
RELATORIA MEDCA - 28 DE SETEMBRO DE 2020 

Plataforma: Google Meet 
Início: 20:10h 

Lista de Presença: 

Jordânia Alves - turma nove 
Giulia Toledo Ferraz -  turma sete 
Igor Marinho Pereira – turma nove  
Rafael Costa - turma nove 
Diana Marques Gazola – turma nove 
Samara Agostinho - turma dez 
Mariana Marques – turma dez 
Deisiane – turma dez 
Március – turma dez 

Laira Tonon – turma nove 
Clara Pardini – turma dez 
Bárbara Cabral - turma nove 
Farley Rodrigues – turma dez 
Julia Maria Alves Meira – turma dez 
Daniel Videira – turma dez 
Murilo Carlos Torres – turma sete 
Vanessa Miranda Rocha – turma dez 
Taiana Sacramento Rotondo - turma nove 

 

Pautas:  
1. Criação de fundo de assistência estudantil; 

1.1. E-mail para reunião com os professores; 

1.2. Busca ativa de Doadores Ex-alunos; 

2. Evento de arrecadação; 

3. Editais de Auxílios Estudantis; 

 

Repasses: 

 Setembro Amarelo: Evento de encerramento na róxima sexta, com o professor Alex, com o 

tema: como lidar com o sofrimento mental de outras pessoas; Último evento está disponível no 

Youtube do CASS; 

 Diana: avisou que na próxima segunda, 05/10, ocorrerá um debate proposto pela Coordenação 

Regional SE2 da DENEM sobre o novo edital do PSU e suas implicações; 

 

1) CRIAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 Samara (Contextualização): repassou que na quinta , a gestão do MedCA teve um reunião com a 

diretoria da Associação Atlética Maria Elizabete Jorge (.A.A.M.E.J), que definiu a parceria entre 

as instituições para a criação do Fundo de Assistência Estudantil. Elucidou que, como empresa, 

a Atlética encontra-se inviabilizada de participar, para evitar conflitos políticos, mas que 

alguns membros se colocaram à disposição para ajudar no trabalho de arrecadação; Ficou 

definido que ambos serão resposáveis por abordar doares em potencial, com ex-membros de 

cada instituição; Foi pontuado também na reunião em questão a importância de estabelecer 

uma meta inicial de doação, para estimular os doares em potencial; 

 Clara: disse que a atlética estará participando enquanto estudantes, mas não como empresa; 

ressaltou que assumiu o compromisso de ajudar; 

 Samara: disse que a Coordenação Finaceira  (composta po Daniel Videira e Farley Reis) ficou 

responsável por pesquisar sobre os detalhes realcionados aos trâmites finaceiros para a 

criação do fundo e convidou Daniel para explicá-los aos pressentes; 



 Daniel: dise que, inciialmente, foram propostas 5 ideias, dspostas a seguir: 

I. Planilhas: sugeriu que sejam atualizadas com cada transação, de forma a tornar o processo 

mais transparente possível.  

II. Divisão do dinheiro do caixa: sugeriu que o dinheiro do caixa atual seja transferido para o 

Banco do Brasil e, assim, a conta Nubank fique reservada para receber as doações; 

III. Criação de uma conta da Pic Pay: para facilitar doações via Qrcode e a divulgação durante o 

Evento de Arrecadação; 

IV. Serviços devaquinha:  avaliou que, apesar de repasses não favoráveis em reunião com  a 

atlética - devido às taxas -, os serviços de “vaquinha” ainda são uma boa opção pela 

transparência.  

V. Criação da Coordenação Fiscal: sugeriu a criação de um cargo anexo à coordenação 

fainceira,  o de Coordenador Fiscal . Este cargo pode ser ocupada por algum coordenador da 

atual ou gestão ou por membros voluntários da Rede de Ajuda. A função do Coordenador 

Financeiro será acompanhar as doações, auxiliar na criação, atualização e conferências  

das planilhas, conferior contas e comprovantes  e outras funções relacionadas a garantir o 

máximo de transparência possível; 

 Samara: perguntou se o Pic Pay permite instituição metas;  

 Daniel: não soube responder. 

