
Repasses:
1. CEM
- Sofia falou com o Dr. Fabrício sobre a questão das vagas para monitoria não serem bem 

divulgadas. Semana que vem ele vai mandar email para os departamentos, para 
encaminharem anúncio de monitoria e bolsas de projetos de extensão. 

- Sofia vai postar no grupo da Gestão, para o pessoal colocar as vagas de monitoria que 
conhecem

2. Marketing
- Venda de jalecos: já venderam mais de 60
- Novos projetos: estão pensando em fazer porta-esteto e caneca térmica. Até mês que 
vem pretendem ter isso resolvido

3. Comissão de auxílio estudantil
- MedCine: 25 pessoas estiveram presentes. Plínio já passou para a Raíssa os valores do 
poster e da pipoca
- Encaminhamento: Plínio vai passar a lista de presença para a Camila
! !          Certificados: já existe modelo
- Tentar contato com a PRAE para que os doutorandos possam comer no refeitório do HU
- Alessandra falou sobre a máquina de café: podemos mandar ofício para o CCS -> 

encaminhar junto com o documento dos armários

4. Comissão de eventos
- Ideia de retomar a festa junina - Paulo levou isso para a última reunião da Atlética e a 
Isa disse que já tem um planejamento para fazer isso nesse semestre. A Isa falou que 
aceita planejar isso junto com o CA. A MedJunina será pauta da próxima reunião da 
Atlética. O interesse da Atlética é que a festa renda bastante dinheiro, então pretendem 
fazer algo maior, buscando patrocínios, inclusive
- Encaminhamento: Paulo ou Délcio, um dos dois irá a próxima reunião da Atlética na 
quarta

Pautas:

1. Resultados das avaliações da SAC
- Período: 4 dias de divulgação
- 28 respostas
- todos espaços bem avaliados, com exceção do espaço da DENEM
- Raíssa sugeriu de entregar essas avaliações para as instituições: SIMESC, ACM, 

DENEM
- Parte mais bem avaliada: territorialização
- Sugestão: folder da CLEV -> incluir no manual do calouro
- Elefantinho foi criticado

2. Fechamento da CLM1
- Bolsoni teve reunião com Dr. Paraná e Dr. Fabrício, mas não conseguiu falar com 
ninguém da CCIH.
- Dr. Paraná sugeriu de iniciarmos um movimento a fim de incentivar os professores a 
darem aula prática nos ambulatórios em vez de nas enfermarias. Bolsoni falou com o Dr 
Fabrício sobre isso. Ele disse que é uma boa alternativa e pode ser levado para discussão 
no NDE. 
- Raíssa: vai passar para a CEM -> falar com os representantes de turma para que eles 
deem essa sugestão aos professores
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- Délcio: levantou a questão dos armários. Pedir para CCIH fazer uma carta 
recomendando a instalação de armários aos alunos (deve ser pedido ao CCS)
- Plínio: amanhã haverá reunião da CLM. Vai levantar a questão de aula prática nos 

ambulatórios e dos armários -> pedir ofício do departamento reforçando a necessidade 
dos armários

- Encaminhamento: Aline vai até a CCIH e pedirá para encaminharem um comunicado  
aos alunos, explicando o motivo do fechamento da CLM1 e dizendo o que os alunos 
podem fazer para evitar a disseminação de bactérias resistentes

Inclusão de pauta

1. Símbolo do CA
A data do símbolo que diz respeito à criação do CALIMED está errada.1982 é a data 
certa.
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