
ATA DE REUNIÃO 

Centro Acadêmico de Medicina da UFV – MedCA                    28 de outubro de 2020 

• Plataforma: Google Meet 

• Horário e tempo de duração: inícios às 18h40min e término às 20h20min. 

• Participantes: 

o Alice Rezende (T11) 

o Victor Schulthais (T11) 

o Murilo Torres (T7) 

o Karine Buenos (T10) 

o Igor Marinho (T9) 

o Vanessa Miranda (T11) 

o Lícia Rocha (T11) 

o Giulia Ferraz (T7) 

o Eduarda Demoner (T9) 

o Laira Tonon (T9) 

o Mariana Marques (T10) 

o Samara Agostinho (T10) 

o Bárbara Cabral (T9) 

o Luiz Marchesotti (T11) 

o Március Silva (T10) 

o Jordânia Alves (T9) 

o Diana Marques (T9) 

o Bernardo Chicarelli (T11) 

o Julia Meira (T10) 

o Alana Balbueno (T9) 

o Francisca Mafra (T9) 

o Carolina Henrique (T9) 

o Deisiane (T10) 

 

• Assuntos abordados na reunião: 

1) Aprovação da ata da reunião do dia 05 de outubro 

2) Repasses 

3) Encerramento da Gestão Florescer 

4) Assembleia Geral para aprovação do estatuto da CLEV 

 

1) Aprovação da ata da reunião do dia 05 de outubro 

Samara pede votação da ata através de manifestação no chat. 

Ata do dia 05 de outubro aprovada. 

2) Repasses 

Giulia: ATUALIZAÇÃO DO FUNDO 

• Recebemos: 4228,00 

• Gastamos: 3165,34 

• SALDO: 1062,66 

• Percentual da meta: 84,56% 

Igor: apresenta a proposta do novo período remoto, que já foi recusada. Teria início 

em 25 de janeiro e término em maio seguido por um período presencial prático de 

5 semanas. Após esse período teria início 2021/1 em julho. Mais repasses seriam 

feitos no CoE de amanhã, entrou em contato com Diego que disse que a reunião 

começou ontem entre PRE e DCE, mas que ainda não tinham novos repasses. 

Samara: explica que a proposta foi recusada por desencontro com as férias dos 

professores da graduação e da pós-graduação. 

Giulia: reforça que a arrecadação aumentou nos últimos dias devido a divulgação 

e sugere que continuemos divulgando para chegar a meta. 

Samara: pede para gravar a reunião para fins de ata.  



Igor: avisa que reunião do CoE será amanhã, 12hrs e que será retomada a pauta 

sobre calendário acadêmico e votação das chapas para a cadeira estudantil do 

Conselho Municipal de Saúde. 

3) Encerramento da Gestão Florescer 

Samara: diz que a gestão quer encerrar o período de atuação e pede sugestões 

para que essa transição aconteça da melhor forma possível até que eleições 

presenciais possam ser realizadas. Sugere uma comissão de transição, marcar uma 

reunião para indicação de nomes e que essa comissão não se transformaria em uma 

comissão eleitoral para que quem estiver na comissão gestora possa formar chapa 

em futuras eleições do MedCA.  

Igor: sugere definir na reunião de hoje o número de membros para a comissão e 

levanta a possibilidade de ser indicação sem número definido de membros. 

Samara: concorda com a indicação e sugere manifestação de interesse ao invés de 

composição de chapa. 

Bob: sugere ter um número mínimo na comissão gestora, 3 ou 4 pessoas. 

Murilo: levanta o questionamento de que a comissão gestora não teria um temo 

mínimo e que talvez deveria analisar em 6 meses. 

Diana: quer definir se a reavaliação da comissão será outra chapa e dissolução da 

comissão. Faz fala de incentivo aos calouros para assumirem a comissão. 

Igor: concorda com a sugestão de mínimo de pessoas proposta pelo Bob, mas 

pensa na possibilidade de caso não atinja esse número mínimo. 

Mariana: concorda com o que o Murilo disse e sugere aproveitar a Assembleia Geral 

da CLEV para atualizar o estatuto. 

Giulia: reforça o que Samara disse no chat sobre um regimento interno da Comissão 

de Transição, para definir funções como manter a atividade do CA e reuniões. 

Victor: sugere levar a questão da Comissão para o grupo da turma para chamar 

mais calouros para participarem. 

Samara: retoma o que Mariana falou sobre atualizar o estatuto sobre questões de 

pandemia e greve e que existem muitas questões que devem ser pensadas e 

redigidas com calma, então talvez não seria interessante usar a mesma assembleia. 