 Clara: Em relação à meta, sugeriu que a cada  2 ou 3 dias o valor seja atualizado por artes no 

Instagram, para manter o estímulo de doações constante; 

 Samara: elucidou que todo o fundo ficará na Nubank, por ser um banco mais fácil de resolver 

transações finaceiras; 

 Bárbara: perguntou se a meta será o valor que foi gasto pelo Edital 001/2020 ou outro valor; 

 Samara: disse que ainda existem ideias para novos editais de auxílio e portanto, a meta ainda 

não foi fechada;  

 Clara: perguntou sobre um possível cronograma dos nossos próximos atos em relação ao 

fundo; 

 Igor: salientou que um dos objetivos é repor o caixa do CA, que desembolsou aproximadamente 

R$3.000,00 para o primeiro edital (Edital 001/2020). Lembrou que ainda existe o edital de 

internet para lançar; sugeriu que o cronograma seja decidido na presente reunião e que a 

campanha se inicie o mais rápido possível. 

 

VOTAÇÃO ABERTA 

Foi anunciada em canal de voz a seguinte proposta: “Alguém se opõe à criação do fundo de 

arrecadação?”para respostas via chat.  Nenhuma oposição; 

Criação do Fundo de Assistência aprovada por consenso. 

 

 Taiana: perguntou se a Comissão Fiscal deveria ser composta por pessoas da gestão; 

 Barbára: sugeriu que a Comissão seja composta por pelo menos 5 pessoas, para dividir o 

trabalho das transações; 

 Samara: sugeriu que a comissão seja composta por3 pessoas, participantes da Rede de Ajuda e 

da Atlética; 

 

VOTAÇÃO ABERTA 



Foi anunciada em canal de voz a seguinte proposta: “Alguém se opõe à criação da Comissão 

Fiscal?” para respsotas via chat.  Nenhuma oposição; 

Criação da Comissão Fiscal aprovada por consenso. 

 

 Samara: elucidou que a Comissão Fiscal terá como função analisar os extratos e comparar 

com as planilhas; 

 Daniel: disse que o Pic Pay precisa de uma conta Premium para receber  valores acima de 

R$800,00 e portanto talvez não seja interessante para divulgação geral; 

 Taiana: sugeriu que os valores mais altos (das buscas ativas) sejam feitos por boletos e o Pic 

Pay  fique reservado para o evento; 

 Mariana: sugeriu quesejam feitas várias contas no Pic Pay; 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Criar a conta do Pic Pay: Daniel (até 29/08/2020, 8h da manhã); 

 Foi definido que os detalhes bancários seram decididos pela Coordenação Financeira 

posteriormente; 

 Instituição da Comissão Fiscal (voluntários): Taiana Rotondo, Giulia Toledo Ferraz, Murilo 

Torres; 

 

1.1) E-mail para reunião com os professores 

 Samara: contextalizou que a gestão redigiu texto para envio aos professores do Departamento 

de Medicina,  convocando uma reunião entre docentes, Coordenação, Chefia, gestão do MedCA 

e membros da Atlética; Nessa reunião, será detalhado quantos editais vamos abrir, quanto 

precisamos arrecadar em dinheiros e quais serão nossos próximos passos; Datas sugeridas: 

30/09, às 20h e 03/10 em horário à decidir; 

 Leitura do texto-base, disposto na íntegra a seguir:  

