
Repasses:

1. Comissão de Marketing
- Repasse do lucro com a venda dos produtos: 227 reais

2. Comissão de Educação Médica
- Cancelamento da prova de Interação Comunitária: na reunião entre os preceptores e os 

alunos, os preceptores se mostraram contra a aplicação da prova e por isso o Fúlvio 
cancelou a desse semestre. Ficou como encaminhamento marcar uma reunião para 
discutir esse tema. Além disso, a reunião da IC  passou a ser às quartas, 15h. A  próxima 
será no dia 27. A sala em que será realizada a reunião será anunciada no mural da 
Farmácia, no CCS. 

- Encaminhamentos: fazer um formulário para abono de faltas dos alunos que vão às            
  reuniões; providenciar para que sempre haja um aluno nas reuniões; na próxima     
  reunião, sugerir de unificar o formulário de avaliação dos alunos e o método de envio 
  (fazer pelo GoogleDocs); precisa haver ata dessas reuniões, para que seja feito repasse;     
  publicar o manual da IC no site, junto com notícia sobre cancelamento da prova.
- Essa semana haverá reunião com a professora Janaína 
- Em 2 semanas haverá nova reunião do NDE

3. Diretoria
- Lista de itens que faltam nas salas do bloco didático do HU: roteador de internet, cortina 

e quadro. Já foram pedidos pela coordenação, agora resta esperar.
- Encaminhamento: fazer um ofício para a coordenação, reforçando o pedido dessas itens
- FEV - será em outubro - Giselle receberá respaldo do CA e já vai na ROEx também, que 

será nesse FEV - vamos pagar a passagem dela, caso não consigamos pela PRAE
- COBEM: encaminhar para Comissão de Auxílio Estudantil tentar conseguir transporte 

com a PRAE

Pautas:

1. SAC
- Vinte e duas pessoas da 14.2 avaliaram a SAC. Os comentários e avaliações serão 
citados abaixo
- Tour no HU - não foi um espaço homogêneo - cada pessoa apresentou de uma maneira 

diferente
- Mesa de abertura: comentário sobre a falta de pontualidade e do atraso dos professores
- Apelidos: só uma pessoa achou ruim e sete, regular. As outras gostaram
- Territorialização: ótima aceitação. Ninguém achou ruim
- Palestras com o Cherem e com o Jeff: ambas foram bem aceitas
- Apresentação do CA: comentaram que deveríamos dar mais enfoque nas ideias da 

gestão Porta Voz
- Espaço das entidades: devemos repensar como ele vai acontecer para a próxima SAC. 

Não deve abordar ideias políticas, mas sim focar no calouro e na instituição
- CLEV: bem aceita
- Churrasquinho: teve receptividade. Podemos fazer novamente no semestre que vem
- Territorialização virtual: nenhuma avaliação negativa
- Gincana: só 2 acharam ruim e 1 péssimo. Reclamaram de uma prova. Ninguém foi 

obrigado a fazer nenhuma prova. Houve um problema, pois na última hora, algumas 
pessoas que organizaram a gincana disseram que não assumiriam a responsabilidade 
pelas brincadeiras

- Show de calouros: só 2 pessoas reclamaram, mas ninguém foi obrigado a participar
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- Cervejada: 15 acharam ótimo. A única reclamação foi que o local não era coberto

Inclusão de pauta:

1. Móveis do CA
- O Maninho disse que os móveis do CA já chegaram e só falta buscá-los
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