
CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA DA UFV 
RELATORIA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
A Coordenação Executiva do Centro Acadêmico de Medicina da UFV, Gestão Florescer, em             
uso de suas atribuições estatutárias, de acordo com o inciso I do Art. 13º do Estatuto do                 
MedCA, 

 
“ Art.13 A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que for          

necessário  e será convocada: 
I. por qualquer coordenador ou coordenadora da Coordenação Executiva.” 

 
declara o início desta instância deliberativa. 
 
Às dezoito horas e cinquenta e cinco minutos (BSB) do dia treze de novembro de dois mil e                  
vinte, iniciou-se a Assembleia Geral Extraordinária do Centro Acadêmico de Medicina da            
UFV, através da plataforma Google Meet, no seguinte link:         
https://docs.google.com/document/d/151GAndjPtuAz8ILvKeSd5jr0KcYS8uqbk21E6MS4nY0
/edit?usp=sharing. 
 
As pautas estabelecidas para esta reunião estão dispostas a seguir: 

1. Estatuto da Coordenação Local de Estágios e Vivência (CLEV); 
2. Mudanças no Estatuto do MedCA; 
3. Regimento Interno do Comitê de Transição. 

 
Lista de presentes:  
 
Karine Emilly Matos Buenos T10 
Alice Rezende Correa e Castro Costa T11 
Jordânia Alves T9 
Eduarda Demoner T9 
Murilo Carlos Torres T7 
Clara Pardini T10 
Giulia Toledo Ferraz T7 
Alícia Garcia Gonçalves T7 
Bárbara Silva cabral T9 
Laira Lopes Tonon T9 
Luiz Eduardo Guerra de Sá T11 
Lara Pinheiro Leão Piuzana Barbosa T8 
Matheus Moura Novelli T9 
Mariana Marques Lara T10 
José Geraldo Alves Coutinho Filho T10 
Farley Reis T10 
Roberto Magalhães Silva T7 
Francisca Brandão Martins e Mafra T9 
Júlia Maria Alves Meira T10 
Arthur Márcio Sabatini Santos T9 
Carolina Henrique da Silva T9 
Gabriela Gomes Toitio T10 

Laura de Souza Freitas T10 
Taiana Sacramento Rotondo T9 
Maria Luísa Cruz Andrade T10 
Ana Leticia Rezende Ferreira T10 
Rômulo de Paula T9 
Cleuberton Kenedy Oliveira Raimundo T9 
Alana Balbueno T9 
Victor Schulthais Chagas T11 
Bernardo Chicarelli T11 
Luiz Guilherme Magalhães Ferreira    
Marchesotti Horta T11 
Isadora Durães Azevedo T10 
Otávio Ferreira Nunes Mês T9 
Mateus Pena Magalhães T10 
Marcus Phelipe Caires Amorim T10 
Pedro Henrique Soares Nogueira T9 
Guilherme Kelles Juste T9 
Samuel de Souza Magalhães Marques T8 
Vanessa Miranda Dos Santos Rocha T11 
Deisiane Moreira Natividade T10 
Maria Regina Fonseca Ramos T10 
Diana Marques T9 

https://docs.google.com/document/d/151GAndjPtuAz8ILvKeSd5jr0KcYS8uqbk21E6MS4nY0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/151GAndjPtuAz8ILvKeSd5jr0KcYS8uqbk21E6MS4nY0/edit?usp=sharing


Samara Agostinho T10 
Nathan Miranda Rodrigues T17 
Larisse Vitória Moreira Arruda T8 
Karen Vieira da Silva T6 

Igor Pereira T9 
Rebeca Drummond Lima T9 
Juan Henrique Peixoto Silva T10 

 
 
Obedecendo ao critério estabelecido pelo Estatuto, a reunião obteve quórum mínimo (⅙ dos             
estudantes associados) às 18:54h. 
 
A reunião foi mediada pelos Coordenadores Gerais da Gestão Florescer, Samara Agostinho            
e Igor Pereira. 
 
Foi aprovada gravação da reunião, a fim de auxiliar na redação da ata.  
 
Samara iniciou a reunião dando as boas vindas e agradecendo a todes presentes, e              
comunicou que o quórum de 49 pessoas havia sido atingido. 
 
Contextualizou as pautas: 

1. Devido demandas dos Coordenadores da CLEV, foram propostas alterações no          
funcionamento da mesma, para possibilitar sua expansão e melhoria; 

2. Para atender às mudanças no funcionamento da CLEV, algumas mudanças no           
próprio Estatuto do MedCA são necessárias; 

3. Visando o fim da Gestão Florescer, foi levantada a pauta da criação de um Comitê               
de Transição, responsável por gerir o MedCA durante o período de pandemia. 
 

