
 

Ata da reunião do Centro Acadêmico de Medicina (MedCA) 

07/09/2020 (18:00-19:40h) 

 

Participantes

● Igor Marinho Pereira T9 

● Giulia Toledo Ferraz T7 

● Mariana Marques T10 

● Március  T10 

● Daniel T10 

● Jordânia Alves T9 

● Sofia Evangelista T11 

● Kenedy T9 

● Roberto Magalhães T7 

● José Geraldo T10 

● Guilherme Kelles Juste  T9 

● Diana T9 

● Eduarda Demoner T9 

● Alana Balbueno T9 

● Samara Agostinho T10 

● Francisca T9

 

Pautas 

1. Mapeamento dos estudantes em vulnerabilidade 

2. Evento: fundos para assistência estudantil 

3. Debate sobre Eleições de Viçosa 

4. E-mail Internato 

 

Abertura da reunião 

● Aprovação da atas das reuniões do dia 29 e a do dia 31, que estão  disponíveis 

no grupo aberto do MedCA. Foi perguntado se alguém tinha considerações a 

fazer sobre as atas. As atas foram aprovadas, com 1 abstenção para a ata do 

dia 29, com a justificativa de ausência, e sem manifestações contrárias. 

● Diana: pediu que as pautas de assistência estudantil viessem antes devido à 

importância do tema e que fosse definido um teto para a reunião. 

● Giulia: pediu que a pauta do e-mail do internato fosse a última, já que quase 

não haviam estudantes do internato e, por isso, abordar a pauta da eleição 

antes seria mais importante nessa reunião específica. 

● Samara e Igor: sugeriram teto da reunião para 19:40. A sugestão para o teto 

da reunião foi aprovada. 

 

Pauta “Mapeamento dos estudantes em vulnerabilidade” 

● Samara: fez uma contextualização sobre o mapeamento dos estudantes em 

vulnerabilidade, feito através da consulta aos estudantes, por meio de 

formulário criado pelo MedCA, com o objetivo de  determinar quantos estão em 

vulnerabilidade socioeconômica nesse contexto de pandemia para realizar o 

PER, se precisam de medidas de assistência estudantil e/ou se estão sendo 

contemplados pelas medidas atuais da UFV. Comentou sobre a resposta da 

Sylvia, pró-reitora da PCD, ao e-mail enviado pelo MedCA à PCD, que 

constatou a ausência de programas institucionais próprios para o PER e ao 

pagamento de 50 reais aos estudantes contemplados pelo programa de 

distribuição de chips do MEC, devido ao atraso do mesmo. Também disse que 



 

a PCD não divulgou, pois está mandando e-mail para os estudantes que 

possuem direito ao programa e que na reunião seria bom discutir como levar à 

coordenação/PCD os dados do formulário com a demanda acerca dos 

estudantes no nosso curso que estão precisando de equipamentos adequados 

e internet suficiente para o PER. Por fim falou que até o momento haviam 164 

respostas dos 207 estudantes do 1º ao 4º ano. 

● Giulia: lembrou que não foi feito no Internato porque a turma 6 já havia feito 

para ela e a turma 7 iria fazer um separado também. 

● Mariana: falou sobre o estudante que não se inscreveu no PER, mas se 

inscreveria caso tivesse medidas de assistência que o contemplasse na 

situação atual. 

● Samara: disse que na turma 8 só 9 pessoas responderam, o que foi bem 

diferente das turmas 9 e 10, em que foi quase total. Pediu discussão sobre 

busca ativa dos estudantes que não responderam o formulário. 

● Diana: levantou a preocupação sobre alguém não ter respondido por não ter 

internet e também sugeriu como encaminhamento que fosse elaborado um 

texto, que seria mandado para os representantes da T8, com o objetivo de 

facilitar a busca dos estudantes que não responderam. Disse que poderia se 

encarregar de fazer o texto para os representantes de turma, que abordaria o 

número de respostas na turma e na importância de todos responderem, ainda 

no dia da reunião para encaminhar à Samara 

● Igor: expressou que prefere trabalhar com as respostas que já tem para 

abarcar em tempo hábil os que já responderam, devido aos prazos apertados 

relacionado ao PER (aulas já foram iniciadas, acerto de matrícula) e ressalta 

que foi amplamente divulgado. 

