
ATA DE REUNIÃO 

 

Centro Acadêmico de Medicina da UFV - MedCA                    28 de agosto de 2020. 

 

... Plataforma: google meet. 

 

... Horário e tempo de duração: início às 19h e término às 21h15min. 

 

... Participantes: 

1. Taiana Sacramento Rotondo (T9) 

2. Lara Mattos Pires (T11) 

3. Jordânia Alves (T9) 

4. Március C (T10) 

5. Eduarda Demoner (T9) 

6. Giulia Toledo Ferraz (T7) 

7. Kenedy (T9) 

8. Victor Schulthais Chagas (T11) 

9. Rômulo de Paula (T9) 

10. Daniel Videira (T10) 

11. Igor Marinho Pereira (T9) 

12. Carolina Henrique (T9) 

13. Guilherme Kelles Juste (T9) 

14. Karine Buenos (T10) 

15. Mariana Marques (T10) 

16. Samara Agostinho (T10) 

17. Ana Luiza Oliveira Nascimento 

Silva (T9) 

18. Matheus Augusto Soares de 

Resende (T6) 

19. Diana (T9) 

20. Francisca Mafra (T9) 
 

... Assuntos abordados na reunião: 

1. Repasses da reunião com a gestão do DCE; 

2. Repasses sobre o “Setembro Amarelo”; 

3. Aprovação das atas de reuniões; 

4. Auxílios estudantis;  

5. Eleições do MedCA; 

 

1) Repasses da reunião com a gestão do DCE 

- A reunião foi tranquila e teve duração de 1 hora; 

- A gestão do MedCA foi informada de que as eleições dos CAs e DAs podem ser 

realizadas pelo Sapiens. Dessa forma, caso se opte em realizar eleições online em 

nosso centro acadêmico, há uma plataforma segura; 

- Sobre os auxílios estudantis, apenas foi falado que seria tema do próximo CoE, em 

que haverá a aprovação de um manifesto em relação à precarização da assistência 

estudantil na UFV; 

- A gestão do MedCA solicitou que a divulgação das reuniões de CoE fosse 

reforçada, por meio do uso dos grupos de whatsapp e até mesmo do instagram; 

- A gestão do MedCA esclareceu sobre o desgaste com a gestão do DCE e também 

do desgaste com a comissão gestora; 

- A gestão do DCE questionou sobre a relação do MedCA com a rede municipal de 

saúde, na tentativa de realizar ações nessa área. Foi exposto que essa relação é 

indireta, através dos professores do DEM; 



2) Repasses sobre o “Setembro Amarelo” 

- A 1ª reunião com os selecionados para a comissão organizadora ocorreu hoje; 

- Estão definindo como será o evento; 

- Já há um planejamento para realizar publicações e interações por meio do 

instagram; 

- Também há a proposta da realização de atividades diferenciadas, com dinâmicas 

mais interativas e diversificadas, não só sobre saúde mental; 

- Novos repasses serão feitos no grupo aberto do MedCA; 

 

3) Aprovação das atas de reuniões 

- Contexto: a gestão sugeriu essa pauta levando em conta a importância da 

aprovação de atas, uma vez que essa aprovação reforça a veracidade do que foi 

relatado. Essa questão foi evidenciada no último CoE realizado pela gestão do DCE; 

- Igor levantou a questão se haverá a aprovação das atas antigas, tendo em vista que 

são cerca de 16 atas; 

- Samara acha importante aprovarmos as atas antigas, só não tem uma proposta 

concreta de qual metodologia deveria ser usada; 

- Taiana sugeriu realizar a aprovação das atas em bloco; 

- Kenedy fez uma proposta: realizar uma reunião e questionar aos presentes se existe 

alguma ata que não pode ser aprovada. Caso não seja feita nenhuma ponderação, 

todas as atas anteriores seriam consequentemente aprovadas; 

 

Encaminhamento: no início da próxima reunião (dia 29/08), será questionado se 

alguém tem alguma ponderação sobre as atas anteriores. Caso ninguém tenha, as 

atas serão aprovadas; 

 

4) Auxílios estudantis 

- Samara reforçou que a única forma de auxilío estudantil oferecida por parte da 

UFV para o PER é a distribuição de chips de internet, como parte do programa 

“Alunos Conectados”. Em relação à equipamentos, não há nenhuma proposta 

concreta; 

