
Repasses:
1. CEB auto-convocado: 
- O movimento contra a EBSERH auto-convocou uma reunião do CEB para essa quinta-
feira. Pedem assinaturas de CAs que são a favor dessa reunião. 
- DCE pediu para não realizar essa semana, pois já haverá uma reunião do CEB para 
discutir outros assuntos. 
- Nenhum dos presentes foi a favor de assinar o documento.

2. Carta do curso de Relações Internacionais contra o machismo
O Centro Acadêmico de Relações Internacionais pediu assinatura de outros centros 
acadêmicos numa carta de repúdio ao machismo que tem ocorrido no curso deles.
Nenhum dos presentes foi contra o CALIMED assinar a carta. 

Pautas:

1. Carta a PRAE: alimentação internato
A Bolsoni escreveu uma carta pedindo à PRAE para que todos os internos possam 
almoçar no refeitório do HU. O próximo passo é marcar reunião com a PRAE e com a 
direção do hospital para apresentar a nossa proposta. 

Direção do HU: da última vez que foi discutido o assunto com eles, alegaram que se 
abrisse o refeitório para o curso da Medicina, abriria precedente para alunos de outros 
cursos que fazem estágio aqui pedirem por alimentação grátis. Além disso, há 
funcionários do hospital que não podem comer. Por isso precisamos recorrer à PRAE. 

Sugestões para a carta:
- Jullie: sugeriu de tentarmos garantir alimentação não só para os internos que estão no 
HU, mas também para aqueles que estão fazendo estágio em outros locais.
- Contagem: fazer contagem de residentes e internos que comeriam no refeitório para 
analisar se a estrutura abrigaria os alunos. 
- alegar que se oferecem internato, devem nos dar condições para realizá-lo
- Se não conseguirmos alimentação para os internos no refeitório do HU, ao menos tentar  

passe do RU de graça para eles

2. Data de formação do CALIMED
- A data de criação do CALIMED que consta no símbolo está errada. A data certa é 1982. 
- A data de 1988 é quando foi registrado em cartório. 
- Encaminhamento: levantamento histórico e explicar o porquê dessas datas. 

3. Carta ao CCS e à Reitoria sobre as condições de ensino que o HU oferece ao 
curso

Semana passada houve reunião do departamento de CLM e o Plínio levou a sugestão de 
termos aula prática nos ambulatórios, já que a CLM1 foi fechada pela CCIH.Todos 
professores foram contra ter aula prática no ambulatório (falta de infraestrutura, espaço 
pequeno...).
Partindo do princípio que a CLM1 feche, discutiram o que poderia ser feito. 
Dr. Fabrício vai encaminhar para os departamentos pedido para que cada departamento 
faça uma carta elencando as dificuldades de ensino no HU. As ideias serão compiladas 
numa carta final, que será enviada à Reitoria e ao CCS.
Sugeriram que o CA fizesse uma carta do ponto de vista dos alunos, sobre a dificuldade 
que eles encontram em ter aula no HU.

ATA Reunião Ordinária dia 11 de maio de 2015



Encaminhamentos:
- continuar a tentar entrar em contato com CCIH
- carta das dificuldades de aprendizagem dentro do HU -> uma pessoa de cada turma 

encarregada de recolher a percepção dos colegas sobre as dificuldades de 
aprendizagem no HU

- CCIH: mandar email para professora Ivete 
- Bolsoni: pedir ao Fabrício o memorando da CCIH por email

Inclusão de pauta:

1. Vagas remanescentes de RDs 
- Sobraram 3 vagas para representante discente:  1 para RD de GO e 2 para RD de 
pediatria
- Júlia Pinheiro: disse que na segunda fase não foi explicado o que é a representação 
discente e se ofereceu de divulgar as vagas que sobraram na turma dela

2. Campanha de doação de agasalhos
- Andrea, aluna da quarta fase, veio como representante do movimento Rotaract e pediu 
apoio do CA à campanha de doação de agasalhos que está sendo promovida por eles.
- Encaminhamento: pedir autorização ao Lucas para deixar uma caixa destinada as 
doações na entrada do prédio
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