 
Metodologia  
Sarama realizou a apresentação da Metodologia a ser utilizada na reunião. 
 A ordem de aprovação dos documentos é: 
1) Regimento Interno do Comitê de transição 
2) Estatuto da CLEV 
3) Alteração do Estatuto do MedCA 
  
Samara explicou os destaques que podem ser feitos ao documento, são eles: 
1) Destaque de Elucidação; 
2) Destaque de Adição;  
3) Destaque de Alteração;  
4) Destaque de Supressão. 
 

● Caso não ocorra nenhum destaque aos artigos, o mesmo estará automaticamente           
aprovado.  

● Havendo dúvidas, serão abertas rodadas de debate, até que sejam elucidadas. 
● O tempo de votação será de 4 minutos. 
● Todos os resultados das votações estarão disponíveis no grupo aberto do MedCA            

no Whatsapp. 
● As propostas de consenso precisam ser unânimes e também serão votadas. 

 
Igor: propôs que o regime de votação seja alterado para 3 minutos.  



Proposta aprovada via chat por contraste. 
 

Documento Interno do Comitê de Transição 
 
Nenhum estudante enviou destaque via formulário para o Regimento Interno do Comitê de 
Transição. 
 
Seguiu-se para aprovação do Documento. 
 
Introdução:  
Nenhum estudante apresentou destaque. 
Parágrafo aprovado por consenso. 
 
Considerações Gerais:  
Nenhum estudante apresentou destaque. 
Parágrafo aprovado por consenso. 
 
Capítulo 1 - Da Definição:  
Nenhum estudante apresentou destaque.  
Parágrafo aprovado por consenso. 
 
Capítulo 2 - Da Composição:  
Nenhum estudante apresentou destaque. 
Parágrafo aprovado por consenso. 
 
Capítulo 3 - Da formação e da posse:  
Samara realizou leitura do Artigo 7º. e sugeriu que o início das indicações seja de               
14/11/2020 a 18/11/2020. Com posse dos indicados no dia 19/11/2020, em reunião aberta. 
 
Diana: Diz que por questões de formalidade o tempo de gestão deve ser de um ano,                
começando e terminando no mesmo dia. Sendo assim, apoia a posse no dia 19/11. 
Proposta aprovada por unanimidade via chat.  
 
Capítulo 4 - Das Atribuições:  
Nenhum estudante apresentou destaque. 
Parágrafo aprovado por consenso. 
 
Capítulo 5 - Da Duração, a revisão e da dissolução:  
Nenhum estudante apresentou destaque. 
Parágrafo aprovado por consenso. 
 
Capítulo 6 - Dos espaços deliberativos:  
Nenhum estudante apresentou destaque. 
Parágrafo aprovado por consenso. 
 
 
 
Capítulo 7 - Da certificação:. 



Taiana: DESTAQUE DE ELUCIDAÇÃO Art. 28, inciso II.  
Pede esclarecimento sobre o tempo de atuação, uma vez que o documento diz que o tempo                
de atuação não atingirá 1 ano, e ao mesmo tempo também diz que não existe tempo de                 
atuação definido.  
 
Samara: Esclarece que o intuito é que o Comitê de Transição não se estenda por tanto                
tempo, uma vez que ele não é uma gestão eleita, acredita que ele será dissolvido antes                
desse tempo. Mas diz que não se atentou a essa inconsistência no texto. Sugere substituir               
o texto por “Não atingirá,necessariamente, 1 ano” 
 
Diana: elucidou que foi pensado que não seria necessário uma gestão transitória com             
duração de 1 ano.  
 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO SAMARA: 

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.  

 
Nenhum estudante sustentou a proposta original 
Proposta de alteração aprovada por consenso.  
O restante do capítulo foi aprovado por consenso.  
 
Capítulo 8 - Das considerações finais:  
Nenhum estudante apresentou destaque. 
Parágrafo aprovado por consenso. 
 

Art. 31. O presente regimento foi apresentado e aprovado em Assembleia Geral            
realizada no dia 13/11/2020 e quórum de 50 estudantes. 

 
Anexo 1 - Termo de compromisso e responsabilidade:  
Nenhum estudante apresentou destaque. 
Parágrafo aprovado por consenso. 
 
Samara: elucidou que o Comitê de Transição será composto por indicação, em que os              
interessados devem assinar o Termo de compromisso e responsabilidade, estando portanto           
submetido à este Regimento. 
 
