
 

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA - UFV 

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2020 

 

Hora de início: 10:10 Hora de término: 12:22 

Plataforma: Google Meets 

Lista de presentes: 

 

● Igor Marinho Pereira - turma nove 

● Clara Pardini - turma dez 

● Eduarda Demoner - turma nove 

● Vanessa Miranda - turma onze 

● Samara Agostinho - turma dez 

● Daniel - turma dez 

● Giulia Toledo Ferraz - turma sete 

● Murilo Carlos Torres - turma sete 

● Deisiane - turma dez 

● Farley - turma dez 

● Lara Mattos - turma onze 

● José Geraldo - turma dez 

● Jordânia Alves - turma nove 

● Mariana Marques Lara - turma dez 

● Roberto - turma sete 

 

No início da reunião, foi proposto o teto de 12h (meio-dia) para finalização das discussões. A                

proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

1) APROVAÇÃO DE ATAS 

Samara: propõe votação para aprovação das atas das reuniões abertas do MedCA dos dias              

07/09/2020, 20/09/2020 e 28/09/2020. 

A votação é realizada via chat e as três atas são aprovadas por consenso. Não houve propostas                 

de alterações. 

 

2) REPASSES SOBRE O FUNDO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL 

Giulia: enquanto membro da Comissão Fiscal instituída pelo Centro Acadêmico em reunião            

aberta do dia 29 de setembro de 2020, informa que até o momento da presente reunião, foram                 

arrecadados R$ 1420,00 para o fundo, através de doações via PicPay, Nubank e Banco do Brasil. 

Igor: carta para os ex-alunos está finalizada e será enviada hoje, via WhatsApp. 



 

Clara: sugere que busca ativa seja realizada até semana que vem e informa que a AAAMEJ                

utilizará a carta do MedCA como modelo, para solicitar doações aos associados. 

 

3) REPASSES SOBRE O CONSELHO ESTUDANTIL (COE) 

Igor: na última reunião do CoE, tivemos como pauta a assinatura do Manifesto Nacional Contra               

o Ensino Remoto pelo Conselho. A pauta já havia sido levantada pelo Roberto (Bob) em reuniões                

anteriores. A gestão do DCE propôs que as entidades assinassem de forma independente e que o                

DCE não assinasse. Reforçamos a importância da assinatura pelo CoE, e não só das entidades de                

base. Como encaminhamento, decidiu-se que todos deveriam ler o documento para que            

votássemos na próxima reunião se o CoE assinaria ou não. Por isso, a assinatura pelo MedCA foi                 

trazida como pauta nesta reunião. 

Samara: esclarece que o CoE é o Conselho Estudantil, que configura o segundo espaço              

deliberativo do DCE. As instâncias deliberativas seguem a seguinte ordem hierárquica: em quarto             

lugar, a gestão do DCE; em terceiro lugar, o CoE, cujas decisões se colocam acima da gestão;                 

em segundo lugar, a Assembleia Estudantil, cujas decisões se colocam acima do CoE e da gestão;                

e em primeiro lugar, acima de todas as demais instâncias, o Congresso Estudantil. No CoE,               

representantes das entidades estudantis se reúnem para debater e deliberar a respeito das ações              

que o Movimento Estudantil organiza dentro da Universidade.  

 

4) REPASSES SOBRE O COLETIVO COLUNI ANTIRRACISTA 

Giulia: informa que as cotas raciais no Coluni, proposta que decidimos apoiar enquanto MedCA,              

foram aprovadas por unanimidade em reunião do Colegiado do colégio, a partir do exame de               

seleção de 2022. Agora, os membros do coletivo estão debatendo sobre as questões práticas da               

implementação, como possibilidade de fraude, entre outras. 

Samara: relata que fomos convidados para uma reunião com o Coletivo. 

 

5) REPASSES SOBRE O EDITAL 001/2020, QUE DISPÕE SOBRE O AUXÍLIO DE            

INCLUSÃO DIGITAL FORNECIDO PELO MEDCA 

Giulia: informa que o resultado do edital e o parecer da comissão avaliadora já se encontram                

disponíveis do site do MedCA. Tivemos três pessoas inscritas, e todas atendiam aos critérios              



 

mínimos estabelecidos pelo edital. Assim, todas as pessoas inscritas tiveram suas solicitações            

aprovadas. 

Não havendo mais repasses, passamos para a discussão das pautas. 

