
Informativos:

1. Comissão de Eventos

Surgiu a ideia de fazer uma palestra com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar) a fim de orientar os alunos do curso  sobre infecção no ambiente hospitalar.
Haverá reunião da Comissão na quinta-feira, dia 8 de maio, no CCS, às17h30.

2. Comissão de Marketing

As eleições para os símbolos do CA acontecerão essa semana. A votação será no grupo 
Medicina UFSC do Facebook.
A Comissão vai fazer reunião na quarta, dia 7 de maio, às 13h30, para resolver a questão 
do símbolo.

3. Comissão de Auxílio Estudantil

Essa semana serão feito os cartões que serão dados aos internos para ganharem 
desconto no almoço no restaurante do Grêmio do HU.

4. Comissão de Comunicação
Agora a Comissão tem dois novos membros, a Laís e o José Fernando. Essa semana 
será feita reunião da Comissão. 

Pautas:

1. MedCult: sarau e patrocínio
Será organizado, entre o final de maio e o início de junho, um Happy Hour a fim de 
arrecadar dinheiro para o MedCult. A  organização do MedCult pediu dinheiro ao CA para 
organizar esse Happy Hour.  
Estão pensando em fazer na UFSC, mas ainda não há lugar definido. Será montado palco 
e algumas bandas serão convidadas. A organização do evento também se 
responsabilizou pela limpeza. 
A Comissão de Eventos se disponibilizou a ajudar na organização.
A organização vai montar um orçamento e trazer na semana que vem para colocar em 
votação.

2. Parceria com AIESEC
AIESEC é uma instituição que organiza intercâmbios sociais (mais detalhes no link: http://
www.calimed.ufsc.br/?page_id=2136). O pessoal da AIESEC está fechando acordos com 
vários centros acadêmicos e perguntou se o CALIMED teria algum interesse nesse 
acordo. Uma das vantagens citadas é que os membros do CA e alunos que recebessem 
respaldo do Centro Acadêmico teriam 15% de desconto na taxa de inscrição do 
intercâmbio. Mais informações sobre o acordo serão repassadas à Diretoria pela 
Comissão de Comunicação.

3. Criação do Departamento Científico
A Raíssa falou com o Fernando, da 12.1, e ele se interessou na criação de um 
Departamento Científico. Vai falar com outros colegas que tenham interesse, mas pediu 
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mais detalhes sobre o projeto. Por isso, a Luísa vai marcar uma reunião com ele e outros 
interessados.

Inclusões de pautas:

1. Roubo no CA da caixa de som
Quando invadiram a Atlética, na semana passada, entraram também no CALIMED e 
roubaram a caixa de som. Já foi feito B.O.

2. Mudança definitiva
A mudança será sábado, dia 17 de maio, às 17h.

Ata RO do dia 5/maio/2014