- A gestão do MedCA não sabe como proceder em relação ao tema, por isso sugeriu 

a pauta; 

- Taiana perguntou sobre a consulta estudantil realizada pelo MedCA, se havia 

dados que poderiam ser utilizados para mapear os estudantes que podem estar 

necessitando de auxílio; 

- Samara esclareceu que o formulário não foi aplicado com este intuito, então não 

seria interessante utilizá-lo para essa ação. Também pontuou que os dados seriam 

insuficientes; 

- Taiana então sugeriu realizar um novo formulário; 

- Samara disse que a gestão enviou um email para a Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários (PCD) questionando sobre os auxílios, mas não recebeu nenhum 

retorno. A gestão também está pressionando o DCE e solicitou um posicionamento 

por parte dessa entidade; 



- Igor realizou uma proposta de atuação do MedCA: realizar o mapeamento por 

meio de um formulário (ainda não sabe as perguntas) e fazer com que todos 

estudantes respondam. Caso sejam identificados estudantes que necessitam de 

auxílio, o MedCA passaria esses dados para a coordenação do curso e para a chefia 

do DEM. Caso nada fosse feito, o MedCA utilizaria seu dinheiro em caixa para 

custear e ajudar esses estudantes; 

- Daniel sugeriu que as perguntas dos formulários fossem mais diretas e 

possibilitassem resolutividade; 

- Taiana sugeriu que esse movimento fosse feito junto com o CAEnf, na tentativa de 

fortalecer a causa. Foi pontuado que o CAEnf estaria envolvido com outras ideias de 

atuação e que poderia não ser interessante tentar essa articulação. Entretanto, ficou 

decidido que pelo menos a comunicação com a gestão do CAEnf seria realizada; 

- Outra sugestão que surgiu foi da gestão do MedCA enviar uma mensagem nos 

grupos de turma informando que os estudantes em vulnerabilidade podem entrar em 

contato com o MedCA para pensar em formas de auxílio; 

- Rômulo pontuou a importância de levar para a coordenação e para a chefia do 

DEM os dados obtidos através do novo formulário e pressionar uma ação por parte 

da UFV, uma vez que o caixa do MedCA não conseguiria suprir as demandas e 

também não pode ser zerado; 

- Március acha que o mais interessante é primeiro iniciar o rastreamento dos 

estudantes que estão necessitando de auxílio e também pressionar o DEM sobre o 

empréstimo de computadores dos laboratórios, caso seja necessário. Também 

pontuou o problema do auxílio da UFV em relação aos chips de internet, uma vez 

que a quantidade de GB fornecida pode ser insuficiente; 

- Jordânia pontuou que contar com o dinheiro do MedCA é problemático, mas 

sugeriu reservar uma parcela do caixa para, caso seja necessário, auxiliar alguns 

estudantes. Guilherme acha complicado estipular essa parcela do dinheiro e também 

reforçou a problemática da possibilidade de zerar todo o dinheiro do MedCA nesse 

período;  

- Mariana acha muito importante realizar o mapeamento primeiro, para depois 

pensarmos em como o MedCA pode auxiliar; 

- Március acha interessante entrar em contato com a PCD para nos informarmos 

sobre a questão de auxílios moradia e alimentação (quem conseguiu receber, quais 

critérios foram utilizados...). Também destacou que a UFV nunca mais se 

manifestou sobre o empréstimo de equipamentos; 

- Giulia sugeriu articulação com outros movimentos da UFV para pressionar a 

gestão do DCE em relação aos auxílios estudantis no próximo CoE, uma vez que as 

propostas que serão realizadas poderão não ser efetivas; 

 

Encaminhamentos: 

- Enviar e-mails para a PCD solicitando esclarecimentos sobre os editais de 

auxílio; 

- Articular com outras entidades e movimentos para pressionar o DCE na busca 

de uma ação mais resolutiva; 



- Realizar rastreamento dos estudantes por meio de formulário que deve ser 

respondido por todos os estudantes. A base do formulário será feita pela gestão do 

MedCA, que então enviará no grupo aberto até amanhã (dia 29) para sugestões 

de alteração; 

- Enviar mensagem no grupo aberto informando que será realizado um 

formulário para rastreamento de estudantes que estão necessitando de auxílio e 

também para informar que os estudantes podem entrar em contato com a gestão 

para pensarmos em formas de auxílio; 