Giulia: Sugere a aprovação do documento na íntegra, via formulário. A fim de formalização.  
Proposta aprovada por consenso.  
 
Votação da Aprovação do Documento na Íntegra:  
35 respostas. 34 votos para aprovação do documento na íntegra. 1 abstenção. Nenhuma             
declaração de abstenção foi recebida. 
Documento do Regimento do Comitê de Transição aprovado na íntegra após alterações. 
 
Diana: convidou os e as calouras presentes a fazerem parte do Comitê de Transição,              
salientando a importância do Movimento Estudantil e tranquilizando-os sobre as possíveis           
dificuldades, lembrando que a Rede de Ajuda sempre auxilia em todos trabalhos do MedCA. 



 
Julia Meira: Sugere que no Estatuto da CLEV seja questionado se existem destaques para              
o documento inteiro, em vez de recolher destaques capítulo a capítulo.  
 
Samara: defendeu que a aprovação por tópicos garante maior participação e compressão            
de todos e todas sobre cada parte do texto. Sugeriu que o chamamento para destaques               
seja reduzido para 20 segundos, aguardando por este tempo por manifestações. 
 
Roberto: Sugere que a alteração no Estatuto do MedCA seja aprovada antes do Estatuto              
da CLEV, invertendo a ordem das pautas. Uma vez que o último é um anexo do primeiro,                 
sendo mais lógico a aprovação na ordem inversa.  
 
Samara: disse que a ordem das propostas foi pensado de modo a desestimular mudanças              
massivas no estatuto do MedCA e protegê-lo de possíveis ataques, dadas as circunstâncias             
de Assembleia Geral feita online. 
 
PROPOSTA: INVERSÃO DA ORDEM DAS PAUTAS - ROBERTO 
A inversão das pautas foi aprovada via chat. 
 
Igor: Se absteve porque não acredita que haja diferença na ordem de aprovação. 
Samara: Se absteve porque entende que a fragilidade do ambiente online expõe o estatuto              
a alterações perigosas e à ataques. Nesse sentido, deseja desestimular alterações           
profundas no documento original. 

 
 

Estatuto da CLEV 
 
Os destaques foram recolhidos via formulário previamente, sendo também aceitos 
destaques feitos no momento da reunião. 

 
 

Alteração do Estatuto do MedCA 
 
Samara: Explicou que o documento não será aprovado capítulo a capítulo, uma vez que 
este já é um documento aprovado, sendo analisados apenas os destaques enviados via 
formulário e os enviados via chat.  
Nenhum nova proposta de destaque foi apresentada.  
 
Art.17  
DESTAQUE DE ALTERAÇÃO GESTÃO FLORESCER  

Art. 17. A Coordenação Executiva será organizada de acordo com a divisão:  
I) Cargos obrigatórios:  

- Coordenadoria Geral: 03 integrantes;  
- Coordenadoria Financeira: 02 integrantes, no mínimo;  
- Coordenadoria de Estágios e Vivências: 01 integrante, que ocupará o cargo 

de Coordenador (a) geral da CLEV.  
 

II) Cargos complementares:  



- Coordenação de Comunicação;  
- Coordenação de Política e Educação;  
- Coordenação de Relações Externas;  
- Coordenação de Relações Internas. 

 
Nenhum estudante sustentou o texto original. 
Destaque aprovado com consenso.  
 
Art. 23 
DESTAQUE DE ALTERAÇÃO GESTÃO FLORESCER: 

Art. 23. São atribuições da Coordenação de Estágios e Vivências: 

Vide estatuto anexo da Coordenação Local de Estágios e Vivências UFV. 

O estatuto da CLEV é um anexo do estatuto do MedCA. 

 
DESTAQUE DE ALTERAÇÃO ROBERTO:  

As atribuições da Coordenação de Estágios de Vivências são determinadas em 
estatuto próprio. 

 
Samara: Propõe consensuar as duas propostas. Com inclusão do link do Estatuto da CLEV. 
Roberto: Sugere que não seja incluído link ao estatuto uma vez que o mesmo pode mudar.  
Taiana: Pede elucidação se o estatuto da CLEV seria um estatuto próprio ou se seria 
subordinado ao do MedCA. 
Samara: elucidou que trata-se de um estatuto que está submetido ao estatuto do MedCA, 
mas com atribuições próprias. 
Igor: sinalizou para a estilística da redação, alterando Coordenação de Estágios e Vivências 
para Coordenação Local de Estágios e Vivências. 
 
