
Informes

1. No sábado, 29 de março, a gestão se reuniu para fazer o planejamento do ano. As 
propostas foram revisadas e discutimos estratégias para cumprí-las ao longo desse 
ano.

Pautas

1. Repasses das reuniões da Comissão de Educação Médica:

- Divulgação das vagas de representante discente  

As vagas para representante discente serão divulgadas nessa semana e serão abertas as 
incrições, que devem ser feitas pelo email. Se houver mais candidatos que vagas, será 
organizado um processo seletivo ainda não definido. Para ser RD deve-se ter sexta fase 
completa, segundo o regimento do Colegiado. No entanto, se não conseguirmos 
preencher as vagas com alunos que já completaram a sexta fase, elas serão preenchidas 
por quem estiver disponível.

- Reuniões com professores a fim de discutir projetos e propostas e  reuniões com os 
representantes de turma 

A Comissão de Educação Médica fez, ao longo da semana passada, três reuniões. Duas 
delas com professores que conhecem de educação médica, a fim de discutir propostas 
para o currículo do curso. Além disso, houve reunião com os representantes de turma, 
onde foram apresentadas a avaliações de módulo, discentes e de interação comunitária.

2. Repasse de caixa da antiga gestão para a atual 

O Quint, tesoureiro da gestão Clube da Esquina, declarou todos os gastos e lucros 
daquela gestão. Também entregou dinheiro ganho com a venda das camisetas do 
CALIMED na SAC e no CENEPES. Toda a contabilidade dele foi especificada em 
planilhas e arquivos que foram repassados à Luiza Bolsoni. Além disso, a Elisa passou a 
tesouraria o dinheiro arrecadado com as rifas da SAC organizada pela 13.1.

3. Apresentação do site do CALIMED

Desde o ano passado a Comissão de Comunicação se comprometeu a reformar o site do 
CA. Conforme as reformas foram feitas, ele foi colocado no ar. Agora será feita enquete 
para pegar a opinião dos alunos sobre  o que eles acharam do site.

Inclusão de pauta

1. Repasses da comissão de eventos

Será feito debate na quarta-feira sobre segurança no campus. O foco é o policiamento 
extensivo que tem ocorrido.
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A mudança para o prédio novo será marcada para o começo da semana que vem. Luísa 
vai falar com o Maninho sobre isso. 

Amanhã haverá reunião com a 13.2 para falar sobre a SAC e, na quinta-feira, outra 
reunião com a 14.1, para falar sobre o mesmo assunto.
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