
Informativos:

1. Comissão de Educação Médica (CEM)
- Giulia e Jéssica entregaram a carta da Interação Comunitária ao Maninho e ele sugeriu 

que entregassem ao diretor do CCS
- Lucas e Daltro entregaram na PROGRAD e na direção do centro a carta da Interação 

Comunitária
- A carga horária de genética passou de 108h/aula para 54h/aula e estará restrita à 

segunda fase
- TCC - Maninho vai tentar introduzir algum conteúdo, além do conteúdo de metodologia 

científica, a fim de capacitar os alunos para fazer o TCC. No próximo semestre será 
introduzido um conteúdo sobre o assunto nas aulas de Saúde e Sociedade da oitava 
fase. 

- Reunião da IC: preceptores não recebem email do Fúlvio. Será feito um manual do 
preceptor, apontando as atividades que devem ser desenvolvidas com os alunos nas 
unidades de saúde. Durante a RO surgiu a ideia de colocar os repasses das reuniões 
sobre IC no informe

- Reunião do Departamento de Cirurgia - estão tentando mudar algumas coisas do 
currículo. Querem, por exemplo, unir traumatologia e ortopedia e colocar vascular na 
oitava fase

2. Comissão de Eventos
- Evento sobre o projeto Terapeutas da Alegria: pediram para ser na sexta que vem, pois o 

professor vai estar viajando
- Doutor Paraná deu a ideia de fazer um evento sobre econometria em saúde (discussão 

sobre os preços dos exames)
- A Comissão de Eventos vai fazer um manual da para todos os procedimentos eleitorais 

realizados no CA
- Faccina vai criar um grupo de trabalho sobre festas e eventos
- Surgiu a ideia do CA fazer algum evento beneficente - ideia de pegar um evento que terá 
bastante adesão, como o debate sobre EBSERH, e cobrar como entrada 1kg de alimento 
não perecível

3. Comissão de Marketing
- Concurso do símbolo para o CALIMED não será adiado. Será feito essa semana mesmo
- Martinhago já fez dois modelos de camiseta
- Vão fazer os pedidos das canecas nessa semana, mesmo sem o símbolo

4. Comissão de Comunicação
- o informe sobre o andamento das comissões vai sair até o final do mês de maio

5. Diretoria
- Mudança e limpeza do CA acontecerão no sábado, das 16h até às 18h
- Reunião sobre criação da Comissão Científica. Ideia de estruturá-la em três eixos: 

premiação de TCC, ligas e minicursos
- Nessa quarta haverá audiência sobre segurança pública organizada pela reitoria, no 
auditório Guarapuvu. Alunos da primeira fase, Ana e Plínio vão, e talvez  o Alexandre 
também vá
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Pautas:

1. Calendário
- os alunos precisam mandar email para a Bolsoni, que vai exportar a agenda do CA aos 

membros da gestão
- Comissão de Marketing vai criar aba no calendário com os seus prazos
- Comissão de Eventos precisa atualizar o calendário

2. Móveis do CA
- Doutor Paraná disse que tem umas mesas no Patromônio e que nós podemos conseguir 

para o CA - Bolsoni vai tentar conseguir esses móveis

3. Aprovações com gastos da ROEx
- Luísa comprou com o cartão de crédito dela a passagem para ir a ROEx. Com as taxas 
deu 520 reais, aproximadamente. Gasto foi aprovado pelos presentes.
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