● Roberto: perguntou se a os dados seriam mandados de forma identificada para 

a coordenação e sugere que isso ocorra para que a coordenação também 

pudesse já se mobilizar e ajudar na busca ativa dos que não responderam. 

Também disse que, como a coordenação deve ter acesso aos estudantes não 

matriculados nas disciplinas de seu período no PER, seria possível pedir para 

que ela pudesse se atentar a esses estudantes que também podem não ter 

respondido ao formulário. 

● Samara: disse que o objetivo seria mandar, inicialmente, sem os dados 

personalizados, mas gostou da ideia de avisar os alunos que ainda não 

responderam ao formulário e pergunta se alguém te proposta de como mandar 

os dados.  

● Igor: falou que análise feita pela Mariana estava boa para esse primeiro 

momento e que talvez seria necessário só adaptar algumas coisas para que 

fiquem bem claras nesse contato com a coordenação/PCD. 

● Daniel: sobre o que fazer com os dados dos estudantes que precisam de 

medidas de assistência, principalmente para o estudante que não se 

matriculou no PER, sugeriu que a gestão poderia fazer esse contato, através 

do whatsapp do MedCA, explicando que o contato foi feito devido ao prazo de 



 

acerto de matrícula do PER, perguntando as demandas e entendendo a 

situação para planejar modos de assistência. 

● Giulia: ficou com duvida para saber quais as possibilidades do MedCA para 

dar algum tipo de suporte assistencial/financeiro. 

● Mariana: disse que a UFV mandou e-mail sobre o empréstimo de 

equipamentos para alunos que recebem medidas de assistência e, sobre as 

possibilidades do MedCA, teve dúvidas sobre como realizar essa assistência, 

que pode ter altos valores e ser de longo prazo, por via do caixa do CA. 

● Roberto: expressou que teve dúvida de como a PCD está fazendo essa busca 

e se realmente essas medidas estão sendo feitas. 

● Samara: falou que a PCD não falou como está sendo esse empréstimo e que 

não estão sendo feitas buscas ativas, pois os estudantes que precisam entrar 

em contato com a PDC. Também disse que o estudante em questão não está 

sendo contemplado pelas medidas da PCD, mas que a partir do formulário 

essa demanda possa ser levada. 

● Diana: em relação ao estudante, fez questionamentos se é possível fazer 

garantidas de medidas específicas que atendam as demandas. 

● Marcius: pensou na possibilidade de que parte das doações feitas por ex- 

alunos da UFV pudesse ser destinada aos estudantes em vulnerabilidade e 

disse que já mandou e-mail para perguntar sobre isso. Também falou que o 

que também podemos fazer levantamentos sobre cobertura de operadoras de 

internet e contratos flexíveis. 

● Roberto: disse que o caixa do MedCA pode ser utilizado para garantir, em 

tempo hábil, algum auxílio aos estudantes que precisam para a realização do 

PER, e que o evento de arrecadação poderia repor esse caixa posteriormente. 

● Samara: sobre a flexibilização de contratos de internet, deu exemplo de uma 

empresa que está realizando isso em Viçosa com contratos que são menores 

que 1 ano e achou boa a ideia do Bob de utilizar uma porcentagem do caixa 

nesse momento. 

● Mariana: disse que acha complicado usar o caixa para financiar a compra de 

equipamentos, porque apesar de  só um estudante não possuir para realizar o 

PER, outros também se encontram em condições também adversas. Também 

ponderou que poderia ser definido uma parte dos recursos do caixa para 

auxílio de internet às pessoas que precisam. 

● Diana: ficou com dúvidas sobre o que seriam equipamentos que não estão em 

boas condições e questiona se a pessoa sem equipamento assistiria pelo 

celular. 

