
 

 

Reunião Ordinária – 01/12/15 

Repasses: 

1. Comissão de Eventos 

 

 Andressa relatou a última reunião de Eventos na qual foram elencadas as ideias para eventos do ano de 

2016, assim como o esboço de um calendário, com os meses pré-definidos. Ainda haverá outra reunião 

de planejamento. 

 A ação voluntária de Natal foi organizada e o recebimento das doações ocorrem no hall do Bloco Didático. 

 Aline ficou de colocar uma caixa para doações no CCS. 

 

2. Comissão de Marketing 

 

 Gabriel relatou que a comissão de marketing entrará em contato com os fornecedores dos jalecos para 

melhorar a qualidade (botões que sempre caem). Pediram que os alunos avisassem qualquer problema 

que tiverem com o jaleco. 

 Irão verificar a possibilidade de colocar café no CA. Ferrazza sugeriu que usássemos a cafeteira que 

existe no CA e colocássemos um aviso para aquele que utilizou sempre limpar após o uso. 

 Irão buscar patrocínio para a cesta da SAC. 

 Desejam manter a camiseta da SAC. 

 

Pautas: 

1) Homenagem ao Prof. Maninho 

Júlia Pinheiro propôs uma homenagem física ao professor. Algo que homenageasse o filho e ele pudesse 

colocar em sua sala ou no HU. Sugeriu um painel com posts de mensagens feitos pelos alunos. Foi 

pedido que as frases sejam bonitas e não mencionem o ocorrido. Um grupo de pessoas pode filtrar as 

mensagens. Ficou decidido que uma caixa para depósitos dos post it permanecesse no CA para quem 

não conseguisse entregar pessoalmente, como o internato, e de quem não se sentisse à vontade para 

entregar pessoalmente. Júlia ficou de conseguir os papéis e a caixa. 

Foi decidido que ficarão responsáveis por passar nas turmas recolhendo os posts e dinheiro para o 

mural: 

1ª fase – Gabriel 

2ª fase – Ferrazza 

3ª fase – Júlia 

4ª fase – Gabrielle 

5ª fase – Pedro 

6ª fase – Nathália 

7ª fase – Beatriz 



 

 

8º fase – Raíssa 

Internato – Giullia 

 

2) COBREM 

Como Lucas está em férias, não conseguimos a lista de chamada. 

Foi perguntado aos presentes se queriam começar a votação hoje, durante a reunião. Ficou decidido 

esperar até amanhã. 

Os representantes por turmas pegarão as cédulas amanhã (02/12/15) no CA. 

Laís citou os candidatos à diretoria do DENEM: Allydson Simes, Athos Martini e Laís Krasniak. Pediu 

que o CALIMED fizesse a carta de respaldo. 

3) Ação Voluntária de Natal 

      Foram decididas duas instituições para receber as doações: 

 Serte (indicada por Gabrielle) – Casa Lar com 54 idosos e 7 crianças, que precisam sobretudo de produtos 

de limpeza e higiene, fraldas. 

 Casa Lar Semente Viva (indicada por Caique) – alimentos e calçados.  Ficou de entrar em contato para 

mais informações. 

Gabrielle falou sobre a possibilidade de um grupo de alunos visitar a Serte, passar uma tarde e entregar 

as doações. Será criado um doc para inscrição dos interessados. Sugeriu também que 7 presentes 

adotassem as crianças do lar nesse natal para doar brinquedos. Voluntariaram-se: Marcelo, Thaís, 

Ketlin, Joana, Isadora, Angela e Bárbara. 

Iremos pedir ajuda a outros CAs. Alguns dos presentes ficaram responsáveis por entrar em contato: Laís 

K. – Nutrição, Tayná Vieira – fono, Maíse trento – Enfermagem; Caíque Ribeiro – Relações 

Internacionais. 

Douglas conseguiu apoio do CA da farmácia, que ajudará a divulgar no CCS. 

Surgiu a ideia para que a instituição indicada por Andressa e Anelise entrasse na campanha de Páscoa 

de 2016. 

Foi pedido que os representantes em turmas (mesmos representantes do COBREM) lembrassem do 

evento e pedissem doações. 

Leonardo pediu que o CALIMED ajudasse na divulgação do evento de doação de sangue das atléticas 

do CCE. Filipe ficou de divulgar na página do facebook. 

 

4) SAC 2016.1 

      Ideia de reformular a SAC 

     Formar um grupo responsável pela SAC na turma 15.2 – Reunião com 1ª fase quinta-feira (03/12) às 

17h, sala 903. Andressa ficou responsável por reservar a sala.  

     Foi levantada a ideia das camisetas serem pintadas à mão. Será discutida na próxima reunião da SAC. 



 

 

   

5) Certificados do Medcult 

      Júlia Pinheiro pediu que o Calimed compartilhasse a divulgação do Medcult sobre os           certificados. 

6) Desrespeito – E-mail Thaís 

Douglas pediu que o Calimed organizasse um momento para o curso refletir sobre atos de falta de 

respeito que aconteceram, pois a atitude do Calimed (nota enviada por e-mail e publicada na página) é 

pontual e pode não ter a efetividade desejada (conscientização dos alunos). Andressa e Gabrielle 

explicaram que um dos eventos agendados para 2016 são rodas de conversa com esse propósito e 

desrespeito poderia ser um dos temas. Falaram também que os eventos que serão realizados ano que 

vem saíram de ideias trazidas pelos alunos e será solicitado por e-mail que enviem seus temas de 

interesse e todos estão convidados para participar das reuniões da comissão de eventos e contribuir 

para a construção das rodas de conversa. 

Camile sugeriu que os temas abordados fossem de alguma forma representados na arte e expostos no 

medcult. 

 

Encaminhamentos: 

 Colocar uma caixa para doações no CCS – Aline Caramori (4ª fase); 

 Conseguir papéis e caixa para a homenagem ao Maninho e colocar no CA – Júlia Pinheiro (3ª fase); 

 Recolher os posts com mensagens dos alunos – Responsáveis por turma; 

 Pegar as cédulas de votação dos delegados do COBREM no CA amanhã (02/11), explicar sobre a 

votação nas turmas, passar a lista de chamada recolhendo as assinaturas, recolher as cédulas – 

Responsáveis por turma; 

 Fazer carta de respaldo para a votação da diretoria do DENEM no COBREM. – CA 

 Informações sobre doações para Casa Lar Semente VIva- Caíque Martins (1ª fase) 

 Criar Doc para inscrição dos interessados em visitar a Serte. 

 Divulgar na página do Calimed no facebook: Certificados do Medcult, Campanha de doação das atléticas 

do CCE – Filipe (CC) 

 Pedir a outros CAs ajuda na divulgação da campanha de natal – Responsáveis voluntários. 

 Lembrar nas turmas e pedir doações para a campanha de natal – Representantes. 

 

 