DESTAQUE DE ALTERAÇÃO TAIANA 

Art. 23. As atribuições da Coordenação local de Estágios e Vivências são            
determinadas em estatuto próprio, anexo e submisso ao Estatuto do MedCA. 

 
Giulia: Acredita que a proposta de Roberto foi feita para evitar que, caso seja necessário 
realizar uma regulamentação do CNPJ do MedCA, o fato de ser um estatuto da CLEV um 
anexo poderia acarretar em custos muitos elevados.  
 
Roberto: disse que considerando as questões apresentadas, seria correto tornar o texto 
correspondente ao Estatuto em um Regimento. Todavia, concluiu dizendo que as alterações 
que porventura devam ocorrer para fins de regulamentação do CNPJ podem ser realizadas 
em conjunto no futuro. 
 
Taiana: Questiona se o documento da CLEV deveria ser chamado de Estatuto ou 
Regimento.  
 



Eduarda: perguntou o que a mudança de Estatuto para Regimento acarreta na prática, 
como diminuição da credibilidade ou alteração da autonomia legal.  
 
Giulia: disse que acredita que as alterações são apenas para fins burocráticos, 
preservando a autonomia da CLEV em sua plenitude. 
 
Taiana: Acredita que o uso da palavra Estatuto dá a ideia de que a CLEV seria 
independente do MedCA, e acredita que o correto seria usar o termo Regimento, uma vez 
que a CLEV continuará subordinada ao CA. 
 
Roberto: Consensua sua proposta com a da Taiana.  
 
Proposta de alteração Taiana:  

Art. 23. As atribuições da Coordenação local de Estágios e Vivências são 
determinadas em regimento próprio, subordinado ao Estatuto do MedCA.  

 
Nenhum estudante sustentou a proposta original. 
Proposta de alteração aprovada por consenso.  
 
QUESTÃO DE ORDEM: TETO DA REUNIÃO 21:30h 
O teto da reunião foi aprovado via chat por contraste. 
 

 
 
 

Regimento Interno da CLEV 
 

Foram enviados dois destaques via formulário.  
 
Eduarda: Propõe que as alterações no nome do documento sejam feitas após a reunião 
Proposta aprovada por consenso. 
 
Título 1: do Regimento Interno 
DESTAQUE DE ALTERAÇÃO: TAIANA 

Este regimento interno é subordinado ao estatuto do Centro Acadêmico de Medicina            
UFV e está hierarquicamente abaixo do estatuto da Direção Executiva Nacional dos            
Estudantes de Medicina (DENEM) que por sua vez segue as considerações da            
International Federation of Medical Students Association (IFMSA). 

 
Nenhum estudante sustentou o texto original. 
Proposta aprovada por consenso. 
 
Título 2: Da Organização: Capítulo 1 
Artigo 1: da Denominação, Duração, Sede e Finalidade 
 
DESTAQUE DE ALTERAÇÃO SAMARA 

Proposta 1: Art.1 – A Coordenação Local de Estágios e Vivências da Universidade             
Federal de Viçosa (CLEV-UFV), faz parte do Centro Acadêmico de Medicina da UFV             



(MedCA-UFV). Essa é uma instituição suprapartidária sem fins lucrativos, assim          
como os são os acordos relativos a intercâmbios estudantis que a DENEM firme             
com outras instituições. Sua sede se encontra na Av. Peter Henry Rolfs, s/n Campus              
Universitário, Viçosa - MG, 36570-900, com prazo indeterminado. 

 
Proposta 2: Art 1 – A Coordenação Local de Estágios e Vivências (CLEV), é uma               
coordenação atrelada ao Centro Acadêmico de Medicina da UFV (MedCA) e           
vinculada à Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM) por           
meio da Coordenação de Estágios e Vivências (CEV) do Centro de Estudos e             
Pesquisas em Educação e Saúde (CENEPES). A CLEV é uma instituição           
suprapartidária sem fins lucrativos, assim como são os acordos relativos a           
intercâmbios estudantis que a DENEM  

 
Nenhum estudante sustentou a proposta original.  
Nenhum estudante sustentou a proposta de alteração 1. 
Proposta 2 aprovada por consenso.  
 
Art. 2  
DESTAQUE DE ADIÇÃO SAMARA 
 

Art.2 – A CLEV-UFV tem por responsabilidade: 
I. Desenvolver e estimular intercâmbios em estágios clínicos e cirúrgicos; 
II. Desenvolver e estimular intercâmbios em estágios de pesquisa; 

III. Desenvolver e estimular intercâmbios em estágios clínicos de caráter social; 
IV. Desenvolver formações e/ou outros eventos junto das coordenações da 

DENEM, tendo como finalidade expandir os debates da executiva na local. 
 

