
Informativos:

1. Repasses da última CEB 
- CA de História vai escrever nota de apoio incondicional à greve dos servidores
- As eleições da comissão de festas seria foram adiadas para a próxima CEB
- Comissão de assuntos estudantis separou cinco vagas para movimentos de grupos 

oprimidos. 

2. Amanhã haverá assembléia sobre a greve, onde será citada a EBSERH - Débora vai lá 
representando o CA

3. Repasses da Comissão de Auxilio Estudantil
Estão tentando fazer manuais para os procedimentos de auxílio estudantil, porém está 
complicado entrar em contato com a PRAE

Pautas:

1. Eleições de representantes discentes
- mandado email para Marina explicando por que a candidatura dela foi invalidada - 

professor Jaime confirmou que ela foi RD ano passado 
- Eleições serão quarta-feira e quinta-feira (16 e 17 de abril)
- Camila - fazer 400 cédulas
- 7 vagas - no máximo cinco votos
- Divulgação das eleições pelo Marketing 
- Após as eleições - será feito um grupo da CEM e dos representantes discentes eleitos - 

será estabelecido prazo para eles fazerem os repasses após as reuniões 
- De primeira a oitava fase - um membro da gestão explicará à sua turma qual a função 

dos representantes discentes e como serão as eleições
- Para as turmas do internato será enviado email

2. Desocupação da sede antiga do CALIMED
- Sérgio disse que podemos esperar até o dia da entrega dos móveis novos para 

desocuparmos o CA antigo
- Atlética sugeriu de reduzir seu espaço, para ter um depósito para a bateria
- Encaminhamento: marcar reunião com os presidentes da Atlética, do CA, Sérgio e 

Maninho 

3. Calendário da gestão
- será exportado para o grupo da gestão

4. Quadro de objetivos da gestão
- Délcio pediu para ter acesso ao CA durante a semana a fim de fazer um mural com os 
objetivos da gestão

Ata da RO do dia 14/04/2014



Inclusões de pauta:

1. Chaves
- Foram feitas 4 cópias da chave da porta de fora (entrada pela Atlética) que serão 

distribuídas ao Diretório
- Uma chave para o depósito - fica com a Bolsoni
- Depois, quando tivermos acesso à entrada principal do novo prédio, as chaves do CA 

serão dadas inicialmente só aos diretores das comissões - depois serão distribuídas 
mais cópias

- Encaminhamento: mandar ofício ao Paraná pedindo para que o acesso à sala do CA 
seja feita pelo crachá (mesmo sistema usado para acesso dos alunos ao HU)

2. ROEx
- Ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de maio em São Paulo
- Candidatos - a Luísa Greco foi indicada para ir

Ata da RO do dia 14/abril/2014


