
 

GT: CONSTRUÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO “COMITÊ DE TRANSIÇÃO” 
Ata da Reunião do dia 02 de Novembro de 2020 

 
 
Início: 10:38 Término: 11:41 

Plataforma: Google Meet 

Presentes: Murilo, Diana, Samara, Giulia 

 

Observação: este grupo de trabalho foi criado a partir de reunião aberta do MedCA, realizada em                

28 de outubro de 2020; 

 

- Discussão sobre o nome: foram sugeridos os nomes “Comissão de Transição”, “Comitê de              

Transição” e “Comitê Gestor”. Giulia irá levar estas opções ao grupo da Rede de Ajuda do                

MedCA, para que se debata a escolha do nome; 

 

- Discussão sobre certificados: não temos garantias de que será possível a emissão de um               

certificado. Iremos procurar o CAEnf e o DCE, que possuem experiência concreta com uma              

comissão gestora, para avaliar essa possibilidade. De todo modo, é necessário deixar claro que              

caso existam, os certificados não atenderão aos requisitos mínimos (tempo, cargo, etc.) para             

utilização em processos de residência médica, como o PSU-MG; 

 

- Proposta de estrutura de tópicos 

1) Considerações Gerais - Responsável: Diana 

○ Colocar a data da reunião aberta da decisão e com quantos dias foi convocada. Se               

tiver sido feito formulário para decidir a data, colocar o dia do seu lançamento e               

anúncio de encerramento; 

○ Explicar por que é necessária a criação do Comitê; 

○ Explicar que o estatuto não cobre o ano atípico e que seria possível, pelo estatuto,               

o prolongamento da gestão nesses casos, porém a gestão encontrava-se em           

exaustão e não se sentia mais pronta pra manter o trabalho e que achava mais               

democrático permitir que outros pudessem compor, ainda que em uma nova forma            



 

de gestão. Então, a reunião foi o local de decidir como se sucederia a organização               

do nosso centro acadêmico. 

2) Introdução - Responsável: Diana 

○ Item com teor motivacional, reforçando as potências a importância da organização           

do movimento estudantil; 

○ Citar alguns marcos e conquistas da história do MedCA e como precisamos fazer             

sua manutenção e nos propor a engajar em uma nova forma de sustentá-lo; 

3) Definição - Responsável: Giulia 

○ Explicar de forma mais detalhada o que é o comitê; 

4) Composição - Responsável: Giulia 

○ Deve ser constituído por no mínimo 7 alunos, sem limite máximo; 

○ Não existirão cargos individuais como de costume no MedCA, que é dividido em             

Coordenações; 

5) Processo de indicação e formação - Responsável: Giulia 

○ Os estudantes interessados devem enviar e-mail ao MedCA, com termo de           

compromisso anexo, se comprometendo com todas as disposições do regimento          

interno do comitê e do estatuto do MedCA; 

○ O calendário dos processos de convocação e admissão dos e-mails de intenção foi             

definido em reunião aberta do MedCA: o regimento deve ser finalizado até 09 de              

novembro de 2020 e aprovado em reunião aberta até o dia 12 de novembro de               

2020. O prazo para envio dos e-mails deve se iniciar a partir do fim dessa reunião                

e se estender até o dia 19 de novembro de 2020 (data limite para o fim da gestão); 



 

6) Atribuições e deveres - Responsável: Samara 

○ O comitê é submisso ao estatuto, bem como às suas atribuições e penalidades             

especificadas sobre seu não cumprimento; 

○ Propor ações e embasar seus posicionamentos de modo a materializar as defesas            

dos princípios do estatuto; 

○ Promover reuniões frequentes: recomendamos reuniões de 15 em 15 dias, mas no            

mínimo, deve ser realizada uma por mês; 

○ Organizar-se para representar estudantes em reuniões do CoE, com a participação           

de no mínimo um membro, mesmo que se revezem, em todos os CoEs, com              

confirmação de presença através de lista; 

○ O cerne de organização e gestão deve ser baseada em uma articulação com uma              

rede e ajuda, propondo que o próprio comitê tenha um grupo único com quem se               

propuser a compor e trabalhar como rede de ajuda. Tal sugestão tem por base a               

intenção de que seja efetivamente um trabalho conjunto, visto que o comitê não             

tem a mesma autonomia que uma gestão eleita. Além disso, essa proposição de             

trabalho em grupo objetiva facilitar o trabalho; 

○ Devem ser repassados os trabalhos e demandas que estão ocorrendo no grupo            

geral do MedCA, possibilitando que todos, mesmo fora da rede de ajuda, possam             

votar e compor os grupos de trabalho para demandas específicas; 

○ Jamais esquecer o caráter horizontal do MedCA; 

○ Aos membros do comitê são atribuídos os mesmos direitos e deveres de todos os               

associados ao MedCA; 

7) Tempo de duração, revisão e dissolução - Responsável: Murilo 

○ A cada 3 meses, ocorrerá uma reunião aberta oficial específica para análise do             

andamento do comitê, com possibilidade de decisão por renovação completa deste           

ou pela entrada de novos membros;  

○ Caso, antes desse período, ocorra a saída de membros, por quaisquer motivos, de             

forma que o número de integrantes do comitê seja inferior ao limite mínimo de 7,               

cabe ao comitê convocar reunião aberta, em prazo a definir, para fins de novo              

recrutamento; 



 

○ A qualquer momento, ocorrendo um retorno presencial das aulas, o comitê será            

interrompida em período definido em reunião aberta para que possa se organizar e             

respeitar os prazos de convocação de eleição presencial prevista no estatuto (no            

regimento, repetiremos os critérios); 

8) Certificação - Responsável: Samara 

○ Caso 1: caso não consigamos uma resposta concreta a respeito dos certificados, é             

preciso deixar claro que não podemos oferecer esta garantia. Ainda não sabemos            

quem irá assinar, se vale como horas complementares, etc. Sabemos apenas que            

não será válido para o PSU-MG; 

○ Caso 2: caso seja possível realizar a certificação, reiteramos que esta não será             

válida para o PSU, tendo em vista o tempo de atuação e a falta de cargos                

específicos; O período certificado não será em hipótese alguma descrito como           

superior ao período de atuação. É necessária a presença em 60% das reuniões a              

cada período de 3 meses para que o estudante receba o certificado referente a esse; 

9) Considerações Finais - Responsável: Murilo 

○ Em casos omissos ao estatuto, as decisões devem ser tomadas em reuniões abertas,             

de forma que todos os associados possam participar; 
 
Encaminhamentos 
 
- Samara: Conversar com o CAEnf sobre as questões de certificação; delegar ao Igor a tarefa de                 
conversar com o DCE; 
- Diana: Finalizar a ata; 
- Giulia: Enviar 3 opções de nomes no grupo de Rede de Ajuda; 
- Cada um fica responsável por redigir os tópicos previamente distribuídos; 
 
 
Não havendo novos fatos a declarar, finda-se aqui esta ata; 
 
Esta ata foi revisada e aprovada, em 02 de novembro de 2020, por todos os presentes na                 
reunião; 


