
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV 

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA DA UFV - MEDCA 

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE TRANSIÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

Todas(es/os) que chegam à universidade conquistam um sonho que lhes serve de 

esperança para transformar a sua vida e perspectivas de futuro. Para além da conquista 

de um diploma para disputa do mercado de trabalho, entrar na universidade é ter contato 

com o plural, é ter acesso a conhecimento de mundo, é ter acesso às ciências, ideias e 

teorias que devem servir para melhorar a realidade de toda população. Desse modo, 

percebe-se, na prática, que todas as conjunturas afetam a passagem da(e/o) estudante 

pela universidade e na vida, cabendo a elas(us/es) escolherem entre deixar que tudo seja 

decidido em seus lugares ou se tornarem ativas/(es/os) em todos os processos que 

permeiam o aprendizado e qualidade de vida na graduação. Nenhum(a/e) estudante é 

uma folha em branco e todos carregam em si competências diversas, seus olhares e 

propostas. A universidade também é lugar das(es/os) estudantes organizarem seus 

olhares e propostas para mudar a realidade ao seu redor. A essa atividade que ocorre 

dentro ou fora das salas é dado o nome de Movimento Estudantil. Diante disso, um 

Centro Acadêmico é reconhecido e respaldado por lei como a organização máxima de 

representação de estudantes dentro de um curso, originando-se tal organização da 

premissa de que unidos e organizados se tem mais força para reivindicar interesses 

coletivos.  

A história e potência do movimento estudantil, como se pode ler nos livros, se 

permeia com a história do Brasil. O Movimento Estudantil está entre as principais 

organizações da sociedade civil brasileira. Desde as lutas em meio a ameaça da ditadura 

militar, tendo a sede da UNE (União Nacional dos Estudantes) sido incendiada como 

uma das primeiras ações após o golpe dos militares para frear as resistências e diminuir 

a força estudantil, atravessando e compondo toda luta pelo desenvolvimento nacional, a 

exemplo do “O petróleo é nosso”, as “Diretas já” e o movimento de reforma sanitária 

que culminou nos moldes do SUS. Além disso, a enorme conquista dos 75% dos 

royalties de petróleo e de 50% do fundo social do pré-sal sendo destinados à educação, 

entre outras que não caberiam aqui e as muitas que ainda ocorrerão. Ao nível do curso 

de Medicina da UFV, o Centro Acadêmico é uma oportunidade –para quem se importa 

com o coletivo, com suas ideias diversas e tem força de vontade– fazer parte da história 

e das diversas conquistas ao longo de 11 anos do Centro Acadêmico de Medicina da 

Universidade Federal de Viçosa. 

 

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE TRANSIÇÃO 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

  Conforme decidido em Reunião Aberta no dia 28 de outubro de 2020, 

convocada e divulgada amplamente em 26 de outubro de 2020, a Gestão Florescer será 



 

 

encerrada e sucedida por um Comitê de Transição até o retorno presencial das aulas, 

quando serão feitas eleições presenciais. Ademais, foi solicitado pela gestão, nessa 

mesma reunião,  voluntárias(es/os) para criação do presente Regimento, que se 

somaram 4 (quatro) estudantes ao todo. Em suma, como previsto em estatuto (no artigo 

43°, que determina que os casos omissos ao estatuto são resolvidos pela Coordenação 

Executiva), a gestão (Coordenação Executiva do MedCA) poderia permanecer até o 

retorno das aulas, mas a compreensão das(es/os) componentes foi de que seria de bom 

tom oferecer a oportunidade para que outras(es/os) pudessem compor e fazer esse 

trabalho. Afinal, as gestões costumam se renovar a cada ano, renovando as ideias e 

disposição para o trabalho. Sob tal ótica, pelo entendimento do que significa um Centro 

Acadêmico, demonstraram zelo com a qualidade do trabalho que precisa ser feito no 

momento atual, visto que acreditam não conseguir mais manter seu comprometimento 

ao longo de um novo ano. 

 

TÍTULO I 

DO COMITÊ DE TRANSIÇÃO 

 

CAPÍTULO 1 - DA DEFINIÇÃO 

Art 1° O Comitê de Transição do Centro Acadêmico de Medicina da Universidade 

Federal de Viçosa é o órgão colegiado transitório, aberto e horizontal responsável pela 

realização das atividades típicas da gestão do Centro Acadêmico durante a pandemia de 

COVID-19. 

