
Informativos:

1. Comissão de Educação Médica (CEM)
- Reunião CRT: só faltaram representantes da sexta e da quarta fase. Mais voltada para 

explicar coisas para a primeira fase sobre o questionário de avaliação dos professores, 
que agora vai ter espaço para elogios. Repassaram repercussão da carta sobre IC. 

- Pauta da carta da IC foi levada ao Colegiado: discutiram mais de uma hora sobre isso. 
Professores chegaram ao consenso da contratação de 8 médicos de família para 
departamento de CLM a fim de montar uma coordenadoria especial de Medicina de 
Família. Essa coordenadoria cuidaria da disciplina de Saúde e Sociedade e da Interação 
Comunitária das turmas de quinta, sexta, sétima e oitava fase. A  contratação foi 
aprovada pelo Colegiado, mas precisa ser aprovada pelo CCS.

- Reunião do grupo de trabalho dos preceptores da IC: uma preceptora já criou um 
manual, mas algumas coisas vão ser alteradas. O grupo está avaliando o manual e 
vendo o que pode ser corrigido.Toda semana algum aluno tem ido a essas reuniões.

- Reuniões do Departamento de Saúde Pública: os alunos e os preceptores estão indo, 
porém não têm sido muito produtivas.

- Avaliação do currículo: quinta feira, às 17h, haverá reunião com os professores Getúlio e 
Suely. A Comissão mandou uma proposta e a Suely respondeu com algumas ideias de 
modificações. Ela ainda está preocupada com o conteúdo das básicas.

2. Comissão de Marketing
- Essa semana será feita a encomenda dos moleskines

3. Comissão de Auxílio Estudantil
- Poucos internos estão indo ao restaurante do Grêmio. Será feita nova divulgação para 
atrair mais alunos.

Pautas:

1. Medcult: financiamento do Happy Hour e empréstimo de materiais
- Orçamento: 660 cervejas com a Devassa (R$1,49 a cerveja) custarão 983 reais e 44 
centavos. O HappyHour será nessa sexta, dia 6 de junho. A princípio o CA vai apenas  
emprestar o dinheiro para a comissão do MedCult, que depois do evento pagará ao 
CALIMED. Se no semestre que vem, durante a organização do MedCult, faltar verba, o 
CALIMED pode dar alguma ajuda financeira. Na quinta-feira a Comissão vai pegar os 
refletores que estão guardados no depósito do CA com a Bolsoni.

2. Mudanças na Comissão de Comunicação
- Senha do site já foi dada à Débora
- Página do CALIMED: diminuir redivulgações de minicursos, por exemplo. Maressa disse 

que estão tentando restringir as postagens, postando mais perto da data do evento. 
- Vamos ver a questão dos congressos que são postados na página
- Precisamos que as comissões passem a postar na página, principalmente a CEM. 

Maressa pediu para cada comissão enviar o nome de alguém que vai ganhar a senha do 
email e da página. A Maressa só pediu para que o doc dos diretores seja preenchido e 
que, quando postarem na página do CALIMED, assinem como a comissão

- Quando alguma comissão precisar usar o email do CALIMED: mandar para o email do 
CALIMED, que aí o Paulo vê na caixa de entrada e já encaminha sua mensagem
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Inclusões de pauta:

1. Infectologia da quarta fase
Falaram com o professor Fabrício, mas não houve resposta. Não há plano de ensino 
ainda. Tentaram falar com o Péricles, coordenador da fase, mas também não houve 
resposta. 
Encaminhamento: algum membro da CEM vai falar com o Maninho

2. ECEM
Monique, coordenadora geral da DENEM, veio falar sobre a ECEM e outros eventos da 
DENEM. Os repasses dela foram os seguintes:

- Logo vai sair o relatório da ROEx, com os repasses dos CAs
- Durante a ROEx foram aprovadas várias programações, como:
1. ECEM: ocorrerá em Brasília, durante os dias 23 e 31 de julho. Espera-se cerca de 2000 
estudantes. O preço do lote está 210 reais.
2. Encontro de Capacitação e Extensão Universitária: será feito na ocupação de uma 
comunidade chamada Nova Palestina, localizada em São Paulo, entre os dias 5 e 7 de 
setembro 
3. Fórum de Estágios e Vivências (CLEV): ocorrerá em Vitória, durante a ROEx, entre os 

dias 19 e 21 de setembro
4. CENEPES: acontecerá no Rio de Janeiro, no CA Carlos Chagas (UFRJ), entre os dias 

20 e 23 de novembro
5. COBEM: acontecerá em Joinville, durante o mês de novembro. Durante o COBEM 
haverá a quinta ROEx. Estão vendo alojamentos com a UDESC, mas se não 
conseguiram, vão tentar com o campus da UFSC de Joinville
- Na ROEx vão tirar a candidatura do COBREM e ainda não há candidatos. Se a UFSC  

quiser sediar o próximo COBREM deve decidir até a ROEx de setembro
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