
 

 

 

Florianópolis, 21 de junho de 2016        

                                            ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  

1. REPASSES 

 

1.1 REUNIÃO NDE  

Uma das pautas da reunião foi a ANASEM. Prof. Fabrício disse que a questão 

está indefinida, muitos cargos foram trocados com a mudança de governo. Ele 

acredita que não haverá a avaliação para esse ano. Jaime falou sobre novos 

coordenadores para a sexta e oitava fases. Prof. Gerente irá se aposentar. 

1.2 QUESTÕES RELACIONADAS AO PROF. JAIME 

Uma turma vem sofrendo com recorrentes situações de assédio moral pelo 

professor, desde o SASI do ano passado. Estão organizando um documento para 

levar à auditoria. O aluno que trouxe o relato pediu apoio do CA nessa questão. 

Ficam como encaminhamentos o responsável pela turma trazer o documento ao 

CALIMED para que façamos juntos um abaixo assinado para todos os alunos 

apoiarem; diretoria do CALIMED reunir-se com a turma que vem sofrendo as 

agressões para se inteirar melhor sobre o assunto e decidirem juntos qual medida 

a ser tomada e levar ao Colegiado. A reunião com a turma poderia ser ainda essa 

semana, na quinta-feira, às 15:10H (a confirmar). O CA tem o apoio jurídico do 

SIMESC, que também poderia ajudar no caso. 

1.3 CEM  

Foi criado um drive para colocar as atas dos RTs com todo o curso.  

1.4 COMISSÃO DE MARKETING 

Fizeram uma reunião hoje. Sobre a questão do café, provavelmente será uma 

máquina da Dolce Gusto, com as cápsulas para serem vendidas. Irão procurar 

uma empresa mais em conta. Pesquisarão também sobre outras fábricas de 

jalecos, já que vêm recebendo reclamações sobre a queda dos botões. 



 

 

 

1.5 COMISSÃO ACADÊMICA 

Até o final da semana postarão pela página da CAD e do CALIMED uma relação 

dos 38 professores que possuem projetos de pesquisa e extensão. Ainda há 

professores que não responderam os e-mails e, por isso, decidiram fazer uma 

abordagem mais pessoal para pegar as informações. Dados recolhidos depois da 

postagem serão acrescentados.  

Há um problema com os calendários das ligas que está praticamente esquecido 

ou desatualizado pela falta de resposta das ligas e do tempo dos membros da 

comissão. Como solução, no começo do semestre fixarão um mural com o 

calendário em branco e pedirão para as próprias ligas irem adicionando suas 

atividades semestrais. Onde colocar o mural? Entrada do Bloco Didático ou perto 

da xerox do Cleiton? 

1.6 ELEIÇÕES DCE 

Acontecem hoje e amanhã. Alunos da medicina até terceira fase votam no CCS. 

Os demais votam no HU. Carteirinha do RU está sendo aceita. Será compartilhado 

no grupo do face e avisado nas salas. 

2. PAUTA – ASSÉDIO MORAL PRATICADO PELA PROFESSORA YARA A 

ALUNOS DA QUARTA FASE. 

Durante a prova de fármaco aplicada pela professora Yara à quarta fase no dia 

de ontem, dois alunos tiveram as provas retiradas logo após a distribuição das 

mesmas, sendo um deles colocado automaticamente em recuperação. A situação 

foi considerada humilhante e constrangedora, encaixando-se nas muitas histórias 

de assédio moral provocado pelos professores (tendo acontecido outras situações 

parecidas com a mesma professora) a alunos do curso. Houve mobilização da 

turma para a confecção de um documento a ser entregue no departamento de 

Farmácia e para a ouvidoria. Prof. Fabrício foi procurado pelo aluno em questão 

e disse que não poderia auxiliá-lo. Um dos grandes problemas da medicina é que 

não somos uma faculdade de medicina, mas sim um curso submetido a 

departamentos e, assim, os professores não respondem ao professor Fabrício, 

mas aos seus departamentos. Logo, problemas com professores, para os quais 



 

 

precisaríamos do apoio da coordenação, constantemente não são solucionados, 

vide outros exemplos que é de conhecimento de todos do curso. Há essa 

necessidade de colocar o curso de medicina acima dos departamentos para que 

professores respondam à coordenação diretamente, trazendo a solução mais para 

perto de nós, os maiores interessados. No entanto, com a atual falta de verbas, 

essa transição para um centro, nos moldes do que foi feito com as ciências 

jurídicas, não pode ser implementado. Cabe a nós, estudantes e CALIMED nos 

apoiarmos e irmos atrás de nossos direitos. Ficam como encaminhamentos a 

construção do relato com testemunhas pelo aluno que sofreu o abuso, o respaldo 

do CA com carta em anexo, enviar os documentos para a Coordenação do curso, 

CCS, PRAE e ouvidoria. Gabrielle se reunirá com Prof. Fabrício pra conversar 

sobre os casos de assédio moral recentes. A pauta será recolocada na RO de 

semana que vem. 

2.2. SAC 16.2  

Não houve tempo. Marcaremos uma reunião com a 16.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                


