BOLETIM INFORMATIVO
Comissão de Educação Médica - CEM

ESPAÇO FÍSICO:
Aproveitamos as férias para

A Comissão de Educação Médica pauta suas atividades
seguindo alguns princípios básicos:

também melhorar o espaço

• Adequação do conteúdo do curso objetivando uma
formação generalista, conforme recomendações das DCN;
•
Integração
das
disciplinas
dentro
das
fases;
• Solicitar mudanças curriculares baseadas nas demandas
recolhidas ao longo dos semestres junto com os representantes
de turma, alunos, professores e dos SACI's.

Contamos com participação de

físico do Centro Acadêmico.
muitos membros da gestão para
limpar o ambiente e construir
novos sofá para CA.

Realizações:

A carta com os encaminhamentos do SACI 2015 ainda
está sendo finalizada para ser publicada e para que todos
tenham acesso a ela, seus encaminhamentos e propostas no
entanto já estão sendo buscados junto aos professores e
departamentos.

Em 2015 foi iniciada e concluída a transição da
disciplina de Reumatologia para a 5a fase, com intuito de
aliviar a carga horária da 7a fase e também do 4o ano.

A disciplina de Endocrinologia, da 8a fase, terá seu
conteúdo ministrado na 6a fase com início da transição em
2016.1 já que os temas, como diabetes por exemplo, são muito
vistos na IC e por isso existe uma demanda de antecipar esse
tipo de conteúdo por sua alta prevalência no contexto social
em que estamos inseridos.

XEROX

DO

HU-UFSC:

O

espaço destinado à reprogravia
no HU foi desocupado no final
do ano passado justificado pelo
vencimento

do

contrato

de

ocupação, segundo a PROAD.
No início do mês de fevereiro, o
Centro Acadêmico entregou um
Pedido de Antecipação da data


Em 2016.1 também será iniciada a nova versão da
disciplina de Clínica Médica da 2a fase, historicamente
deslocada e por consequência alvo de muitas queixas tanto
por parte dos alunos quanto dos professores. Em reuniões com
integrantes do departamento foram propostas aulas que serão
uma espécie de introdução a Semiologia e Raciocínio Clínico,
do 2o ano. Como exemplo a aula de "Eletrocardiograma:
Noções Clínicas" foi substituída por "Cardiologia e valor
preditivo de exame físico".

da licitação destinada ao espaço


Nesta primeira semana de Março em uma reunião com
a rede de preceptoria, a Saúde Pública e a Prefeitura foram
levadas demandas relativas a Interação Comunitária, e a
avaliação da disciplina voltará a ter 70% do seu peso atribuída
a nota dada pelo preceptor do aluno, tendo em vista o caráter
prático desse estágio e como uma forma de valorização do
tempo que passamos nas UBS.

data pelos aspectos burocráticos

de xerox do HU, até então
marcada para o dia 01 de março,
junto com o abaixo assinado
realizado
pelos

independentemente

alunos

do

curso.

A

PROAD nos informou que não
seria possível a antecipação da
do processo. A licitação foi
realizada e a ganhadora do
processo foi a Gráfica 4 irmãos.
Esperamos que os trabalhos se
iniciem logo!

Comissão Acadêmica - CAD

LIGAS
Para quer nossos planos possam

A Comissão Acadêmica foi criada a partir da necessidade em
divulgar as Ligas Acadêmicas e os Projetos de Extensão e Pesquisa
para estudantes do Curso de Medicina da UFSC.

se concretizar pedimos que as
ligas

retornem

os

e-mails

enviados pela CAD!

Realizações:
• Envio de uma carta de apresentação por e-mail às ligas
acadêmicas.
• Envio de um formulário às ligas para coleta de informações, tais
como: objetivo de ensino, fase que melhor aproveita as reuniões,
oferta de estágios e vagas destes.
• Criação de um grupo no facebook com as ligas que
responderam o formulário para uma comunicação mais rápida e
informal.
• Foi dado início a coleta de nomes dos professores com projetos
de Pesquisa e Extensão. Além da elaboração de um formulário
para obtenção de mais informações.
O que será feito:

COZINHA
Comunicamos que a cozinha
encontrada no térreo do bloco
didático está disponível para uso

• Cronograma organizado com o objetivo de se evitar choque de
horários junto às ligas.

dos estudantes, ela já contém a

• Criação de um mural físico de divulgação de papers, flyers e
outros cartazes sobre Jornadas, Congressos, Cursos e Simpósios.

Pedimos

• Criação de uma página da CAD no novo site do CALIMED.

espaço.

geladeira do CA disponível.
que

a

mantenham

limpa e que aproveitem esse

• Divulgação dos dados sobre as ligas no site do Calimed.

Comissão de Auxílios Estudantis- CAE
A Comissão de Auxílios estudantis tem como objetivo ajudar qualquer estudante que precise de um
auxílio fornecido pela universidade. Para isso, divulgamos aqui informações dadas pela PRAE para
os mais diversos auxílios e tutoriais criados pela comissão para ajuda-los no processo. Qualquer
dúvida entre com contato com a comissão.

Normas para Elaboração de Cadastro Socioeconômico
http://prae.ufsc.br/.../Edital-001-2016-Normas-para...

Novo sistema de agendamento eletrônico
http://prae.ufsc.br/sobre-o-agendamento-eletronico/

Sistema de Agendamento Eletrônico PRAE
http://agendaprae.sistemas.ufsc.br/

Edital de inscrição de cursos extras 14/03/2016http://www.cursosextra.com/.../edital_uy40z_2016_03_07_12...