 

5) Eleições do MedCA 

- Igor inicia a pauta dizendo que é interessante pesar os prós e contras, e por isso, é 

importante que todo mundo se inscreva para falar seus pontos. Samara pede para, 

antes, falar sobre o que a gestão andou pensando sobre o tema. Fala que o fato de 

poder utilizar do sistema Sapiens para as eleições torna o debate muito mais viável e 

também, auxilia na legitimidade dos resultados de uma possível eleição. Ressalta as 

3 (três) opções possíveis: estender a gestão atual até o retorno presencial; decidir 

uma “comissão gestora”; ou, novas eleições. Diz que a gestão está cansada, e por 

isso, se preocupam em não continuarem resolutivos e tão presentes dependendo do 

tempo que estenderiam a gestão atual até novas eleições serem possíveis; 

- Taiana diz que seria ótimo a continuação da gestão, uma vez que o trabalho 

realizado está sendo bom. Mas, que a possibilidade de usar o Sapiens torna as 

eleições realmente possíveis, restando a nós ver o melhor jeito de divulgar e garantir 

que os estudantes todos consigam votar se quiserem; 

- Mariana diz que concorda com tudo o que foi colocado, mas diz que a gestão atual 

demorou quase 2 (dois) meses para pegar o ritmo de atuação online, e que teme que 

uma nova gestão, principalmente formada por calouros, pode deixar a atuação do 

Centro Acadêmico desfalcada dentro de todo o contexto que nos inserimos neste 

momento; 

- Giulia diz que se preocupa também com a inexperiência de uma possível nova 

gestão. Diz que foi necessário fazer uma busca ativa para nosso formulário e,que é 

necessário pensar se esses estudantes conseguirão acessar o Sapiens para terem seus 

direitos eleitorais; 

- Diana diz que reconhece o cansaço da gestão e que está disposta a ajudar e pensar 

em modos de aliviar a gestão atual. Ressalta que historicamente as novas gestões 

são formadas por estudantes calouros e que o contexto atual, o qual é incerto e 

instável, precisa de uma gestão bem situada e presente para lidar com as demandas; 

- Mariana diz que tem proposta para focarmos na viabilidade de uma eleição online 

caso ela aconteça, e, então, encaminharemos a possibilidade de uma nova eleição, 

pois até as eleições tem mais ou menos 2 (dois) meses; 

- Samara concorda com o que foi dito pela Mariana e por todos que falaram antes 

dela; retomada, depois, o que a Mariana falou e pergunta “caso decidamos por uma 

eleição, vocês tem confiança para uma eleição online?”; 

- Rômulo diz que a questão de acesso ao Sapiens e as questões técnicas das eleições 

são de fácil resolução, e que o maior problema seria aquilo que já foi falado sobre a 



inexperiência de uma nova gestão composta por calouros ou a vacância de gestão no 

Centro Acadêmico; faz uma pergunta sobre se há modos de tornar o grupo aberto 

mais resolutivo para a gestão atual; 

- Igor faz uma fala dizendo que o desejo dele são novas eleições. Ele diz que não 

gosta da ideia de 2 (duas) chapas disputando e nem de uma chapa composta apenas 

por calouros; e, completa sua fala dizendo que acredita que a continuação da gestão 

diminuirá a resolutividade das ações do Centro Acadêmico; 

- Kelles dá a ideia de, caso uma chapa formada por calouros seja a única a disputar 

as eleições, se seria possível formar uma comissão que auxilie a nova gestão durante 

o início, para tentar dar uma maior continuidade ao trabalho; Taiana fala que é 

importante tentarmos garantir essa continuidade, e, retomando a fala do Rômulo, diz 

que algumas coisas ficam jogadas no grupo aberto e a função do grupo não é mais 

de “rede de ajuda”; 

- Igor disse que não há risco de vacância, pois se fosse preciso inscreveria uma 

chapa para impedir esse cenário; Rômulo ressalta que isso já aconteceu, em 2018, e 

que a luta de manter o movimento estudantil vivo é muito complicada. Diz que uma 

maneira de fazer acontecer tudo isso de um modo efetivo é criar uma rede de ajuda 

para auxiliar a “cansada e magnifica” gestão atual, pensando no processo de como 

construir uma possível comissão gestora, dando a opção para os membros atuais da 

gestão atual descansarem ou diminuírem suas atividades dentro do CA; 

