
Informes

1. Boas-vindas aos calouros 
2. Planejamento da gestão - ocorrerá no próximo fim de semana, dia 29 de março

Pautas

1. Aprovação dos gastos com a ROEx
Compra de passagem para o Athos, que participou da ROEx, custou 1089 reais ao Centro 
Acadêmico.  Será pedido auxílio a PRAE para reembolsar pelo menos parte desse 
dinheiro ao CALIMED.
Todos aprovaram o gasto.

2. Mudança para o prédio novo com ajuda dos alunos

Maninho sugeriu ao CA de trazer os alunos para ajudar a fazer a mudança para o prédio 
novo. Os móveis já estão no prédio, só resta levá-los para as salas de aula. Isso também 
seria um estímulo para que os departamentos se mudassem logo para o novo prédio. 
A ideia é de fazer isso no final de alguma tarde da semana que vem, mas para isso 
precisamos da participação dos alunos.
Encaminhamento: será feita uma votação no grupo Medicina UFSC, no Facebook, para 
ver quantos alunos estariam dispostos a ajudar.

3. Reunião com as ligas acadêmicas

Reunião entre os presidentes das ligas na tarde de hoje (24/3).
As ligas são muito independentes, então a nossa intenção é fazer com que os presidentes 
se comuniquem, a fim de que, por exemplo, não haja choque de datas de jornadas.
Outro objetivo da reunião é oferecer o apoio do CALIMED para a divulgação de jornadas 
e debates, como o debate sobre a vacinação do HPV, organizado pela Liga de Medicina 
da Família e Comunidade.

Pautas da reunião com as ligas:
Datas das ligas
Validação dos certificados
Oferecer patrocínio para as jornadas
Falar sobre as páginas das ligas no Facebook
Falar sobre bolsa de projeto de extensão - cada liga funcionaria como um projeto de 
extensão e receberia uma bolsa
Falar sobre o apoio dado pelo professor responsável pela liga

Nenhum presente quis adicionar alguma pauta.

4. Avaliação da SAC

Os eventos de segunda e terça foram elogiados pelos calouros. O grande problema foi a 
gincana no Horto e o show de calouros, que ocorreram na quarta. Alguns calouros 
reclamaram de provas muito apelativas, que acabaram por dividir a turma (só metade 
aceitou participar das provas). Além disso, alguns consideraram as músicas do show de 
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calouros inadequadas, e por isso não participaram. Há também a queixa de que ficaram 
sabendo sobre o show de calouros tarde demais.
Como propostas para resolver esses problemas, foi sugerido que na próxima SAC: as 
provas para a gincana sejam melhor elaboradas, mais inteligentes e menos apelativas; 
seja criado um banco de músicas, assim os calouros podem escolher aquela que 
preferirem para dançar no show de calouros.
Além disso, os calouros que foram a RO fizeram avaliações anônimas da SAC, que serão 
analisadas pelo CA, a fim de aprimorar a próxima SAC. Essa avaliação, como sugerido na 
RO, será estendida para toda a turma 14.1. Cada aluno terá a oportunidade de avaliar a 
SAC anonimamente. As avaliações devem ser entregues ao representante de sala, que 
deve devolvê-las ao CA.

Inclusão de pauta

1. Questão da troca de plantões no internato 

A décima primeira fase sugeriu mudança nos plantões do Intrenato. A proposta já foi 
aprovada pelo Colegiado do Internato e a aprovação por parte do Colegiado do curso 
será discutida na próxima reunião, que ocorre nessa quinta-feira (27/3). Representantes 
discentes devem pedir vistas do processo (pedir para que seja adiado), a fim de que os 
alunos tenham mais tempo para se inteirar do assunto. Assim ele pode ser discutido no 
CA e levado a reunião do Colegiado do próximo mês.
Encaminhamento: membros do CA e representantes discentes devem comparecer a 
reunião de quinta a fim de adiar essa decisão que diz respeito aos plantões do internato.
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