
 

 

 

Reunião Ordinária                                                                                                       26/04/2016 

REUNIÃO DA SEMANA ACADÊMICA DE MEDICINA 

REPASSES: 

1. Repasse Data Colegiado:  

Data proposta foi aceita na Reunião do colegiado, ou seja, SAMED ocorrerá dias 13 e 14 de outubro de 2016. 

2. Repasse Patrocínio:  

Reuniões com representantes; Unicred e Fibra cirúrgica contatadas;  

Próxima Reunião dia 26/04 – 12h  

3. Repasse Acadêmica:  

Reunião SEXTA FEIRA -  29/04 – 12h. Plano de metas, prazo para organizar.  

PAUTAS:  

1. Data: 

Dia 15 – Oktomed; Dia 12 – Feriado 

 ACM: ver a possibilidade de utilizar o Auditório da ACM, realizando a abertura no feriado. Contato 

ACM – Gabrielle, Raíssa.  

 Workshops a tarde: Ver a possibilidade de abertura do Bloco didático da Medicina na quarta feira 

(12/10) no período da tarde. Falar com o Fabrício – Aline, Gabrielle.  

 

2. Abertura para outras faculdades; Workshop, cobrar 

 

 Inscrição abertas para palestras para outros cursos da UFSC e outras faculdades de Medicina– 

Aprovado. 

 Abrir vagas de Workshop para outras faculdades de Medicina - Aprovado a criação de uma Cota de 

10% das vagas oferecidas dos Workshop para outras universidades, para divulgação e crescimento 

do evento.  

 Workshop Cobrar para outras Universidades: Cobrar Valor simbólico (10,00) + custo adicional do 

workshop (estando sujeito a permissão do profissional que realizar o workshop) – Aprovado 

 Ideia: ver com ligas e coordenação do curso se pode cobrar workshop de todo mundo, pois 

valorizaria as ligas e o próprio workshop. 

 Ver com outras samed’s se cobram/cotas: FURB (Aline), UNIFESP (Janaína).  

 

3. FIESC/ RBS 

 Drauzio Varela deu uma palestra gratuíta em um Evento em Florianópolis.  



 

 

Encaminhamento: Procurar o contato dele via RBS e Fiesc.  

PAUTAS CALIMED 

 

1. Contato para realização do SITE:  

ramosjoaoluiz@gmail.com – Enviar fluxograma para João, fazer site. 

 

2. Certificados: 

Procurar o contato de outros CAs sobre emissão de certificados via sistema da UFSC.  

Encaminhamento:  

CAXIF – Andressa 

CA Enfermagem e Nutrição – Letícia 

CARI - Gabrielle 

3. Repasse da CEM: 

 Apuração dos votos do RD dia 26/04 
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