
Reunião do Centro Acadêmico de Medicina - UFV 

ATA DE REUNIÃO 

Data  06/06/2019 Horário de Início 18h10 Horário de Término 19h 

Local EBS 

Participantes • Carolina Henrique – Coordenador Geral 

• Diana Marques – Coordenador Geral  

• Guilherme Kelles – Coordenador Geral 

• Laira Tonon - Coordenador Geral 

• Pedro Nogueira - Coordenação Financeira 

• Eduarda Demoner – Estágio e Vivências  

• Marina Marilac - Diretoria de Cultura e Eventos 

• Kenedy Oliveira – Coordenação de comunicação 

• Murilo Torres – turma 7 

Pautas 1. Repasse sobre o novo regulamento de horas complementares 
2. Repasse SAEME 
3. Quadra de peteca 
4. Horários das reuniões 
5. Mudança das mesas de estudo 
6. Aulas 11/03/2019 

 

Discussões do assunto 1 – Repasse sobre o novo regulamento de horas complementares 

Discussão: O mesmo que já foi explicado em áudio enviado para o grupo do Whatsapp com a 

gestão e o corpo de ajuda. 

Compromissos: Kenedy irá fazer tutorial de como encontrar o documento sobre as horas 

complementares após o novo documento definitivo ser divulgado.  

Discussões do assunto 2 – Repasse SAEME 

Discussão: O curso, no geral, foi muito bem avaliado. Elogiaram a participação estudantil. 

Pontos negativos: dizer que é metodologia ativa e que o curso é misto, sendo que isso não fica 

muito claro na prática; dizer que é focado no aluno, sendo que é bem focado no professor, 

uma vez que é ele quem decide como vai ser a metodologia de ensino e as avaliações da 

disciplina; algumas coisas, como o acordo entre a UFV e o sistema de saúde de Viçosa, serem 

muito informais. Sugestão: colocar segurança do paciente como uma disciplina ou englobar ela 

na ementa de alguma forma. 

Discussões do assunto 3 – Quadra de peteca 

Decisão: pesquisar o valor que um pedreiro ou pintor cobraria para pitar a quadra no local e, 

após analisar a viabilidade desse valor, marcar um dia com ele. Comprar nova rede. Testar a 

opção de colocar velcro na rede para facilitar a colocada e a retirada do local sempre que 

formos usar. A rede vai ficar na sala do CA com um caderno para anotar o horário de retirada e 

de devolução. Quando chegar a rede, decidiremos quem vai executar a estrutura. 

Compromissos: Pedro Nogueira procurará saber o valor dos profissionais. Pedir para Taiana 

comprar uma nova rede, após analisar a com melhor custo benefício. 

Discussões do assunto 4 – Horários das reuniões 



Reunião do Centro Acadêmico de Medicina - UFV 

Decisão: Conforme definido por análise das respostas do formulário, as reuniões 

quinzenais começarão a alternar entre segunda-feira e quarta-feira. A próxima reunião será no 

dia 17/06/2019. Observaremos a adesão as reuniões e, se esta for baixa, pensaremos em 

mudar o horário e em outras formas de chamar as pessoas. 

Discussões do assunto 5 – Mudança das mesas de estudo 

Decisão: Falar com a nova coordenadora do departamento sobre a mudar as mesas de estudo 

para o local já acordado com o Bruno. 

Compromissos: Diana vai ter essa conversa. 

Discussões do assunto 6 – Aulas 11/03/2019 

Decisão: Não foi possível discutir essa pauta. 

Compromissos: Samuel levar a pauta para a próxima reunião. 

Discussões de assunto extra – Repasse sobre “Arte no DEM” e possível gincana 

Decisão: Fazer “Arte no DEM” + inauguração oficial da quadra de peteca + gincana do DEM. 

Compromissos: Carolina vai pensar em brindes para os vencedores da gincana. Kenedy vai 

montar enquete sobre qual o melhor dia nas primeiras semanas de aula do segundo semestre 

para fazer o evento (por enquanto, pensamos na manhã do sábado dia 10/08/2019). Marina 

trará o esboço da gincana e pensaremos melhor sobre ela na próxima reunião. 

 


