
Informativos:

1. Comissão de Eventos
- Andamento dos eventos desse semestre
* CCIH: já existe o curso, que é aberto para os alunos de Medicina. Não tem ninguém 

para ficar aqui depois das 18h para fazer um curso só para os alunos de Medicina. O 
horário do curso é o horário de aula. Poderíamos falar com o Anicleto para liberar num 
horário de aula os alunos da terceira fase para fazer o curso. 

* Econometria:  Délcio vai mandar email ao Gerent hoje. Bolsoni vai arrumar o telefone do 
Gerent

* Edital das eleições: Délcio está fazendo, já está quase pronto
* Manual da SAC: será feito nessa semana
* Quarta-feira que vem: reunião do manual da SAC  após a aula - CALIMED, primeira fase 

e segunda fase, se possível
* Encaminhamento: Délcio vai mandar para a Luísa o calendário com as palestras da 

CCIH
2. Comissão de Marketing
- Andamento dos produtos: moleskine já foi encomendado. Heloísa está vendo a questão 
das canecas e até semana que vem estará encaminhado.
3. Comissão de Educação Médica
- Repasses do Seminário dos professores: 30/40 professores. Na parte de encaminhar as 

propostas a maioria dos professores não quer ceder. Para o semestre que vem pouco 
vai mudar. Endócrino para a sexta fase, algumas aulas da cirúrgica foram suprimidas. 
Professores de otorrino, vascular e endócrino vão dar aula na semio. Professora de 
endócrino vai dar aula para o Raciocínio Clínico. Não vai mais ter global na sexta fase. 
Só haverá integração dentro das áreas. 

- Quarta haverá reunião da CEM
- COBEM: possibilidade de mandar trabalho sobre avaliação dos professores e sobre a 

reforma curricular. 
4. Comissão de Auxílio Estudantil
- Transporte para ECEM: PRAE ainda não abriu. O CCS pode pagar o motorista, mas 

precisa do ônibus da PRAE. CALIMED precisa fazer memorando com número de 
pessoas que querem ir. Passagem de ônibus não dá para pedir.

5. Diretoria
- Reunião da Comissão Científica: Franciele, Maressa, Shimizu, Fernando, Armando e 
Nádia são os alunos interessados. Vamos seguir 3 eixos: ligas acadêmicas, trabalhos 
científicos, cursos que poderiam complementar a graduação. Final do semestre que vem 
haverá as apresentações de TCC (segundo eixo). De curso vamos ver se tem algum que 
possamos organizar (ver o que precisa, algo que não foi bem explicado). O eixo de ligas: 
reunião com as ligas até o fim desse semestre e apresentar aos presidentes as ideias: 
fazer um calendário com as datas das reuniões (para não coincidir), criação de um 
manual das ligas (regulamentação, explica como montar a liga...) e um modelo de 
estatuto (cada liga tem seu estatuto e não é nada regulamentado). Cartório estabelece os 
critérios que devem estar no estatuto. Vão criar um questionário para ver a situação atual 
das ligas. Ideia de criar um evento para os calouros a fim de apresentar as ligas. Outra 
ideia é criar uma jornada com todas as ligas e um tema em comum. 

Ata da Reunião Ordinária do dia 30/06/2014


