
Repasses:
1. Comissão de Eventos
- Planejamento da festa junina: o projeto já está bem adiantado por parte da Atlética, por 

isso o Paulo não acha que o CALIMED precise se envolver na organização do evento
- Sasckia: quando forem montar a escala de trabalho vão precisar de bastante gente. 

Caso precisem da nossa ajuda, falam com o pessoal do CA

2. Reunião com Dr Fabrício
- Fechamento da CLM: não tivemos mais notícias. Vamos tentar conversar com eles para 
que pelo menos os doutorandos possam passar por lá para terem ideia do que é uma 
CLM de isolamento
- Pauta será retomada na próxima reunião, já que a Giulia, que esteve na reunião com o 
Dr Fabrício, não pode vir a RO de hoje. 

Pautas:
1. ENADE 2016
- Será feito pela 11.1 e pela 10.2
- Estão preocupados com nossa última nota do ENADE, pois pode implicar na imagem do 
nosso curso

- Sasckia: o CA poderia iniciar um movimento de explicar para que serve o ENADE e a 
importância dele - reflete no nosso curso. Explicar o que pode trazer de bom para o 
curso ... Mandar email orientando sobre isso seria de bom tom.
- Gabrielle: sugeriu do tema “ENADE” ser abordado no SACI

2. Seminário dos professores
- Principal pauta do seminário foi a nota ruim da UFSC no ENADE - outras universidades 
federais também tiveram notas ruins
- Maninho analisou o jeito da prova do ENADE - cobra bastante abordagem/ conduta, que 
é uma questão não tão focada no nosso curso
- Professores discutiram que é bom começar a avaliar os alunos no internato por provas 
práticas - inicialmente as provas não valerão nota
- Fabrício tem medo da reação dos doutorandos, e por isso seria bom que o CA 
mostrasse apoio a essa medida

- Gabrielle: terá resistência por parte dos alunos só se a prova não for coerente

3. Divulgação da Semana Acadêmica
Postar no grupo da Semana Acadêmica - marcar uma pessoa de cada sala pedindo qual 
melhor horário para passar nas fases - deixar o powerpoint orientando o que deve ser 
falado
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