
Pautas:

1. Aprovação da data da Semana Acadêmica
O Colegiado aprovou a sexta-feira livre para as turmas de 1ª a 8ª fase para fazermos a 
Semana Acadêmica. A data será definida na próxima reunião do Colegiado.
As opções são:
27, 28 e 29 de agosto - quinta, sexta e sábado
10, 11 e 12 de setembro - quinta, sexta e sábado

- Queremos que o evento seja na ACM. Se eles não quiserem nessa data, teremos que 
pensar em outra.
- Dia 22 de agosto será o Mederruba -> não marcar nessa data
- Passagem nas salas: depois de definida a data

Encaminhamento: sugerir na próxima reunião do Colegiado a data de agosto

Inclusões de pauta:

1. Ofício de apoio às Atléticas
Amanhã será a reunião para aprovar a regulamentação das Atléticas na UFSC. O Centro 
Acadêmico de Geologia fez uma nota de apoio a essa aprovação e pediu a assinatura do 
CALIMED.
O tema foi colocado em votação e todos presentes foram a favor de assinar a nota de 
apoio.

2. Consulta pública sobre a EBSERH
- Movimento pró-EBSERH precisa de autorização do CCS para pendurar faixas 
confeccionadas. Seria mais fácil de conseguir essa aprovação se o CA desse o seu 
respaldo. 
Considerando que o conteúdo das faixas é informativo,  o CALIMED respalda o pedido do 
movimento ao CCS.

- Bolsoni: vai falar com o Fabrício e pedir para os professores liberarem os alunos para 
votar

- Divulgar no Facebook 

3. Eleições para RDs

Postergamos as eleições em 1 semana, mas ainda há vagas a serem preenchidas.
Haverá eleição para Colegiado, conselho diretor do HU, NDE

Eleições:
- Cédulas - CEM/ Comissão de Eventos
- Escala - Sasckia
- Coordenação
- Urna: das 9h às 13h30min (dias 4 e 5 de maio) - primeira pessoa da escala pega a urna 

e última pessoa devolve
- Mesa/ cadeira - Délcio

Vagas para indicar:
3 na CLM
2 da GO
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1 da saúde pública
2 da Pediatria

Saúde Pública: sobraram vagas. Falar com Vanessa (13.1), Douglas (14.1)
GO: falar com a Marina (13.1)
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