
Informativos:

1. Comissão de Educação Médica (CEM)

- Criaram grupo dos Representantes Discentes no Facebook
- Primeira reunião com os novos Representantes Discentes foi a reunião do Colegiado, na 
última quinta-feira, onde foram discutidos dois pontos importantes: choque de horários da 
turma 10.2 entre o fim da oitava fase e o início do internato; novas diretrizes curriculares 
foram explanadas pela professora Fabiana aos outros professores. Houve um ponto 
polêmico que foi a abertura de vagas para o internato da turma 10.2, pois a turma só terá 
38 alunos e são necessários mais internos para cobrir os plantões. A abertura de vagas 
dará prioridade a alunos de universidades públicas.
- Professor Fúlvio marcou reunião para o dia 7 de maio, quarta-feira, às 14h, com os 
representantes da Interação Comunitária. Como a reunião foi marcada em horário de aula 
e alguns representantes não poderão comparecer, a Giulia vai representá-los. Os 
representantes que não puderem ir, devem entrar em contato com ela
- Sexta-feira passada houve reunião da CEM para discutir sobre as novas diretrizes 
curriculares. Eles vão fazer um vídeo com a professora Fabiana, Jéssica Motta e Jéssica 
Goedert, explicando os pontos de vista das instituições ABEM, DENEM e CA sobre o 
assunto

2. Comissão de Eventos

- Amanhã haverá reunião com o pessoal do terapeutas da alegria para marcar uma roda 
de conversa com os integrantes do núcleo de humanização e arte 

- Semana que vem haverá reunião com o doutor Paraná para falar sobre EBSERH

3. Comissão de Marketing

- Semana que vem serão liberados para a votação os símbolos para o Centro Acadêmico

4. Comissão de Auxílio Estudantil

- Semana passada houve uma reunião com a pró-reitora de extensão para falar sobre 
auxílio alimentação no internato e acúmulo de bolsas. Ela disse que o acúmulo de bolsas, 
por se tratar de um acúmulo de benifícios para o mesmo fim, no caso a permanência, não 
pode haver acúmulo. Já sobre o auxílio para alimentação de internos ela não pode ajudar 
muito.

5. Comissão de Comunicação

- Mais pessoas talvez entrem na comissão, e por isso algumas funções poderão ser 
alteradas
- Divulgaram no site e no Facebook sobre o intercâmbio social da AIESEC: Cidadão 

Global
- Semana que vem haverá reunião da Comissão de Comunicação para continuar 

discutindo sobre mudanças no site
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Pautas:

1. Criação da Divisão Científica

- Criação de comissão que vai cuidar das ligas, de projetos científicos e cursos como esse 
de Antibioticoterapia que a turma 10.1 está promovendo

2. Avaliação da gestão pelos alunos

- Encaminhamento: Comissão de Comunicação vai elaborar um questionário e apresentá-
lo em RO, a fim de que seja aprovado

3. Segurança nos meios de comunicação da gestão

- Alguém de fora do curso entrou na página do grupo da Medicina do Facebook e trocou a 
foto da capa. A foto já foi retirada pela Comissão de Comunicação, porém por questões 
de segurança, as senhas de todos os meios de comunicação da gestão serão alteradas e 
será feito um documento com aquilo que cada comissão pode postar nos meios de 
comunicação. Além disso, o grupo da Medicina no Facebook continuará fechado.

4. Repasses da última CEB (Comissão de Entidades de Base)

- Eleições do DCE: vamos propor de deixar a urna um dia no CCS e outro dia no HU. Se 
não aceitarem a sugestão,  a urna será deixada no HU
- Encaminhamento: criar um grupo de membros da gestão que vão frequentar as reuniões 

da CEB. Geralmente as reuniões ocorrem na sexta-feira, no horário do almoço. A Júlia 
Beatriz se propôs a fazer parte desse grupo

5.Desconto para internos no HU

- Restaurante do grêmio do HU - concordaram em dar para os internos o mesmo 
desconto que dão aos seus associados, que é de 15%, deixando o quilo por 19 reais
- Encaminhamento: continuar conversando com eles sobre isso e a Comissão de Auxílio 
Estudantil vai falar com a Pró-Reitoria de Graduação sobre alimentação dos internos no 
HU

Inclusões de pauta:

1. Aprovação de gastos com ROEx 

- A Luísa não poderá mais ir à ROEx, por isso precisamos de outro membro da gestão 
para ir antes de aprovarmos os gastos.
- Encaminhamento: Luísa vai publicar no grupo da gestão sobre a ROEx e ver se há 
algum interessado

2. Congresso Paulista de Educação Médica 

- Comissão de Educação Médica pediu auxílio com os gastos de duas passagens para 
São Paulo
- Encaminhamento: Sofia está vendo os preços das passagens
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