
Informativos:

1. Comissão de Educação Médica (CEM)
- Houve reunião dos professores do NDE e eles vão ajudar a reestruturar o cronograma 

de todas as fases
- CEM está fazendo análise do conteúdo dado em todas as fases para ver o que deve ser 

alterado - deve estar pronto até 17 de junho, dia da apresentação das mudanças para os 
professores

2. Comissão de Marketing
- vão vender os selos do DCE para colocar na carteirinha do RU. 5 reais por selo
- Hoje acaba a votação do símbolo

3. Diretoria
- Limpeza do CA: falar com a Atlética e dividir uma limpeza para o CA e a Atlética
- Primeira reunião do Conselho do HU: doutor Paraná concordou que deve haver um 

evento sobre a EBSERH no curso; a questão do acesso ao CA com crachá, como não 
estava prevista na planta, só poderá ser feita depois que o prédio for entregue; Paraná 
pediu para falar com a Ercilene do patrimônio, pois há mais móveis (ligar no 9039); vice-
reitora disse que a discussão sobre EBSERH deve ser levada para dentro do CCS; 
desde 2011 estão nessa dúvida de aderir ou não à EBSERH

Pautas:

1. Repasses da ROEx
- Durante a ECEM, que vai ocorrer em julho em Brasília, haverá uma manifestação com o 

tema Saúde e educação como direitos: os desafios do financiamento público 
- CENEPES - decidida toda a programação - tema será “Saúde como direito”
- Surgiu a possibilidade do COBREM de janeiro de 2015 ser em Florianópolis. Geralmente 

lançam os candidatos para sediar o COBREM no ECEM, então até lá é bom estar 
definido se aceitaremos ou não sediá-lo. O assunto será discutido entre os membros da 
gestão.

2. Encontro do SIMESC
- Acontecerá sexta e sábado no hotel Baía Norte
- Uma das pautas será o núcleo acadêmico criado pelo SIMESC. Precisamos ir em peso 

para demonstrar o interesse do CALIMED

Inclusões de pauta:

1. Repasses da palestra sobre segurança na UFSC
- Apresentaram a comissão provisória de segurança no campus: 5 pessoas
- Explicaram que a DESEG é responsável pela segurança no campus
- Falaram o que pretendem fazer: instalar câmeras, alarmes...
- Plano de construir, em até 2 anos, estruturas de segurança como pontos de observação 

informacionais, guaritas...
- Para esse ano serão elaboradas rotas seguras dentro da UFSC
- Iluminação foi apontada como um grande problema. Não podem aumentar porque a 

CELESC teria que aumentar a infraestrutura de iluminação
- Mostraram números para provar que a segurança no campus melhorou desde 2007, 

mas a maioria das pessoas na reunião não concordou 
- Abriram espaço para as pessoas perguntarem ou se posicionarem
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- Foi citada a nossa votação, com resultado a favor da presença da polícia no campus
- Foram expostos problemas de segurança no HU e do assalto na Atlética. A resposta foi 

que não tiveram conhecimento do assalto a mão armada no HU e disseram que a 
segurança do HU (que é diferente da segurança do resto do campus) não se comunica 
com a DESEG. Disseram que para aumentar a segurança no CCS estão fazendo um 
projeto para colocar uma guarita entre CTC e CCS e uma guarita informacional no HU

- Encaminhamentos: vão chamar as pessoas do bairro para reunião do conselho de 
segurança

- Será feito um conselho para deliberar sobre a segurança no campus
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