
 

 

Ata Reunião Ordinária                                                                                                        29/03/16 

Repasses: 

1. Comissão de Eventos – Agradecimento a todos que participaram do Evento de Páscoa, seja doando as caixas 

de bombons ou indo ao local passar uma tarde com as crianças da Casa São José, na Serrinha.  

2. CEM – Convite para a reunião dia 30/03 que terá entre as pautas a eleição de representantes discentes, a 

construção de um calendário e a carta do SACI 2015. 

3. SAMED II – Convite para a primeira reunião de construção da Segunda Semana Acadêmica de Medicina dia 

31/03, 12:20 no CA. 

4. Atualização Ebserh/HU – Délcio – O CALIMED tem representantes participando de todas as reuniões de 

implantação da empresa. Em uma das quais, surgiu a ideia entre os representantes discentes de fazer um 

levantamento sobre as carências de ensino, pesquisa e extensão relativos ao curso de medicina da UFSC. A 

construção de um documento elencando esse levantamento é necessária, bem como a apresentação para os 

responsáveis da empresa, já que essa pode, por exemplo, facilitar a fundação de ligas para melhoria do ensino 

acadêmico. O modo como esse levantamento será feito foi discutido na presente RO e entre as ideias há a de 

criar um espaço online para que todos os discentes possam contribuir de acordo com a sua experiência, cada 

turma fazer um levantamento de acordo com a sua fase e depois todas as demandas seriam levadas para uma 

reunião maior, liderada pela CEM. Após esse processo, a elaboração final do documento será aberta para 

quem tiver interesse em participar. Encaminhamentos: Délcio fará o texto para postagem. 

Pautas: 

1. Avaliação da SAC – 34 alunos da 16.1 responderam. A maioria dos tópicos foram avaliados como “Bom” e “ 

Ótimo”. 

Os calouros questionaram se a prova das pinhas era obrigatória. Foi explicado que não e que já foi proposta a 

retirada dessa prova por várias turmas. Reclamaram sobre a chamada das turmas no MEDerruba e foi 

explicado que ela não é parte integrante da SAC, mas sim do evento do curso de medicina e que o CALIMED, 

junto a estudantes que se propuseram, construiu uma carta de conscientização, acordada na RO anterior. 

Houve também o questionamento sobre a impossibilidade dos calouros irem aos espaços da SACapós assinar 

a lista de presença. Apesar de momentos como a gincana no bosque ser de integração, ainda sim contam 

como hora-aula, e é necessária a presença nos mesmo para garantia da vaga como determinação da 

coordenação do curso. Apesar disso, todos os calouros que necessitaram ser liberados por questões pessoais 

tiveram a permissão e Aline levou as justificativas para a secretaria. 

 

2. Reunião sobre a Ebserh com os calouros – Foi proposta a reunião sobre a empresa com os calouros da turma 

16.1 nos moldes da que foi realizada com a turma 15.1 durante SAC. Os calouros se interessaram e ficou 

marcada para segunda-feira (04/04), às 17:30H. 

 

3. Encontro de Ética – Ano passado surgiu a ideia de fazer uma jornada sobre ética médica, como maneira de 

suprir as poucas aulas que temos sobre o assunto durante o curso e não há possibilidade de incluir outras. 

Ela será realizada em dois dias e haverá palestras, coffee break e discussão de casos médicos com os 

conselheiros da CREMESC. Fica como encaminhamento marcar uma reunião da CEM e a comissão de 

eventos para construção da jornada. 

 

 


