
Reunião do Centro Acadêmico de Medicina - UFV 

ATA DE REUNIÃO 

Data  17/06/2019 Horário de Início 18h40 Horário de Término 20h00 

Local EBS 

Participantes • Diana Marques – Coordenador Geral  

• Laira Tonon - Coordenador Geral 

• Thales Lemos - Coordenador Financeiro  

• Eduarda Demoner – Estágio e Vivências  

• Matheus Novelli – Diretoria de Cultura e Eventos 

• Luís Fernando – Marketing e produtos 

• Kenedy Oliveira – Coordenação de comunicação 

• Francisca Mafra – Coordenação de comunicação 

• Stephanny Lima (turma 10) 

• Jordânia Alves Ferreira (turma 9) 

Pautas 1. Repasse mesa de ping-pong/caixa de som para o DEM 
2. Repasses CLEV 
3. Avaliação das disciplinas (como fazer?) 
4. Mostra universitária 
5. Divulgação do novo regimento de horas complementares 
6. Materiais a comprar para o MedCA 
7. Repasse da Nicolopes 

 

Discussões do assunto 1 – Repasse mesa de ping-pong/caixa de som para o DEM 

Decisão: Não sabemos quando vão chegar, mas resolvemos manter a gincana. 

Discussões do assunto 2 – Repasse da CLEV 

Decisão: Foi feito um treinamento com o Felipe Rong (turma 10) e Álvaro (turma 10), 

previamente selecionados por processo seletivo amplamente divulgado, para serem rede de 

ajuda da CLEV. 

Discussões do assunto 3 – Avaliação das disciplinas (como fazer?) 

Decisão: Fazer um formulário com perguntas objetivas sobre cada disciplina (será anotada a 

porcentagem da sala que votou para cada opção) e com espaço para fazer comentários sobre 

aquele tópico e com outro espaço para questões extras. Duas pessoas passarão em cada sala 

fazendo essa avaliação das disciplinas com toda a turma. 

Compromissos: Montar o questionário: Laira e Jordânia. Passar nas salas: Kenedy (turma 10), 

Jordânia (turma 8), Diana (turma 10), Laira (para o que precisar), Eduarda (turma 9), Thales 

(turma 7), Stephanny (turma 9), Francisca (turma 8), Matheus (turma 7). Montar o formulário 

online para as turmas 5 e 6: Jordânia. Sintetizar os formulários das turmas 5 e 6 e levar tudo 

para comissão coordenadora: Diana. 

Discussões do assunto 4 – Mostra universitária 

Decisão: Passar uma lista para as pessoas se voluntariarem para fazer a apresentação da 

mostra comunitária. 

Compromissos: Thales vai fazer um texto para divulgar essa lista nas salas. 
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Discussões do assunto 5 – Divulgação do novo regimento de horas 

complementares 

Decisão: Postar no instagram do MedCA o tutorial com passo a passo para encontrar o arquivo 

de regimento de horas complementares e, por fim, um print do quadro de horas de 

equivalência. 

Compromissos:  Kenedy vai fazer e colocar no início do próximo período. 

Discussões do assunto 6 – Materiais a comprar para o MedCA 

Decisão: - Inclusivas para o Erem – 10 inclusivas em que o MedCA vai arcar com 100% da 

inscrição e 11 inclusivas em que o MedCA vai arcar com 50% da inscrição – R$700,00. 

Inscrições para inclusiva devem ser feitas até uma semana antes do evento. 

- Inclusivas para a SAM – R$510,00. 

- Deixar separado um dinheiro para mandar fazer produtos para vender no Erem: R$2.500,00 

- Comprar garrafa de café (R$45,00) 

- Comprar 3 puffs para a sala do CA – verificar o puff com o melhor custo-benefício (preço 

baixo e fácil limpeza) 

- Comprar um borrifador 

- Comprar uma flanela 

- Procurar outros materiais para o MedCA (como o sofá para a área de descanso) 

- Olhar prato para micro-ondas 

Compromissos: Fazer edital de inclusivas do Erem: Jordânia. Fazer a arte e a divulgação das 

inclusivas do Erem: Kenedy. Verificar o puff com o melhor custo-benefício: Luís. Comprar a 

garrafa e a bandeja, flanela e borrifador: Luís. Procurar produtos para o CA (como o sofá para 

colocar no DEM): Diana e Francisca. Olhar prato para micro-ondas: Kenedy. 

Discussão do assunto 7 – Repasse da Nicolopes 

Decisão: Marcar uma reunião para decidir, juntamente ao CAEnf, para onde será a doação do 

prêmio da Nicolopes. 


