
Repasses:
1. Comissão de educação médica
- Estão elencando as aulas de cada fase p/ enviar ao Fabrício, que vai ajeitar os planos 

de ensino, a fim de identificar as aulas que se repetem
- Hoje houve reunião do NDE onde os professores discutiram a nota do ENADE 

novamente - é preciso melhorar métodos de avaliação. O professor Getúlio, que fez 
doutorado em educação médica, fez um manual com orientações de como elaborar 
provas, então provavelmente vamos passar por um período de mudanças do método de 
avaliação. Vão reavaliar também quais provas práticas podemos recuperar ou não. 

2. Comissão de eventos
- Já entraram em contato com a professora Roxana para fazer o evento sobre 
“Abortamento” na semana que vem

Pautas:
1. Repasses Semana Acadêmica
- Entramos em contato com as ligas - reunião sexta-feira às 17h30
- Confirmamos 5 professores para avaliarem os trabalhos
- Fizemos reunião com o professor Edelton, que sugeriu de fazermos uma palestra de 

medicina baseada em evidências e de células tronco
- Ale já falou com professoras Fabi e Suely para fazer uma oficina de “más notícias”

2. Escala de patrocínio - Semana acadêmica
- Temos que concentrar os esforços da Gestão para ir atrás de patrocínio para a Semana 
Acadêmica
- Encaminhamento: postar a tabela que a Raíssa colocou no grupo da SAMED no grupo 

da gestão

3. SAC 15.2: Cervejada
- Ainda não temos local para a Cervejada dos calouros
- Isa disse que tem uma associação atrás do CCA e talvez pudesse fazer lá - vai dar uma 

olhada
- Ver com as repúblicas que tem aqui perto ou alugar uma casa
- Há a ideia de fazer na ACM e alugar van para o pessoal
- Luiza queria conversar com a Atlética que ela e a Raíssa querem mudar o modelo de 

rifa, para cobrarmos de outra forma - marcar reunião com a Atlética
! Sasckia sugeriu de falar com o pessoal da 15.1 e pedir sugestões

4. Evento : “Audiência com a Reitoria! Greve dos TAEs”
- Essa semana haverá audiência com a Reitora para discutir a questão da greve. Foi 
pedido no CEB para os CAs divulgarem. 
- Encaminhamento: colocar o link do evento no grupo da Medicina
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