Convocação de Reunião 
Prezados(as) professores(as),  
 
No mês de agosto, iniciou-se o PER, com o propósito de dar continuidade aos estudos e manter o 
vínculo estudantil com a universidade, especialmente para o alunos em vulnerabilidade, que 
sabidamente estão mais suscetíveis à evasão. Porém, como já discutido anteriormente, nem todos 
estudantes têm estrutura adequada para a realização do Ensino Remoto Emergencial - ao menos não 
com a qualidade necessária. Nesse sentido, o Centro Acadêmico de Medicina da UFV realizou um novo 
mapeamento de seus estudantes, para avaliar as demandas quanto ao acesso digital e examinar se as 
políticas de assistência e permanência estudantil estabelecidas pela UFV foram suficientes.Tendo em 
vista esse panorama, as associações estudantis MedCA e Atlética (AAAMEJ) se uniram em prol de um 
ensino remoto mais equânime, com uma proposta de pensar ações imediatas e conjuntas, exigidas 
nesse contexto de desigualdades no acesso, enfrentadas por estudantes do curso na modalidades 
remota. Dessa forma, gostaríamos de apresentar os resultados obtidos e as ideias propostas para que 
possamos juntos discutir ações de modo a garantir os direitos dos nossos estudantes, pois 
reconhecemos o incessante esforço por parte de nossos docentes para instituir a melhor educação 
médica possível, mesmo em períodos conturbados como o atual. Portanto, convidamos todos 
professores para uma reunião no dia 30/09/2020, às 20 horas, para juntos discutirmos as possibilidades 
de assistência estudantil para o nosso departamento. Avaliaremos posteriormente a necessidade de 
outra reunião apenas com os professores que não puderem estar presentes no dia 30. 
 



Desde já, agradecemos imensamente pela atenção. Se possível, gostaríamos de um retorno 
confirmando a participação ou pelo menos acusando recebimento do email. 
 
Atenciosamente, 
 

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA DA UFV - MEDCA 
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA MARIA ELIZABETE JORGE - A.A.A.M.E.J 

 

 Igor: sugeriu que o nome da Atlética esteja presente na carta, uma vez que o fundo é conjunto; 

 

VOTAÇÃO ABERTA: Definição do  horário 

5 votos para 20h e 10 votos para 19:30;  

Horário definido da Reunião: 19:30h; 

 

ENCAMINHAMENTOS:  

 Envio do e-mail: até 29/09/2020, às 8h, gestão; 

 

1.2) BUSCA ATIVA 

 

 Samara: disse que foi sugerido na reunião junto à Atlética para aproximação com ex-alunos 

ligados aos MedCA doadores em potencial. A gestão redigiu o rascunho deuma Carta aos Ex-

Membros do CA, convidando-os à doação par ao Fundo de Assistência Estudantil; 

  Leitura do texto-base,  descrito na íntegra a seguir;  

Carta aos Ex-Alunos 

Caro X, 

Cientes da sua trajetória na Medicina UFV e sua importância para o centro acadêmico, lhe 
escrevemos. Ao analisar a história desta instituição de muitas lutas e conquistas, é possível observar que 
a pauta de assistência e permanência dos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica sempre foi 
uma prioridade. Atualmente, a situação não é diferente: continuamos nos posicionando nesse sentido, 
enfrentando as lutas junto às demais entidades estudantis formando frente ampla pelos direitos de 
nossos estudantes. 

Infelizmente, nos encontramos em um momento que essa pauta nos preocupa mais do que nunca, 
uma vez que o contexto apresenta diversos agravantes, dentre eles: 

a)  Período de pandemia: a pandemia de Covid-19 é a maior crise sanitária do século e afeta todos 
e todas. Contudo, o cenário de crise escancarou a desigualdade social: é irrevogável que aqueles que já 
se encontravam em situações socioeconômicas desfavorecidas encontram-se ainda mais fragilizados. 
Dessa forma, nossos e nossas estudantes e de suas famílias demandam assistência. 

b)    Ensino remoto: a decisão da UFV por instituir o Período Remoto Emergencial trouxe consigo 
problemáticas relacionadas ao acesso digital de qualidade. Assim, surgiu a necessidade de assistência 
estudantil para obtenção de equipamentos e plano de internet para os estudantes que não têm condições 
de obtê-los, para garantir o acesso adequado e à modalidade. 