Igor: sugere produzir um documento sobre questões pendentes como produtos, 

financeiro e demais assuntos que tiveram que ser interrompidos por conta da 

pandemia. 

Samara: decidido por uma comissão de transição, com número mínimo de pessoas 

(5, o mais sugerido no chat) que terá apoio da Rede de Ajuda. Definir prazos para 

avaliação da Comissão e planos futuros. Criação de um regimento que poderá ser 

mudado na reunião de definição da Comissão. Pede para definir a data para reunião 

de definição da comissão para que haja tempo de elaborar regimento. 

Igor: sugere que a indicação seja feita através de formulário. 

Francisca sugere no chat que a reunião seja feita em duas semanas. 



Murilo: sugere que o documento seja apresentado em uma reunião anterior a 

formação da Comissão para que seja aprovado e que seja de conhecimento de 

todos. Fala que nesse documento deve haver períodos de início e final de atuação 

da Comissão Gestora e criação de GT. Que as indicações sejam feitas por e-mail e 

depois formalizada em uma reunião. 

Giulia: concorda com Murilo e sugere que além do GT algumas pessoas fiquem 

responsáveis por dar andamento no regimento.  

Samara, Diana, Murilo e Giulia se voluntariam para ficar a frente de redigir o 

documento. 

Samara: propõe uma semana para redigir o documento e torna-lo público aos 

estudantes (04/11). Reunião de aprovação no dia 07/11, com prazo de mais uma 

semana para que os estudantes enviem suas indicações via e-mail do MedCA e 

reunião de posse seria marcada no dia 14/11. 

Giulia: sugere nova proposta de datas com posse marcada para dia 19. 

o PROPOSTA 1: Escrita do doc - até 04/11 Reunião - até 07/11 Posse - até 

14/11  

o PROPOSTA 2: Escrita do doc - até 09/11 Reunião - até 12/11 Posse - até 

19/11 

Proposta 2 aprovada por unanimidade. 

Samara: sugere que seja enviado nome, matrícula, turma e um termo de ciência do 

regimento interno via e-mail do MedCA para que seja formalizada a indicação para 

a Comissão de Transição. 

O número de mínimo de pessoas na Comissão de Transição foi votado através do 

chat e definido 7 pessoas. 

o 11 votos – 7 pessoas 

o 8 votos – 8 pessoas 

o 2 votos – 5 pessoas 

Encaminhamentos: fim da Gestão Florescer no dia 19/11 que será seguida por uma 

Comissão de Transição composta por no mínimo 7 pessoas definidas por indicação 

via e-mail; elaboração de um regimento para Comissão de Transição até dia 09/11 

(Samara, Diana, Murilo e Giulia); elaboração de um documento pela Gestão 

Florescer relativo a assuntos pendentes devido à pandemia.  

 

4) Assembleia Geral para aprovação do estatuto da CLEV 

Eduarda: contextualiza que desde a gestão anterior foram pensadas em mudanças 

na CLEV que visem ampliá-la. Que a CLEV tem um trabalho de construção e 

aprendizado de burocracias que acaba ficando perdido quando a gestão muda, não 

havendo uma continuação do conhecimento. Não haverá separação do CA e da 

DENEM, entretanto os demais membros não participariam da gestão do Centro 

Acadêmico. 

o Coordenador da CLEV continua sendo eleito com o CA 

o 3 membros seriam membros antigos escolhidos através de uma lista de 

desempate através do tempo de permanência na CLEV 



o 3 membros entrarem por processo seletivo elaborado pela gestão atual 

Carol: reforça que o objetivo é manter um nível contínuo de aprendizado na 

CLEV. E que seriam 3 membros novos para cada 3 membros antigos para que 

haja um aconselhamento. O Coordenador da CLEV seria eleito e deverá 

participar de todas as reuniões do CA. 

Samara: Coordenador da CLEV seria uma das coordenações obrigatórias do CA 

e que o estatuto da CLEV estaria atrelado ao estatuto do CA. Uma Assembleia 

Geral deve ser feita para aprovar o estatuto da CLEV e fazer as mudanças 

necessárias no estatuto do Centro Acadêmico para atrelar os dois estatutos. 

Duda: diz que enviou no grupo aberto do MedCA o estatuto da CLEV além das 

alterações necessárias no estatuto do CA para que sejam lidas por todos. 