● Samara: esclareceu a Diana, dizendo que no formulário constava que na 

pergunta se tais equipamentos, sem contar celular, estariam quebrados ou 

com o desempenho afetado. Também falou que, com essas respostas, seria 

interessante entrar em contato primeiro com a PCD para saber como conseguir 

os equipamentos para esses estudantes. 

● Giulia: concorda em ver com a PCD primeiro, por ver uma limitação no caixa 

do MedCA em dar equipamentos a quem precisa e sugeriu a possibilidade do 



 

centro acadêmico complementar o valor de 50 reais, referente à questão do 

chip do MEC. 

● Alana: relatou experiência no projeto Cuidando do Ursinho acerca de empresas 

que teriam desconto no imposto de renda com doações, sendo uma possível 

forma de abordagem de contratos de internet. 

● Samara: pergunta se essa parceria seria com uma empresa que abrangeria os 

estudantes ou empresas separadas, de acordo com a moradia dos estudantes. 

● Roberto: disse que o MedCA deve ajudar com valor financeiro, mas acredita a 

ideia de conseguir os equipamentos, a partir dos dados do formulário, via PCD 

e DCD seja o melhor caminho a seguir primeiramente. Sobre parcerias  com 

operadoras de internet, acha melhor que o centro acadêmico indique para os 

alunos como fazer ao invés tornar isso algo burocrático para o MedCA. 

● Marcius: falou que essa parceria é algo muito burocrático, pois para conseguir 

precisa ser um projeto social, com plano bem definido e que demanda essa 

intervenção via projeto. 

● Samara: propôs que o MedCA reservasse 2500 reais para o auxílio dos 

estudantes em condições de vulnerabilidade socioeconômica para realizar o 

PER. 

● Sofia: falou que a proposta de liberar essa verba pode ser precipitada, que o  

mais importante seria sondar quais as necessidades específicas dos 

estudantes. 

● Mariana: também disse que é necessário sondar os estudantes antes para 

saber quais as condições específicas nos locais que residem e que, para o 

estudante que não se inscreveu no PER, entrar em contato com ele e com a 

PCD até amanhã de manhã. 

● Kenedy: também reforçou a importância de sondar os estudantes, pois entre 

eles existem diferentes níveis de condições específicas. 

● Daniel: falou que antes do MedCA separar o dinheiro do caixa é necessário 

planejamento, com as informações sobre a destinação desses fundos 

documentada para que houvesse uma gestão compatível com a 

responsabilidade financeira. 

● Giulia: disse que todos esses estudantes precisam de auxílio, mas que as 

condições seriam únicas em cada um e, por isso, seria necessário estabelecer 

uma ordem de prioridade, com esse estudante não matriculado no PER como 

prioridade máxima. 

● Samara: disse que o caixa do MedCA deve ser utilizado para essa assistência 

e propôs encaminhar para todos esses estudantes que precisam de auxílio 

para o PER um contato direto, através de um formulário que pudesse definir 

as prioridades. Também esclareceu que sua proposta anterior era de 

determinar uma faixa de valor do caixa, só para saber quanto poderia ser 

disponibilizado em um momento com as formas de auxílio já determinada. 

● Mariana: disse que não sabe se o formulário será eficiente e que uma conversa 

direta seria mais rápida e objetiva, que seria feita a partir de uma planilha 



 

planilha que indicaria a responsabilidade de pessoas da gestão em sondar 

essas pessoas. 

● Giulia: sugeriu estabelecer perguntas pré-estabelecidas para esse contato e ir 

adaptando de acordo com a conversa 

● Mariana: perguntou quanto do dinheiro era da SAM e da CLEV 

● Daniel: entendeu e concordou com a proposta da Samara. Também disse que 

o dinheiro do MedCA também deve ser utilizado para assistência aos 

estudantes do curso e que irá conferir com a antiga coordenação financeira, 

com a Eduarda e com o Farley para saber quanto do caixa é reservado para a 

SAM e CLEV 

● Roberto: pediu que fosse estabelecido o valor do caixa do MedCA reservado 

ao auxílio esses estudantes do curso para o PER. Foram levantadas algumas 

sugestões que se aproximaram à 2,5 mil, mas que convergiram para deixar 

esse valor livre, enquanto não foi levantado quais as medidas de assistência 

individuais para esses estudantes e após contato com a coordenação/PCD. 

