
Pautas:

1. Repasses SACI
Para o próximo SACI:
- Mesa do primeiro ano: colocar pessoas mais velhas para saber orientar
- Pedir que os departamentos enviem pelo menos 1 professor representante (na mesa do 

terceiro ano não apareceu nenhum professor da cirúrgica)
- Fazer valer presença para os professores e para os alunos
- Aline sugeriu de voltar a fazer mesa de encerramento, só com os repasses

Formato desse ano foi mais resolutivo que os formatos anteriores
Cobrar dos professores os encaminhamentos - ter algum responsável da CEM por isso
Lembrar de elogiar os professores que implementarem as mudanças discutidas no SACI
Mandar email de agradecimento aos professores
Colocar no documento os professores presentes, a fim de valorizar sua presença

2. Repasses eleições Reitor
- Plínio: menos de 260 votos no curso da Medicina. Pediu para que no 2º turno mais gente 

compareça
- Amanhã será o primeiro debate 
- Encaminhamento: Plínio vai fazer um texto com informações sobre o debate de amanhã 

para ser postado na página do Facebook
- Plínio disse que estão pensando em fazer debate com os candidatos no auditório da 

pós-graduação do CCS - entrar em contato com os outros CAs para organizar isso

3. Pedidos de jaleco
- Serão prorrogados até semana que vem.
- MDF: marca de produtos como esteto, esfigmo... - entraram em contato com o pessoal 

do Marketing e fizeram proposta de parceria: Marketing vende os estetos e fica com 5% 
do lucro. Como a maioria dos alunos compra esteto da Littmann e, segundo, a Fibra 
Cirúrgica patrocinou a Semana Acadêmica, não achamos viável essa parceria nesse 
momento. 

4. Fórum Jovem Médico
Raíssa foi ao fórum, representando o CA, e disse que foi muito proveitoso. Todos os 
representantes de instituições médicas estavam lá. Faltou a presença de mais alunos, 
mas ainda assim foi bastante gente.
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