Diana: diz que a desvantagem da Assembleia online seria uma maior chance de 

implosão do espaço, mas que uma vantagem é que o espaço online vem atraindo 

mais pessoas e tem mostrado uma maior participação. Acredita que dessa 

forma, quanto maior o número de pessoas debatendo maior seria a legitimidade 

do espaço e por esse motivo é favorável a realização de Assembleia online. 

Samara: reforça o ponto da Diana e acrescenta que devemos ficar atentos a 

mudanças desfavoráveis ao CA, visto que todos podem sugerir alterações 

estatutárias durante uma Assembleia Geral. Entretanto, isso não deve ser 

impedimento para que façamos mudanças que ampliem e fortaleçam a CLEV e 

o MedCA. Samara sugere votação para aprovação. 

Igor: sugere que após aprovação sejam pensadas em datas para que a 

Assembleia seja realizada. 

Julia: diz que em uma reunião anterior foi sugerido que houvesse uma reunião 

anterior para explicação do estatuto, mas que acredita que esse espaço para 

tirar dúvidas possa ser realizado no mesmo dia da Assembleia visto que também 

irão surgir questões nesse dia. 

Samara: vê como essencial a realização da reunião anterior à Assembleia, para 

que o espaço de deliberação máxima do MedCA seja o menos desgastante 

possível. Reforça que o estatuto deve ser lido antes da Assembleia, devido a 

extensão do mesmo, e que alterações deverão ser feitas previamente por meio 

de formulário amplamente divulgado, como será sugerido mais a frente na 

metodologia do espaço. Acrescenta que é direito estatutário de qualquer 

membro do MedCA convocar uma Assembleia, mas que como a sugestão vem 

da gestão é de bom tom consultar os demais membros presentes na reunião 

sobre a realização da mesma.  

Votação no chat para realização da Assembleia Geral 

Assembleia aprovada por unanimidade 

Samara: lembra que de acordo com o que foi definido na pauta anterior, a 

Assembleia deverá ser realizada antes do dia 19 de novembro. Acrescenta que 

é interessante passar um formulário de interesses para datas da reunião de 

explicação do Estatuto e da Assembleia e que uma consulta dos dias de maior 

disponibilidade de participação é fundamental, visto que a Assembleia Geral 

necessita de quórum mínimo para ter validade. 



Eduarda: sugere a reunião entre os dias 5 e 7 de novembro, com 3 dias para 

envio de propostas de alteração e Assembleia Geral a partir do dia 11. 

Samara: sugere o envio de um único formulário com datas possíveis tanto para 

a Assembleia quanto para a reunião que fique aberto por aproximadamente dois 

dias e que logo em seguida seja enviado o formulário de propostas de alterações 

dos estatutos, o último ficando aberto até o dia anterior à Assembleia. 

Diana: diz que não vê o formulário como algo fundamental, o que deve ser feito 

é que cuide para que não haja de interferência com horário de aulas. O que deve 

ser garantido é a possibilidade de participação, mas que fora isso a participação 

depende do interesse individual. 

Samara: reforça que há necessidade de buscar quórum. 

Diana: após algumas datas serem levantadas para realização da Assembleia, 

sugere que há a possibilidade de ver isso depois e analisar os dias que não há 

aula de nenhuma turma durante a noite e convocar a Assembleia, desde que 

isso seja feito com três dias de antecedência. 

Samara: concorda com a definição da data fora da reunião. 

Igor: pede explicação da metodologia. 

Samara: diz que haverá reunião anterior para elucidação de dúvidas, o 

formulário receberá propostas de alteração, supressão e elucidação e que no dia 

da Assembleia o documento já estará com as alterações grifadas para facilitar a 

votação. Rodadas de 3 minutos para defesa das propostas com possiblidade de 

formulação de proposta de consenso. Samara diz que pode tentar montar uma 

metodologia e enviar no grupo aberto para aprovação. 

Eduarda: agradece o apoio demonstrado em relação a realização da 

Assembleia. 

Samara: responde o chat dizendo que não consegue fazer os repasses sobre o 

calendário acadêmico de um novo PER pois o CoE foi adiado, mas que está 

sendo pensado em como fazer os repasses do CoE no grupo aberto após a 

reunião. Acrescenta ainda que há dificuldades em se obter informações sobre 

as decisões tomadas pelas instâncias superiores da universidade. 

Encaminhamentos: definição das datas da reunião de elucidação do estatuto da 

CLEV e da Assembleia Geral. 

 

 

Não havendo mais fatos a declarar, finda-se aqui esta ata. 
Gestão Florescer – 2020 

 

 


