
Pautas:

1. Repasses: alimentação dos internos
- Sexta-feira houve reunião com a PRAE para discutirmos a alimentação dos internos 

(acesso ao refeitório do HU)
- Essa questão já foi levantada por gestões anteriores, mas ainda não tinha sido 

encaminhada
- Apresentamos o abaixo-assinado recolhido nas turmas de Medicina com 422 

assinaturas de alunos - será subsídio para a PRAE entrar em contato com o HU
- Encaminhamento: em 2 semanas o pró-reitor vai marcar reunião com coordenação do 

curso, direção do HU e do CCS e com o CALIMED para ver como viabilizar esse pedido

2. Departamento de Saúde Pública: prova de Interação Comunitária
- No início do ano, o plano de ensino da Interação Comunitária foi aprovado pelo NDE e 

pelo Colegiado. Neste plano de ensino, estava prevista uma prova via Moodle de IC (de 
1ª a 4ª fase)

- Hoje de manhã houve reunião do NDE, onde a Sofia apresentou alguns argumentos dos 
alunos contra essa prova:
! Não sabem qual será o foco da prova
! Os encontros de IC não estão ocorrendo por causa da greve das unidades de 
saúde
! A data da prova só foi avisada agora, e está caindo numa semana em que algumas 
turmas já têm muitas provas (2ª fase terá 5 provas naquela semana)
- A Ana Curi respondeu que os alunos não devem se preocupar, pois a prova será 

coerente com o atual contexto de greve das unidades de saúde. Ainda segundo ela, o 
conteúdo da prova de cada fase será baseado no manual da preceptoria. Também disse 
que se os alunos tiverem alguma sugestão, podem levá-la ao departamento de Saúde 
Pública.
! Júlia sugeriu de propor, na próxima reunião do DSP, que os monitores de IC  
estejam disponíveis no horário da IC para que os alunos tirem dúvidas
- Daltro: sugeriu que cada fase mande email para a Ana Curi, perguntando qual será o 

conteúdo específico cobrado
- Júlia Pinheiro: vai falar com os representantes de 1ª a 4ª fase e repassar o que foi 

discutido aqui; vai falar com a Ana Curi e pedir esclarecimentos sobre a prova
- Raíssa: sugeriu para a Júlia que, aquilo que a Ana Curi disser, seja enviado por escrito. 

Assim, se houver algum desentendimento no futuro, ela terá base para argumentação

Inclusão de pauta
1. Nota de repúdio dos alunos de enfermagem
- Alguns professores da enfermagem repreenderam alunas pelo jeito como elas estavam 
se vestindo. Os alunos que se manifestaram contra a atitude do professor foram punidos, 
sob ameaça de processo administrativo dentro do curso
- Os alunos fizeram nota de repúdio contra o departamento de enfermagem, que estaria 
reprimindo a liberdade de expressão dos alunos. Pediram assinatura dos outros cursos 
nessa nota
- Do CCS, a Medicina é o único curso que ainda não assinou
- Após discussão, todos os presentes foram a favor do CALIMED assinar a carta
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