- Samara diz que o termo “comissão gestora” não aparece no estatuto. Fala que para 

ela, a melhor coisa seria encerrar a gestão, dando a possibilidade para os membros 

atuais que estão cansados e não possuem interesse em continuar o trabalho, de 

saírem de modo oficial da gestão, sem se sentirem obrigados a continuar o trabalho 

enquanto gestão; e; criar uma comissão gestora. Assim, quem gostaria de continuar 

o trabalho do CA poderia compor a comissão gestora para auxiliar possíveis novos 

membros para uma futura chapa do CA, principalmente ajudando os calouros a 

entenderem como as coisas funcionam, impedindo também que pessoas 

completamente inexperientes assumam a gestão quando na possibilidade de 

eleições; 

- Taiana diz que formar uma comissão gestora é uma saída bem viável e que a 

criação do grupo da Rede de Ajuda para o CA agora é um ótimo jeito de aliviar o 

cansaço da gestão atual; Mariana pede a fala e diz que também acha que uma 

comissão gestora é a melhor saída; 

- Diana pede para explicar a diferença entre uma comissão gestora com membros 

atuais para auxiliarem na continuidade do trabalho e uma nova chapa composta por 

membros atuais e futuros interessados em comporem o CA; Samara explica que é o 

tempo de atuação. A comissão gestora seria transitória, atuando até a possibilidade 

de novas eleições, enquanto uma chapa teria o tempo de atuação de mais um ano; 

Samara também responde perguntas do chat dizendo que formar uma comissão 

gestora é algo omisso perante nosso estatuto; 

- Francisca reforça a importância de criar uma Rede de Ajuda para, também, auxiliar 

a comissão gestora durante todo o processo; 



- Samara retoma sua fala dizendo que é necessário ler o estatuto melhor e analisar 

tudo o que ele traz. Igor diz que, então, poderemos fazer algo menos burocrático, 

permitindo que os membros da gestão atual que gostariam de continuar o trabalho, 

continuem, e os membros que não querem ou não podem continuar, saiam, mas sem 

envolver uma comissão gestora propriamente dita, pois é um caso omisso no 

estatuto e algo muito burocrático de ser decidido; Samara diz que acredita ser 

necessário oficializar essas coisas todas, para evitar problemas e garantir aos 

membros da gestão atual de encerrarem de fato suas responsabilidades estatutárias 

com o CA; 

- Taiana e Diana dizem que instaurar uma comissão gestora é algo burocrático e 

necessitaria de uma comissão eleitoral; Rômulo acredita que pode ser algo bem 

menos burocrático, pois a Reunião Aberta teria esse poder para decisão de como 

faríamos para eleger a comissão gestora; 

 

Encaminhamento: entrar em contato com outros Centros ou Diretórios 

Acadêmicos para ver o que estão decidindo neste momento; ler o estatuto e ver o 

que ele traz de informações; ler o documento da gestão do DCE e trazer 

informações sobre como instaurar uma comissão gestora/equipe de transição. 

 

6) Demanda Espontânea 

- Igor faz uma fala sobre a baixa adesão dos estudantes nas Reuniões Abertas do 

MedCA, diz que tem a vontade de fazer um formulário, fora da gestão, para tentar 

um contato e um entendimento maior sobre as particularidades sobre isso; Rômulo 

diz que um estudante do SES fez uma pesquisa independente sobre isso e que ele 

poderia passar o contato; Diana fala sobre as experiências da gestão Ressignificar 

sobre o assunto, diz que entende que o formulário é uma vontade de controlar essas 

questões; Samara diz que entende essa vontade do Igor não como uma maneira de 

controlar, mas de causar uma reflexão nos estudantes sobre suas participações e 

também uma tentativa de entender e aproximar os estudantes desta questão tão 

importante; Giulia diz que essa crise de representatividade e de questionamentos é 

algo muito maior do que no âmbito dos CAs, mas é algo de todos os âmbitos 

representativos, pois vivemos num contexto de despolitização. Diz que se dispõe a 

ajudar no processo caso o projeto seja levado adiante.  

 

Não havendo mais fatos a relatar, finda-se aqui esta ata. 

GESTÃO FLORESCER, 2020 