c)    Falha e incompetência da UFV em fornecer políticas de assistência e permanência 
estudantil minimamente dignas: apesar das insistentes lutas da comunidade estudantil por políticas de 
assistência no contexto de pandemia, a UFV assumiu uma postura altiva e de pouco diálogo, instituindo 
como única política de inclusão o fornecimento de chips de internet, que não atendem às necessidades 



dos estudantes para assistir aulas, acessar arquivos e realizar demais atividades visando o mínimo de 
qualidade nessa já precarizada formação; 

Nessa perspectiva, o MedCA precisou realizar um mapeamento dos estudantes em vulnerabilidade e 
se deparou com a necessidade de promover, por si só, auxílios para alguns estudantes. Essa ação foi 
tomada levando em conta que, enquanto uma instituição de representação estudantil, precisamos lutar 
pela equidade e promover um acesso mais justo ao conhecimento. Entendemos também que, durante o 
contexto de pandemia, com a instauração de um ensino remoto, é imprescindível um equipamento 
eletrônico para estudo que permita qualidade de acesso à internet e uma experiência adequada. 

Dessa forma, a gestão do MedCA e a diretoria da AAAMEJ, junto aos estudantes, decidiram criar um 
fundo de assistência estudantil que seja capaz de atender às demandas de determinados estudantes, 
que, infelizmente, continuam invisíveis para a UFV e para nossos governantes. 

Foi assim que chegamos até você... Confessamos que não nos sentimos muito confortáveis em 
fazer isso, por todas as diversas reações possíveis, mas viemos pedir a sua contribuição financeira para 
o nosso fundo. A história do MedCA é de luta! Estamos trabalhando para que haja um futuro pelo qual 
lutar. 

Todo o dinheiro que pretendemos arrecadar será utilizado única e exclusivamente para promover 
medidas afirmativas de assistência e permanência estudantil. Assim, se possível, solicitamos uma 
doação de qualquer quantia através de alguma das seguintes modalidades: 

1)      Transferência ou depósito bancário para a conta XXXXX; 

2)      Pagamento via PicPay; 

*OBS.: caso estas modalidades não te atendam, outras formas podem ser combinadas com a atual 
gestão do MedCA. 

Desde já agradecemos imensamente pela atenção e nos desculpamos pelo eventual incômodo. 
Reforçamos que estamos em luta pela garantia de uma educação pública, de qualidade e socialmente 
referenciada para todos e todas. 

Abraços, 

MedCA 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Terminar a carta e lista de doadores: até quinta-feira, 01/10/20 – No grupo da Rede de Ajuda;  

 Enviar a carta: até sexta 02/10/20; 

 

2) Evento de Arrecadação; 

 Samara: lembrou que essa pauta já foi debatida em reuniões anteriores. Reforçou que atlética 

enquanto instituição não assina o evento, por conflito de interesse. Disse que o evento foi 

pensado inicialmente com um  momento político-cultural, com músicas e manifestações 

artísticas; ressaltando o tom de protesto diante das políticas pouco eficazes da UFV; disse ainda 

que pensou-se em um evento dinâmico, com vários mediadores, correio elegante e demais 

ideias que surgirem; 

 Mariana: sugeriu a data do dia 17, por ser antes do SIA;  

 Julia: sugeriu contato com DCE e outros centros para ajudar na divulgação; 



 

VOTAÇÃO ABERTA: Dia de Evento de Arrecadação 

Proposta 1 – Mariana 17 de outubro de 2020; 

Proposta aprovada por consenso: Evento marcado para o dia 17 de outubro; 

 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Nome do Evento: a definir (no grupo da Rede de Ajuda); 

 Plataforma: Youtube e Instagram (sendo o segundo como divulgação do primeiro); 

 Divulgação: Instagram (Jordânia Ferreira e Clara Pardini) - iniciar até dia 05 de outubro; 

 Programação: a definir (no grupo da Rede de Ajuda); 