● Encaminhamentos 

○ Entrar em contato com os alunos do curso em condições de 

vulnerabilidade socioeconômica e necessitam de auxílio para o PER, de 

acordo com o formulário do MedCA 

○ Definir, no grupo da rede de ajuda, as perguntas-guia das conversas 

com esses estudantes para esclarecer as condições específicas de sua 

realidade e estabelecer uma ordem de prioridades 

○ Enviar e-mail para a coordenação e para a PCD e para a coordenação 

do curso até a manhã do dia 09/09 

 

Pauta “Evento: fundos para assistência estudantil” 

● Samara: fez uma contextualização da pauta, dizendo que a ideia do evento 

para arrecadação de fundos para assistência estudantil surgiu da aluna Sofia 

(T11), que ocorreria simultaneamente a um espaço com música e outras 

atrações culturais. Pontuou que nesse evento seria necessário falar que não 

deveria ser algo feito por nós, já que isso vem de um descaso da UFV com os 

estudantes que mais precisam, com um posicionamento político claro e 

reforçando a necessidade de que foi feito com um objetivo urgente para esses 

estudantes. 

● Diana: sugeriu que as doações fossem possíveis para além do dia do evento, 

deixando uma vaquinha aberta com o PicPay, por exemplo. 

● Igor: em relação ao PicPay, disse que é tranquilo para o Daniel e o Farley 

verem essa questão, que realmente não seria necessário deixar a arrecadação 

aberta apenas no dia do evento e acredita que a coordenação e os professores 

poderiam ajudar muito. 

● Daniel: falou que achou a ideia do evento muito boa e pediu indicações de 

plataformas em que  todos pudessem acompanhar as doações para tornar o 

processo de arrecadação o mais transparente possível, evitando quaisquer 

problemas. 



 

● Samara: também acredita que os professores poderiam ajudar muito e relatou 

que uma professora a procurou para dizer que poderia ajudar um estudante 

que não havia se matriculado em sua matéria caso ele precisasse de alguma 

assistência para realizar o PER. 

● Francisca: falou sobre a plataforma de financiamento Catarse, que possibilita 

o acompanhamento da meta/valor arrecadado, e sugeriu que o evento fosse 

um um festival, com cartas-convite a todos que fossem se apresentar. Também 

expressou preferência para que fosse realizado como live do Instagram, pois 

pode alcançar um maior número de pessoas e dar mais destaques a 

comentários sobre a ausência de medidas de assistência estudantil para o 

PER pela UFV. 

● Giulia: concordou com a Francisca e disse que o evento também deve ser 

utilizado como uma forma de denúncia, ressaltando que a UFV está sendo 

omissa e negligente com os estudantes que mais precisam 

● Encaminhamentos 

○ Elaborar e enviar cartas-convite a todos que irão se apresentar no 

evento 

○ Avisar previamente à coordenação e aos professores sobre o evento e 

sobre a arrecadação destinada à assistência estudantil 

○ Levar a discussão/repasses da reunião para o grupo da rede de ajuda 

 

Pauta “Debate sobre Eleições de Viçosa” 

● Devido ao teto da reunião, foi consensuado que a pauta deverá ser abordada 

na próxima reunião do MedCA. 

 

Pauta “E-mail Internato” 

● Devido à baixa presença de estudantes do Internato e ao teto da reunião, foi 

consensuado que a pauta fosse encaminhada no grupo da comissão do 

internato, para que suas demandas fossem levantadas e, posteriormente, 

fossem abordadas em uma reunião mais específica. 


