
ATA da Reunião Ordinária do dia 13 de abril de 2015

Pautas:
1. Representantes discentes
- Todos os prazos decididos na semana passada serão postergados em 2 dias.
- Como ainda não há alunos o suficiente para preencher as vagas, vamos reenviar o email 
sobre as eleições (Martinhago fará isso)
- Se alguma vaga sobrar, o CA pode indicar
- Se não houver mais candidatos que vagas, não haverá necessidade de fazer eleições

2. Chaves
- As chaves do CA estão prontas. Quem encomendou, pode pegar com a Raíssa (custam 
5 reais)
- A ideia é deixar o CA aberto, só trancar durante a noite
- A porta que separa a Atlética do CALIMED deve ficar trancada
- Quem tem a porta de divisão entre Atlética/CALIMED é só a Diretoria 

3. Semana acadêmica
- Já estamos com projeto feito, já foi aprovado pelo Colegiado
- Precisamos decidir o dia. Não queríamos fazer em dia de feriado
- Vamos diminuir a apresentação de power point e apresentá-la nas salas de aula
- Surgiu a ideia de divulgar esses slides no grupo da Medicina
- Aline sugeriu de colocar a divisão das comissões nesses slides
- Divulgar no grupo da Medicina que já foi aprovado
- Data das reuniões da Semana Acadêmica: decidir no grupo

Encaminhamentos:
- Martinhago: vai reformular os slides para semana que vem
- Divulgação nas salas: na semana do dia 27/04 ao dia 1º de maio (daqui duas semanas)
- Quinta-feira da semana que vem, dia 23 de abril --> próxima reunião, às 18h
- Colocar Délcio e Júlia Beatriz no grupo da SAC

Inclusão de pauta:
1. Fechamento da CLM 2
Na semana passada, o doutor Paraná informou que a CCIH determinou o fechamento da 
CLM2 por contaminação. Assim, vamos ficar com 23 leitos para os alunos terem aula 
prática (leitos da EMG).
O Centro Acadêmico poderia fazer algo em relação. Puxar discussões sobre as condições 
de ensino do HU. Quem sabe, fazer levantamento da situação do HU.
Júlia: sugeriu que o CA poderia reivindicar armários para os alunos poderem deixar suas 
mochilas, evitando contaminação na CLM. Outra ideia é fazer uma carta reivindicando 
essas condições de ensino e pedir para que outros CAs de cursos da saúde assinem a 
carta.
Martinhago: sugeriu de fazer uma reunião sobre o assunto com Paraná e com o Fabrício
Raíssa: se não veio o armário, é porque não teve dinheiro para isso. Talvez não adiante 
muita coisa fazer uma carta. Seria melhor marcar uma reunião com Paraná, Fabrício e  
com a Isabela (vice-diretora do CCS)
Júlia: talvez fosse bom fazer uma carta para não dizerem que o CA não se manifestou 
sobre o assunto

Encaminhamento: marcar reunião com Isabela, Paraná, Fabrício e talvez a chefe do CCIH 
--> escrever email pedindo uma reunião com eles