Parágrafo Único: Para fins da presente resolução, entende-se: 

I – aberto: a forma organizativa em que toda(e/o) associada(e/o) ao Centro Acadêmico 

pode, respeitados os procedimentos do artigo 6º deste Regimento, passar a integrar a 

estrutura do órgão bastando, para tanto, declaração de vontade e assinatura de termo de 

compromisso; 

II – horizontal: a forma organizativa em que todas as decisões são tomadas a partir de 

maioria simples dos votos de toda(e/o) associada(e/o) que integre a estrutura do órgão; 

III – atividade típica da gestão: os deveres, prerrogativas e direitos previstos nos Arts. 

4°, 5°, 6°, 7° e 8°do Estatuto do Centro Acadêmico;  

IV – pandemia de COVID-19: o período em que, devido à pandemia causada pela 

infecção pelo vírus SARS-CoV-2, o formato das atividades acadêmicas da Universidade 

Federal de Viçosa impossibilitar a reunião presencial das(es/os) associadas(es/os) ao 

Centro Acadêmico. 

 

CAPÍTULO 2 - DA COMPOSIÇÃO 

Art. 2º O Comitê de Transição será composto por no mínimo 07 (sete) 

associadas(es/os), não havendo limite máximo de membras/es/os para sua composição. 



 

 

Art. 3º Sob nenhuma hipótese, o Comitê de Transição será composto por 

membras(es/os)  não associadas(es/os) ao MedCA. 

Art. 4º Às(es/os) membras(es/os) do Comitê de Transição, não serão atribuídos cargos 

específicos. Contudo, o Comitê possui autonomia para dividir internamente suas tarefas, 

conforme desejo e disponibilidade das(es/os) membras(es/os) 

 

CAPÍTULO 3 - DA FORMAÇÃO E DA POSSE 

Art. 5º Poderá participar do Comitê de Transição toda(e/o) associada(e/o) ao MedCA 

que assim o desejar, desde que atenda aos critérios estabelecidos pelo Art. 6º deste 

regimento. 

Art. 6º São critérios para participação do Comitê de Transição: 

I – Associação ao MedCA; 

II – Obediência aos prazos do processo de formação do Comitê; 

III – Envio de manifestação de intenção ao MedCA, dentro de prazo estabelecido; 

IV – Preenchimento de termo de comprometimento às disposições previstas pelo 

estatuto do MedCA, dentro de prazo estabelecido; 

Parágrafo Único: O descumprimento de qualquer um destes itens acarretará 

necessariamente na eliminação da(e/o) interessada(e/o) do processo de formação do 

Comitê de Transição; 

Art. 7º Os prazos do processo de formação do Comitê de Transição foram estabelecidos 

em Assembleia Geral do MedCA, no dia 13/11/2020: 

I – Início do prazo das indicações: 14/11/2020. 

II – Fim do prazo das indicações: 18/11/2020. 

III – Posse dos indicados em Reunião Aberta do MedCA: 19/11/2020. 

Art. 8º Não haverá eleições para escolha das(es/os) membras(es/os) do Comitê de 

Transição. 

Art. 9º Ao cumprir todos os critérios estabelecidos pelo Art. 6º deste regimento, a(e/o) 

interessada(e/o) será automaticamente selecionada(e/o) para membra(e/o) do Comitê de 

Transição. 

Art. 10 Os resultados do processo de formação do Comitê de Transição deverão ser 

apresentados em Reunião Aberta do MedCA. 

Art. 11 O Comitê de Transição formado tomará posse imediatamente após sua 

apresentação em Reunião Aberta do MedCA. 

 

CAPÍTULO 4 - DAS ATRIBUIÇÕES 



 

 

Art. 12 O Comitê de Transição não possui a mesma autonomia de uma gestão eleita. 

Art. 13 O Comitê de Transição é inexoravelmente submisso ao Estatuto do Centro 

Acadêmico de Medicina da UFV – MedCA, bem como às atribuições e penalidades 

previstas e especificadas nele sobre o seu não cumprimento. 

