
Reunião do Centro Acadêmico de Medicina - UFV 

ATA DE REUNIÃO 

Data  12/08/2019 Horário de Início 18:45 Horário de Término 20:00 

Local EBS 

Participantes • Carolina Henrique – Coordenador Geral 

• Diana Marques – Coordenador Geral  

• Guilherme Kelles – Coordenador Geral 

• Laira Tonon - Coordenador Geral 

• Thales Lemos - Coordenador Financeiro  

• Eduarda Demoner – Estágio e Vivências  

• Matheus Novelli – Diretoria de Cultura e Eventos 

• Marina Marilac - Diretoria de Cultura e Eventos 

• Taiana Rotondo – Relações Externas 

• Bárbara Cabral – Relações Externas 

• Luís Fernando – Marketing e produtos 

• Kenedy Oliveira – Coordenação de comunicação 

• Francisca Mafra – Coordenação de comunicação 

• Jordânia Alves  

• Igor Marinho 

• Stephanny Lima 

• Deisiane Moreira 

• Daniel Videira 

• Karine Buenos 

• Samara Agostinho 

Pautas 1. Repasse 
2. Mini oficina: “Sua consulta tem cor?” 
3. Avaliação de disciplinas 
4. Inclusivas do MedCA para o EREM 
5. Planejamento setembro amarelo 

 

 

Discussões do assunto 1 – Repasse 

Decisão: As baias de estudo foram mudadas de lugar e a questão da iluminação será resolvida 

nas próximas semanas. A CLEV vai receber da CEV 1145,00 reais e alunos que recebemos no 

ano passado, mas 240 são do Flávio, que desistiu de um intercâmbio que iria fazer. Silvia e 

Cristiane Junqueira foram os únicos professores que se disponibilizaram a receber estudantes 

da UFV ou intercambistas para prática (SCOPE) e pesquisa. Os 500 reais emprestados para a 

SAM será todo usado e será reposto depois do evento, ainda não foram decididas as 

quantidades de ingressos inclusivas. O restante da tinta da quadra de peteca que sobrou será 

utilizada para escrever “Com carinho, Gestão Ressignificar” e será guardada para retoques. Dia 

1 de setembro (Domingo) por volta de 15h30min terá uma inauguração de uma quadra de 

peteca com a interação dos professores, alunos e funcionários, com um piquenique.    

Compromissos: Bárbara e Diana no próximo final de semana irão pintar o recado da quadra de 

peteca. Luís Fernando irá olhar os pufs e sofás para colocar no corredor do auditório. 

Discussões do assunto 2 – Mini Oficina: “Sua consulta tem cor?” 



Reunião do Centro Acadêmico de Medicina - UFV 

Decisão: Vai acontecer o encontro da residência de Medicina da Família dia 13 e 14 

de setembro na UFV e um professor que irá palestrar faz essa oficina, porém não há suporte 

para inclui-la no evento. Assim, o CA teria que arcar com os custos e com a programação no 

final de semana do evento. 

Compromissos: Carolina, Thales, Samara e Stephanny ficarão responsáveis organizar a 

possibilidade da Mini Oficina.  

Discussões do assunto 3 – Avaliação de disciplinas 

Decisão: Passar nas salas: Kenedy (turma 10), Jordânia (turma 8), Diana (turma 10), Laira 

(turma 8), Eduarda (turma 9), Thales (turma 7), Stephanny (turma 9), Francisca (turma 8), 

Matheus (turma 7), Bárbara (turma 10), Samara (turma 9), Marina (turma 7). 

Compromissos:  

Discussões do assunto 4 – Inclusivas do MedCA para o EREM 

Decisão: Jordânia fez o edital de inclusivas e precisamos decidir quem será a comissão 

avaliadora e como serão selecionados. Primeiro, os estudantes responderão um questionário 

para avaliar a vulnerabilidade, se necessário, posteriormente os documentos serão solicitados. 

No final do questionário terá um campo em que a pessoa se responsabilizara pelas 

informações solicitadas, sob pena de não participar do evento caso haja algo infundado. Serão 

disponibilizadas 12 inscrições inclusivas parciais e 17 totais. Houve uma votação para decisão 

da penalidade por 9 votos dos participantes da reunião a favor da pessoa estar proibida de 

participar no EREM, caso haja informações infundadas, com duas abstenções na votação, 

Marina e Stephanny. Em caso de empate ignora-se a somatória total e considera os critérios de 

maior pontuação para desempatar. Eduarda, Matheus Novelli e Luís Fernando irão compor a 

comissão avaliadora. 

Compromissos:   

Discussões do assunto 5 – Planejamento do setembro amarelo 
 
Decisão: Thales, Eduarda, Matheus Novelli, Carolina e Luis Fernando são membros da gestão 

que farão parte da comissão organizadora. Será lançado um edital para selecionar mais 4 

pessoas fora da gestão compor essa comissão.  

Compromissos: Eduarda fará o edital amanhã e ele será lançado essa semana. Vamos 

conversar com o CAenf sobre a concordância com esses termos.  

 

 


