
ATA Reunião Ordinária do dia 1º de setembro

1. Carta/gestão/comissões
Pedro leu a carta de renúncia da Luiza Bolsoni à presidência do CALIMED.
Pedro pediu para que as comissões se reúnam e definam uma reestruturação para as 
comissões.

2. Cervejada
Houve alguns problemas na Cervejada: pessoas de outras fases filmaram os calouros e 
eles sentiram que o CALIMED não deu a importância devida às suas reclamações.
A 15.2 fez uma reunião sobre isso.
Pedro foi em reunião com a Atlética e ficou resolvido que vamos postar uma carta com 
nosso posicionamento sobre isso. 

3. Repasses SAMED
- Precisamos fazer um formulário de avaliação da SAMED para avaliar: palestras, 

workshops e deixar espaço para comentários e críticas - Aline e Plínio
- Email dos ganhadores dos cursos de atualização: Raíssa já passou para a Andresa
- Fotos da SAMED:  as fotos dos patrocinadores e palestrantes vão sair antes, para já 

fazermos a divulgação. 
- Fazer carta com agradecimento aos palestrantes e aos patrocinadores, junto com fotos
- Diego vai fazer foto-álbum dos homenageados para serem vendidos
- Elsevier pediu para publicar as fotos com os ganhadores dos livros
- Pastas do MedCel que sobraram: Raíssa sugeriu de distribuir no SACI
- Agradecimento p/ ligas, palestrantes e patrocinadores - Martinhago
- Raíssa - vai fazer agradecimento dos patrocinadores
- Agradecimento para as ligas 
- Plínio - formulário online do cadastramento dos ex-alunos
- Fazer tutorial de como organizar SAMED
! Ligas - Aline
! Patrocínio - Raíssa
! Logística - Paulo
! Comunicação - Martinhago

Sugestões da professora Daniela:
- Avaliadores - dar um certificado de avaliação para os professores que nos ajudaram
- Oficinas individuais - sugerir que as oficinas deem certificados
- Separar relato de caso/revisões de literatura de trabalhos científicos

Pedro sugeriu de fazer uma reunião sobre os certificados com o pessoal da Comissão 
Acadêmica
!
4. Repasses PRAE
CAE fez reunião com a PRAE na quinta, dando continuidade ao questionamento de um 
calouro: como a UFSC está em greve, os calouros não podem fazer cadastro social.
O resultado foi muito bom: conseguiram uma integração com a PRAE. Nesse caso, como 
está em greve, eles alegam que não é culpa deles. Parte da PRAE funciona, mas o setor 
de assistência social está em greve. Em relação a esses cadastros, foi criada uma 
agenda prioritária disponibilizada para os calouros colocarem nome e matrícula. Quando o 
setor voltar da greve, esses alunos serão os primeiros a serem chamados para retomar o 
cadastro.



Como essa reunião ocorreu durante a SAC e muitos não tiveram acesso, a CAE 
conseguiu uma maneira informal dos calouros interessados entrarem em contato com a 
PRAE. 
O auxílio moradia encerrou ontem e os calouros ficaram sem. Mas a Reitoria já divulgou 
nota de que serão abertos novos editais para os calouros e, uma vez saído o auxílio, eles 
vão receber desde o início do semestre.

RU - para os calouros cotistas, com renda até 1,5 salários mínimos, é só chegar na 
secretaria do RU com ID e atestado de matrícula que conseguem isenção do pagamento 
do passe.

Bolsa do MEC  - os oito calouros cotistas da Medicina vão conseguir solicitar a bolsa MEC 
e o processo será encaminhado lá dentro da PRAE. Assim, eles vão conseguir fazer o 
cadastro da bolsa MEC.

5. SACI
- Comissão de Eventos: logística
! Reservar auditório do HU para o dia 22 de outubro
- CEM: conteúdo
- Comissão de comunicação
- Checklist do SACI
- A partir de 1/2 semanas, vamos fazer reuniões só do SACI

Inclusão de pauta:

1. Noite de Gala
Professora Dani sugeriu que o CA entre em contato com uma banda de médicos amigos 
dela. CA poderia sugerir à Atlética que eles se apresentassem na Noite de Gala