Art. 14 É dever das(es/os) membras(es/os) do Comitê de Transição propor ações e 

embasar seus posicionamentos de modo a materializar os princípios presentes no 

Estatuto. 

Art. 15 Às(es/os) integrantes do Comitê são atribuídos os mesmos deveres e direitos de 

toda(e/o) associada(e/o) ao MedCA. 

Art. 16 O MedCA se organiza de forma horizontal com as(es/os) associadas(es/os) e tal 

caráter não deverá ser negligenciado ou esquecido pelas(es/os) membras(es/os) do 

Comitê. 

Art. 17 As atribuições do Comitê de Transição são: 

I - É recomendado o chamamento de Reuniões Abertas a cada 15 (quinze) dias, sendo 

obrigatória a realização de 1 (uma) Reunião Aberta mensalmente; 

II - É obrigatória a organização das(es/os) integrantes do Comitê para participarem das 

reuniões semanais do Conselho Estudantil (CoE), segunda instância deliberativa do 

Diretório Central dos Estudantes (DCE), com confirmação da representação do MedCA 

na lista de presença; bem como realizar os repasses das pautas abordadas em CoE para 

todas(es/os) as(es/os) estudantes associadas(es/os) ao MedCA; 

III - É obrigação do Comitê de Transição realizar repasses no grupo aberto do MedCA 

sobre os trabalhos e demandas que estão sendo realizados, possibilitando a atuação da 

base de modo ativo, permitindo que as(es/os) estudantes associados ao CA possam 

decidir sobre as tomadas de decisões e compor os GT (grupos de trabalhos) para 

concretização de demandas específicas; 

IV - É altamente recomendado que o Comitê se organize por um grupo único com a 

Rede de Ajuda do MedCA, baseando o cerne da organização e gestão do CA em uma 

articulação efetivamente conjunta, com debates aprofundados sobre a tomada de 

decisões e delegações de tarefas a quem se dispuser a ajudar; 

V - É obrigatório o chamamento de uma Reunião Aberta, em até 7 (sete) dias do retorno 

das aulas presenciais com a finalidade de iniciar às eleições conforme burocracias 

detalhadas no “CAPÍTULO III - DAS ELEIÇÕES” do Estatuto do MedCA. 

 

CAPÍTULO 5 - DA DURAÇÃO, DA REVISÃO E DA DISSOLUÇÃO 

Art. 18 O Comitê de Transição do MedCA não possui tempo de duração pré-

determinado para o encerramento de suas atividades, devendo este permanecer ativo até 

que seja possível a convocação de eleições presenciais, ou até que se determine, em 

Reunião Aberta, seu encerramento. 

Art. 19 Fica estabelecido que a cada 3 (três) meses será convocada uma Reunião Aberta 

para seguimento e avaliação das atividades do Comitê, podendo nessa reunião ser 



 

 

deliberado o chamamento de novas(es/os) membras(es/os) para compor a gestão, 

desligamento de membras(es/os) da gestão ou encerramento do Comitê. 

Art. 20 Em caso de saída de membras(es/os) da gestão, que resulte em um número final 

de integrantes menor que 7 (sete) estudantes; mínimo determinado por este regimento 

no artigo 2°, o Comitê tem por obrigação realizar chamamento de nova Reunião Aberta, 

a qualquer momento, a fim de realizar convocação de novos membros para 

reestabelecer o número mínimo obrigatório. 

 

CAPÍTULO 6 - DOS ESPAÇOS DELIBERATIVOS 

Art. 21 Os espaços deliberativos do MedCA durante a existência do Comitê de 

Transição são definidos em: 

I - Reunião Interna do Comitê de Transição; 

II - Reunião Aberta; 

III -  Assembleia Geral. 

Art. 22 Da Reunião Interna do Comitê de Transição: 

I - Consiste na reunião das(es/os) membras(es/os) do Comitê de Transição do MedCA; 

II - É o menor espaço deliberativo do CA, ou seja, todas as decisões tomadas neste 

espaço podem ser modificadas pelos associados ao MedCA nos outros espaços 

deliberativos maiores; 

III - Todas(es/os) integrantes do Comitê de Transição do MedCA possuem voz e voto; 

IV - Pode ser chamada por qualquer integrante do Comitê; 

V - É presidida por qualquer membra(e/o) do Comitê. 