 Lista de músicos: a definir (grupo da Rede de Ajuda);  

3) Editais; 

 Samara: disse que foram três inscrites no edital. Uma pessoa conseguiu enviar os documentos 

e duas não conseguiram. Elucidou que a gestão conversando com a Comissão Avaliadora, e o 

prazo para envio de documentação foi extendido até quarta, 30/09/20; disse que ainda é preciso 

discutir se será necessário um novo edital de equipamentos, tendo em vista que o número de 

inscrites foi inferior ao esperado, tendo em vista a busca ativa feita anteriormente; Convidou a 

Comissão Avaliadora para realizar feedback do processo a todes presentes; 

 Giulia (Comissão Avaliadora): disse que os documentos enviados já foram analisados e foi 

construída uma planilha com todos os dados. Pediu as idades dos inscrites; 

 Igor: disse que acha que não é necessário um novo edital de equipamentos. Os equipamentos 

deste edital estão sendo discutidos no grupo da Rede de Ajuda e o valor por inscrite ficará em 

torno de R$1.000,00-R$1.100,00.  Sugeriu que sejam abertas 3 vagas para edital de internet; 

 Samara: sugeriu que o edital de internet seja aberto na próxima segunda-feira, 05 de outubro; 

 Igor: sugeriu uma nova reunião na próxima segunda, em que o Edital já deve estar pronto; 

 Igor e Samara: disseram que são aproximadamente 6 estudantes que poderiam ser alcançados 

pelo auxílio de internet; 

 Karine: sugeriu que o auxílio de internet seja instituído por 3 meses;  

 Samara: sugeriu o valor de R$120,00 reais por 3 meses; 

 Julia: sugeriu que a pessoa envie a nota fiscal de pagamento do serviço; 

 Samara: disse que não acha uma boa ideia o envio da nota fiscal; 

 Igor: crê que não precisa pedir nota fiscal já que é um valor mais baixo; 

 Júlia: concorda com os argumentos de Igor e Samara; 

 Samara: sugere diminuir prazo de inscrição e aumentar prazo de envio dos documentos no 

próximo edital; 

 Mariana: sugere que pode ser pedido o contrato no ato da inscrição, mas Giullia ressalta que 

talvez a pessoa não tenha feito o contrato da internet. Então Mariana acredita que só os pré-

requisitos do edital são suficientes. 

 Igor: se preocupa com a burocratização do processo de documentação que talvez esteja 

dificultando o acesso ao edital; 

 Samara: disse que esse foi um debate da gestão e que decidimos pedir documentos fáceis, mas 

que ainda assim ocorreram problemas 



 Júlia: crê que a burocracia é importante e não pode ser deixada de lado, já que vamos pedir 

doações e é preciso deixar o processo o mais transparente possível;  

 Giulia: concorda com a importância dos documentos, mas diz que não pode ser um processo 

engessado para não impedir o acesso. Ressalta que algumas burocracias não podem ser 

deixadas de lado visto que o dinheiro do CA é um dinheiro de todos  e todas estudantes. 

 Mariana: diz que gestão realizou  busca ativa, entrando  em contato com os estudantes e 

oferecendo assistência caso houvesse qualquer problema na inscrição mais de uma vez 

durante o período de inscrição e que é muito importante essa burocracia para manter o CA 

respaldado em caso de complicações como fraude; 

 Giulia: sugere deixar mais claro no post que caso haja problema com documentação deve 

entrar em contato com a gestão. 

 Karine: disse que grande parte do problema com documentação ocorreu devido a demora da 

resposta dos e-mails pelas instâncias da UFV (DAE e PCD). 

 Samara: sugere tirar obrigatoriedade do envio na inscrição e envio dos documentos 

acontecerem com prazo estendido via e-mail; 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Criação do Edital de Internet: até segunda-feira, 05/10/20; 

 Nova reunião e publicação do Edital: segunda-feira, 05/10/20; 

 

 

 

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

 

 

 

Gestão Florescer - 2020 

 