Eduarda: Questiona o uso da palavra “finalidade” e diz que não tem certeza se seria a mais 
adequada a ser usada nesta frase. 
Samara:  Explica que estudou o Manual das CLEVs para entender como ocorre o processo 
de disputa dentro da DENEM, e expõe que as CLEVs que tem mais autonomia tendem a se 
afastar da executiva, e a DENEM tem que disputar esse espaço com a IFMSA Brasil. 
Explica que no Manual das CLEVs está escrito que a CLEV é um espaço da DENEM na 
local, sendo assim a local tem por finalidade de expandir os debates, e por isso usou a 
palavra. Recomenda que todos leiam o Manual porque é um material muito bom.  
 
Nenhum estudante sustentou a proposta original.  
Proposta aprovada por consenso. 
 
Capítulo 2: Dos Membros 
Nenhum estudante sustentou a proposta original.  
Capítulo aprovada por consenso. 
 
Capítulo 3: Do Patrimônio 
Nenhum estudante sustentou a proposta original.  
Capítulo aprovada por consenso. 
 



Capítulo 4: Dos Comitês Internos, Representantes, Duração da Gestão, Seleções 
Locais e Competências.  
Nenhum estudante sustentou a proposta original.  
Capítulo aprovada por consenso. 
 
Roberto: Questionou sobre as questões legais que esse inciso pode trazer em uma futura 
regulamentação do CNPJ, colocando que os coordenadores da CLEV respondem 
legalmente aos eventuais processos movidos contra a CLEV. Sugeriu que o CNPJ seja feito 
no futuro. 
 
Eduarda: questionou se a forma como está escrito acarreta em pessoalização do processo. 
 
Roberto: elucidou que a forma da escrita está adequada.  
 
Samara: Propõe que a discussão sobre regularização do CNPJ seja retomada futuramente. 
Questiona ainda se existe necessidade de votar novamente a aprovação do Capítulo 3. 
 
Aprovação do Capítulo 3 mantida na íntegra.  
 
Título 3: Das Disposições Gerais 
Nenhum estudante sustentou a proposta original.  
Título aprovado por consenso. 
 
Eduarda: apontou que o período de gestão é 2019/20. 
E sugere que os nomes das pessoas envolvidas na redação do documento sejam retirados. 
 
 
 
DESTAQUE DE SUPRESSÃO EDUARDA 

SUPRESSÃO: O presente estatuto foi elaborado pela Coordenadora Local de 
Estágios e Vivências: Eduarda Demoner Paseto, com revisão pela Coordenadora 
Geral do MedCA Laira Lopes Tonon, utilizando por base o Estatuto de 2018 da 
CLEV EMESCAM. 

 
Proposta aprovada por consenso 
 
Giulia: sugere que a data de aprovação seja incluída na redação. 
 
Mariana: Questiona se o documento só entraria em vigor na próxima gestão ou se estaria 
valendo para a as próximas, ou até mesmo para o Comitê de Transição. 
 
Samara: defendeu que o Regimento comece a valer a partir do próximo processo seletivo 
da CLEV ou eleição, uma vez que não é possível aplicar a partir da aprovação, 
considerando o contexto de Comitê de Transição. 
 
Eduarda: disse que limitar à próxima eleição impede que a CLEV faça processos seltivos 
internos antes disso. 
Taiana: sugere que o trecho referente à gestão 2019/2020 seja retirado. 



 
 
DESTAQUE DE SUPRESSÃO:  

[...] sendo que a gestão 2019/2020 estará submissa a um processo de transição que 
não seguirá o presente estatuto.  

Proposta aprovada por consenso. 
 
 
Votação da Aprovação do Documento na Íntegra:  
23 respostas. Regimento aprovado por unanimidade. Nenhuma abstenção. 
Documento aprovado na íntegra após alterações.  
 
Samara: Encerra a Assembleia às 20:48h e agradece a presença e participação de todos e 
todas. Os Regimentos Internos do Comitê de Transição, da CLEV e Alterações do Estatuto 
da MedCA foram aprovadas.  
 
Não havendo mais fatos há declarar, finda-se aqui esta ata.  
 
 
 
 
 

13 de novembro de 2020, 
Centro Acadêmico de Medicina da UFV – MedCA  

GESTÃO FLORESCER 

 


