
ATA - Reunião Ordinária do dia 17 de novembro de 2014

Repasses:
1. CEB: 
- CALIMED apoiou carta contra a PRAE - reclamação de renovação da bolsa estudantil
- Transporte - 2 encaminhamentos:
* quais critérios para a seleção do transporte
* Transparência de contas para saber onde vão parar as verbas
- Estatuto do DCE - estão discutindo mudança do estatuto
- quem vai acompanhar as reuniões do CEB: comissão que estiver por dentro das pautas 

que serão discutidas

Pautas:

1. Passagem de gestão
No dia 17 de novembro de 2014 a gestão do CALIMED foi assumida pela chapa 
vencedora das eleições: chapa Sinergia. 

2. Eleição de delegados para o COBREM: até sexta 
- 1 representante a cada 100 alunos + 1 indicado pelo CA --> serão eleitos os sete e 

dentre esses, um deles será o indicado do CA
- Criar formulário no googleDocs para quem quiser se candidatar --> eleição
- Assembleia ou urna com coro mínimo de 20% para assembleia e 30% para urna
- Votar na sala --> urna móvel --> Comissão vai organizar isso
- Comissão eleitoral: Paulo, Délcio, Arthur
* divulgar o edital
* Mandar email com googleDocs para recolher candidaturas: até domingo
* Segunda: organizar as candidaturas e o selecionado do CA
* Até sexta --> passar a urna
* cédulas
- votar em no máximo em 7 
3. Eventos: doação de sangue e medula
- campanha de doação de medula - só no HEMOSC
- Campanha de doação de sangue: nessa semana, quarta e sexta, o dia todo (7h30 até 

as 16h). É uma doação voltada para os alunos de medicina, mas aberta para toda a 
comunidade

- Hoje será divulgado pelas mídias da UFSC
- Reforçar nos grupos das salas:
1ª fase: Leonardo
2ª - Gabrielle
3ª - Pedro
4ª - Alessandra
5ª - Luiza ou Bea
6ª - Raíssa
7ª - Bruno
8ª - Giulia
Internato - Lucas e Alexandre
- Decoração precisa ser feita um dia antes, mas os balões não ficarão cheios de um dia 

para o outro - Raíssa já comprou balões e tem cano na Atlética, mas falta barbante 
- Quem vai encher balão antes das sexta, quarta e sexta: 
(a) Quarta: Raíssa, Martinhago, Pedro, Tati, Giulia
(b) Sexta: Leonardo, José, Paulo, Alessandra, Délcio



- Som: Luiza vai pedir a caixa emprestada para a Isa
- iPod - o meu
- Cartazes - imprimir os do Martinhago e espalhar pela UFSC - Bolsoni vai hoje a tarde na 

gráfica imprimir 10 cartazes
- Locais: RU, Cleiton, CCS

4. Roda de conversa sobre a EBSERH + RE

- Nesse semestre - o ideal seria antes do dia 25, quando ocorrerá o último debate 
promovido pela UFSC

- Precisamos tirar logo a posição do curso 
- Função do CA é representar os estudantes, por isso precisamos tirar o posicionamento 

do curso, para mostrar o que os alunos de Medicina pensam --> tirar após o debate do 
dia 25

- Roda de conversa: como único encaminhamento sairá o seguinte: como e quando será 
a consulta dos alunos?

- Depois disso, fazer RO para fazer balanço da roda de conversa --> votar quando e como 
será tirada a opinião do curso

- Roda de conversa as 18h-20h e, na RO seguinte, decidir como será tirada a opinião dos 
alunos

- Arranjar lugar até sábado

* Nota sobre ausência do CA no debate do CTC  --> será divulgada no espaço do CEB - 
Gabrielle vai escrever