Isenção de Passes para Refeições no Restaurante Universitário – 10/03/2016 à 23/07/2016
http://prae.ufsc.br/.../Edital-005-2016-Isen%C3%A7%C3%A3o...

Edital de Processo de Renovação de Bolsa Estudantil – 10/03/2016 à 21/03/2016
http://prae.ufsc.br/.../Edital-004-2016-Processo-de...

Editais contendo novas unidades de benefícios em assistência e permanência estudantil
como Bolsa Estudantil UFSC, Auxílio Moradia, Auxílio Creche, Isenção em Cursos
Extracurriculares de Língua Estrangeira e em Atividades Esportivas serão publicados no
decorrer da próxima semana de 14 a 18/03/2016. (Segundo nota divulgada na página da
PRAE – 11/03/2016).

Tutoriais Disponíveis:

Cadastro Socioeconômico
http://calimed.ufsc.br/auxilios.../cadastro-socioeconomico/

Bolsa MEC***
http://calimed.ufsc.br/auxilios-estudantis/bolsa-mec/
***Devido a mudanças no procedimento, para requerimento da bolsa MEC os alunos interessados
além de seguirem os passos descritos no tutorial, realizar o cadastro socioeconômico e entrevista
com assistente social devem também realizar uma entrevista com a Marcele. A entrevista pode
ser agendada pelo telefone: 3721-7281

Isenção do RU
http://calimed.ufsc.br/auxilios-estudantis/isencao-do-ru/

Auxílio Moradia
http://calimed.ufsc.br/auxilios-estudantis/auxilio-moradia/

Isenção do curso de línguas
http://calimed.ufsc.br/auxil.../isencao-do-curso-de-linguas/

Isenção das Atividades Esportivas
http://calimed.ufsc.br/.../isencao-das-atividades.../


Cartão de Estudante – ônibus
http://calimed.ufsc.br/auxili.../cartao-de-estudante-onibus/

Comissão de Eventos
A comissão de eventos esse ano vem com uma forte proposta de realizar diversas ações sociais,
debates e conversas ao longo do ano.
Logo após assumir a gestão, a nossa primeira ação social foi
organizada, a Ação Social de Natal. Arrecadamos alimentos,
produtos de limpeza, roupas e alguns brinquedos e doamos para a
Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação (SERTE).
A entrega foi feita por estudantes do nosso curso, que tiveram a
oportunidade de passar um tempo com os idosos e crianças de lá;

O CALIMED realizou terça feira (22 de Março), graças à colaboração
do curso de Medicina UFSC e de doações externas, uma Ação Social
de Páscoa. A ação aconteceu na Casa São José, localizada na
Serrinha, próximo a UFSC, onde um total de 170 crianças e pré
adolescentes

passam

o

período

inverso

a

escola

regular.

Arrecadamos as 170 caixas de chocolates e as levamos lá, além da
realização de uma gincana com eles e de muito carinho. Foi uma
experiência muito gratificante, mostrando que pequenos atos
conseguem fazem a diferença ao despertar o sorriso em uma criança
e poder adoçar um pouco a páscoa delas.
"A melhor maneira de tornar as crianças boas, é torná-las felizes " Oscar Wilde. O Centro
Acadêmico agradece a todos que colaboraram de alguma forma: através das doações dos
chocolates, do apoio e da participação nas brincadeiras com as crianças. Esperamos cada vez
mais poder promover ações como essa, e para isso contamos sempre com a colaboração de
todo o curso! Muito obrigado

Comissão de Marketing
Nossa comissão de Marketing é a responsável por buscar
recursos financeiros para centro acadêmico com os produtos
da nossa lojinha, novos patrocinadores e auxiliar nas demais
divulgações do CA.
Nesse início de ano, os trabalhos já foram iniciados na
matrícula dos calouros, onde, além de recepciona-los,
vendemos muitos produtos! Pensando na Semana De
Acolhimento ao Calouros, também já foram feitos os pedidos
das camisetas e canecas dos calouros, assim como o pedido
de mais da tradicional camiseta verde do CA. No entanto,
com o intuito de diversificar nossa lojinha e incentivar a arte
entre os estudantes, criamos o Concurso para nossa arte da camiseta do CA. Esperamos a sua
participação!
O primeiro pedido de Jalecos do Ano já foi realizado na
semana passada e tem previsão de entrega até a 3ª
semana de aula. Você que ainda não pediu o seu, essa
não será o único pedido do semestre, fique atento e
aproveite a próxima oportunidade. Lembramos que o
valor do jaleco é de 75,00R$ e o pagamento deve ser feito
junto ao pedido.

CLEV
Férias!? Pra CLEV UFSC não. Nesses 3 meses de pausa nos estudos, nós continuamos nossas
atividades a todo vapor.
Recebemos 17 intercambistas, enviamos 15 alunos para estágio em outros países e além disso,
finalizamos a etapa de inscrições do edital, e ao longo deste ano e os 3 meses iniciais de 2017,
enviaremos, pelo menos, 30 alunos. Mas se você perdeu a o edital ou não foi selecionado, fique
ligado na página da CLEV porque logo logo sairá o edital de sorteio!!!
Agradecemos a todos os alunos que colaboraram sendo padrinhos e anfitriões, pois já que nossos
contratos são bilaterais, enviamos o quanto recebemos, e vocês ajudam a tornar isto possível.
Agradecemos também à gestão e à rede de ajuda, por continuarem firmes e fortes nos trabalhos,
mesmo estando em féria.

