
Repasses:
1. Comissão de Auxílios Estudantis
- Transporte para o CENEPES está em estudo. Resposta sai quarta ou quinta dessa 

semana
- MedCine: trouxeram a lista de presença e as notas do dinheiro gasto

2. Comissão de Marketing
- Camisetas: Bea repassou a nota fiscal das camisetas do CA para a Bolsoni --> 212 reais

Pautas:
1. SACI
- Luiza vai criar o evento no grupo da Medicina
- Divulgação: uma pessoa para falar em cada sala e postar no grupo da sua turma:
* 1ª fase: Paulo
* 2ª fase: Gabrielle
* 3ª fase: Martinhago, Tati, Pedro
* 4ª fase: Plínio, Alessandra
* 5ª fase: Bea e Helô
* 6ª fase: Raíssa
* 7ª fase: Bolsoni
* 8ª fase: Bolsoni
-Flyers: design está pronto. Gabrielle vai imprimir uns 6-7 e a Bolsoni vai deixar nos 
andares do prédio
- Paulo: confirmar auditório do HU e salas de aula
- Camila: ver se todos professores foram convidados
- Cronograma: Martinhago vai pedir para a Comissão de Comunicação divulgar no grupo 

da Medicina
- Microfone e caixa de som: no auditório do HU tem 2 microfones e som (não precisa se 

incomodar com isso)
- Computador com entrada para projetor: Plínio, Bea
- Foto: comissão de marketing
- Vídeo: filmar a abertura - a Bea pode filmar, mas precisa de câmera - Pedir para a Giulia
- Organizar inscrição e tempo de fala dos alunos: 
- Lista de chamada: Paulo
- Recepção dos convidados: Bolsoni

2. Auxílio para o MedCult
- A comissão do MedCult não fez o segundo Happy Hour
- Perguntaram se o CA tem interesse em patrocinar ou quer o dinheiro que havia sido 

emprestado (938 reais) de volta 
- O aluguel do Célula vai custar 1800 reais (já vem com som e iluminação)
- O grande problema é que o CA só recebe auxílio do SIMESC (200 por mês) e com esse 

dinheiro, paga as passagens para a ROEx. Temos passagem de 700 reais para Vitória 
(FEV) para pagar e, se não sair o auxílio para o CENEPES, ainda precisaremos pagar a 
passagem para o RJ 

- Para o MedCult, faltam uns 300 ou 400 reais. 
- Encaminhamento: comissão do MedCult vai mandar o balanço do dinheiro e será 

avaliado pela tesouraria do CA
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3. Transporte COBEM
- transporte foi vetado pela PRAE. Bolsoni pediu auxílio para a direção do centro. Diretor 
do centro ia avaliar se poderia pedir ônibus de fora, mas acha que não pode pedir se 
houver ônibus da PRAE parado no dia

Inclusão de pauta:
1. Certificados
- Bolsoni vai pedir para o Hugo passa o modelo. 
- Vamos colocar no site --> pessoas preenchem e trazem aqui no CA, durante a RO, para 

assinar
- Listas de presença:
* EBSERH  - Camila
* Medcine - Alessandra
* Segurança no campus - Bea
- certificados: RD, gestão, EBSERH, MedCine, Segurança no Campus
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