Art. 23 Da Reunião Aberta: 

I - Consiste na reunião das(es/os) integrantes do Comitê de Transição do MedCA e 

suas/seus associadas(es/os); 

II - É o segundo maior espaço deliberativo do CA, na qual as decisões são tomadas 

junto da base e elas só podem ser modificadas na Assembleia Geral; 

III - Todas(es/os) associadas(es/os) ao MedCA possuem voz e voto neste espaço 

deliberativo; 

IV - É da responsabilidade do Comitê de Transição do MedCA chamar as reuniões 

abertas, com apoio da Rede de Ajuda; 

V - É presidida por qualquer estudante associada(e/o) ao MedCA. 

Art. 24 Da Assembleia Geral: 

I - A Assembleia Geral é soberana, ou seja, consiste no maior espaço deliberativo do 

MedCA;  



 

 

II - Requer um quórum mínimo de 10% (dez porcento) do total de estudantes 

associadas(es/os) ao MedCA em primeira chamada, e 8% (oito porcento) em segunda 

chamada, 30 (trinta) minutos após seu horário de início para ser realizada; 

III - As decisões tomadas neste espaço deliberativo são máximas; 

IV - É presidida por uma/um integrante do Comitê de Transição ou por qualquer 

associada(e/o) ao MedCA que tenha amplo apoio das(es/os) presentes no espaço para 

presidir a Assembleia; 

V - As competências da Assembleia Geral estão definidas no Estatuto do MedCA no 

art. 12, do “CAPÍTULO I - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS” do “Título III - Da 

organização e instâncias deliberativas”. 

 

CAPÍTULO 7 - DA CERTIFICAÇÃO 

Art. 25 Objetiva a formalização da atuação do Comitê de Transição. 

Art. 26 Os certificados das(es/os) membras(es/os) do Comitê serão assinados pela 

próxima gestão eleita via trâmites estatutários do MedCA. 

Art. 27 Os critérios para a certificação das(es/os) integrantes do Comitê são: 

I - Participar de pelo menos 60% das Reuniões Abertas promovidas pelo Comitê; 

II - Participar de pelo menos 60% das Reuniões Internas do Comitê de Transição. 

Art. 28 Não atenderá aos requisitos mínimos (tempo, cargo etc) para utilização em 

processos de residência médica, tal como o PSU-MG, sob as afirmativas de: 

I - Não haverá distribuição de cargos entre as(es/os) integrantes do Comitê de 

Transição; 

II - O tempo de atuação de cada integrante não atingirá, necessariamente, 1 (um) ano, 

podendo ser variável para cada integrante, a depender de: desistência, novas indicações 

e dissolução do Comitê. 

 

CAPÍTULO 8 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 29 Os casos omissos no presente regimento e no estatuto vigente serão resolvidos 

durante Reunião Aberta do MedCA, onde todas(es/os) as(es/os) estudantes 

associadas(es/os) têm voz e voto. 

Art. 30 Revogam-se todas as disposições em contrário. 

Art. 31 O presente regimento foi apresentado e aprovado em Assembleia Geral 

realizada em 13/11/2020, com quórum de 50 estudantes. 

 

 

Igor Marinho Pereira                                Samara Agostinho 

            Coordenador Geral do MedCA                  Coordenadora Geral do MedCA 



 

 

ANEXO I - TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

portador(a/e) do documento de identidade n° _____________________ e do CPF n° 

________________________, matriculada(e/o) regularmente no curso de Medicina da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) sob o número de matrícula _______________, 

afirmo que li o documento do Centro Acadêmico de Medicina da UFV (MedCA) 

“Regimento Interno - Comitê de Transição” e o Estatuto do Centro Acadêmico e me 

comprometo a cumpri-los para todos os fins. 

Declaro que estou ciente das atribuições de ser integrante do Comitê de Transição 

especificadas no Regimento Interno e me responsabilizo por cumpri-las em conjunto 

com as(es/os) outras(es/os) integrantes do Comitê, me submetendo, em caso de 

descumprimento, às penalidades previstas no Estatuto e/ou acordadas em casos omissos. 

  

 

_________________________________, _____ de Novembro de 2020 

  

  

 

 

______________________________________________ 

ASSINATURA DO/A ESTUDANTE 

  

 