 

6) ASSINATURA DO MANIFESTO NACIONAL CONTRA O ENSINO REMOTO 

Bob: esclarece que o documento foi elaborado a partir de uma articulação nacional entre diversas               

entidades. Informa que a UNE é constituída, atualmente, pela União da Juventude Socialista             

(UJS) - juventude do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) - e forças do Partido dos               

Trabalhadores (PT), principalmente o Levante Popular da Juventude. Essa articulação é           

denominada por nós “Majoritária”. Existe, porém, outra ala no Movimento Estudantil que            

considera que o enfrentamento da UNE às políticas contrárias aos interesses dos estudantes é              

insuficiente. Esta é denominada “Oposição de Esquerda” e é formada por inúmeras entidades,             

dentre as quais faz parte a União da Juventude Comunista (UJC) - juventude do Partido               

Comunista Brasileiro (PCB) -, o Movimento Correnteza, o movimento Rua, o movimento Juntos             

- juventude do PSOL -, dentre outros. Reforça que a UJC e a UJS são movimentos                

completamente distintos, apesar de terem nomes semelhantes. Afirma que a UNE tem adotado             

uma política única e exclusivamente de crítica ao governo Bolsonaro, mas ignora o projeto              

neoliberal que estrutura as políticas de sucateamento e precarização do ensino público, que neste              

momento se concretiza através da adoção do ensino remoto em inúmeras universidades do país.              

Diante dessa conjuntura, surge um movimento contrário, articulado como Movimento Nacional           

Contra o Ensino Remoto. Este movimento encabeçou a construção do referido documento, que             

configura um manifesto. Relata que poucos movimentos aderiram dentro do prazo para            

assinatura. Desta forma, tentamos levar a proposta a CoE para minimamente podermos realizar o              

debate. 

Igor: pergunta se a eventual não-assinatura do DCE seria uma perda importante, visto que o               

prazo para a assinatura já passou. 

Bob: considera que o objetivo não é a assinatura isolada, mas sim, que o debate seja feito.                 

Acredita que a postura da gestão do DCE desmobiliza o Movimento Estudantil e não promove               

discussões sobre o funcionamento deste. Como exemplo, cita o fato de a maior parte dos               

presentes na reunião do CoE não terem demonstrado interesse em ler o documento. 

Igor: leu o documento e defende que devemos assinar. 



 

Samara: concorda com a assinatura. Disse que a leitura do documento não demanda muito              

tempo e acredita que aqueles que não o leram não o fizeram por falta de interesse, não por                  

impossibilidade. 

Igor: acredita que mais pessoas deveriam falar sobre o documento no Conselho Estudantil (CoE). 

Samara: devemos organizar uma articulação para fazer a defesa do documento. 

Giulia: pede que pessoas que não são da UJC também façam fala, para que deixemos claro que o                  

documento não é da UJC, e sim de uma articulação nacional. Durante o debate, algumas pessoas                

acusaram a UJC de mentir sobre a origem. 

Bob: reforça que o documento não é da entidade UJC, embora a UJC tenha participado da                

articulação através da frente Movimento Universidade Popular (MUP). Afirma que são dois            

debates que devem ser levantados: o primeiro é o manifesto propriamente dito; o segundo é a                

postura desmobilizante da gestão do DCE frente às últimas questões abordadas em CoE. É              

importante que outras pessoas falem, mas acredita que seja anti-estratégico fazer críticas diretas à              

gestão já na próxima reunião, tendo em vista que as tensões estão elevadas e que um embate                 

direto poderá servir como desculpa para implosão do debate, o que já aconteceu anteriormente.              

Posteriormente, poderemos organizar as críticas, principalmente quando for hora de construir o            

novo regimento interno. 

Samara: concorda com Bob que devemos debater pontos-chave e posicionamentos, mas nesse            

primeiro momento, não devemos cair na tática de embate direto, pois implodir o debate já               

configura estratégia da Majoritária. 

Igor: pergunta se iremos debater sobre algum ponto específico do documento nesta reunião, para              

efetuarmos ou não a assinatura. 

Samara: pensa que se alguém tiver alguma discordância em um ponto específico, podemos             

levantar o debate. Se não, podemos realizar a votação. 

Igor: pede para alguém realizar uma breve explanação do documento, para o caso de alguém não                

ter lido. 

Bob: explica que o documento deixa claro que o contexto de sucateamento e precarização do               

ensino, adicionado ao cenário pandêmico, articulados por um governo de ideologia neoliberal,            

interfere em como o ensino remoto é implementado. A iniciativa privada se utiliza do momento               

para colocar em prática um projeto de “socialização dos custos e privatização dos lucros”, que               

não leva em conta as necessidades concretas dos estudantes. Deste modo, precisamos nos             



 

posicionar contra uma proposta de ensino remoto que é imposto “de cima pra baixo”. Seria muito                

diferente se realmente houvesse uma discussão horizontal dentro da sociedade. Reitera que o             

documento faz críticas à postura da UNE. Relata que houve discordâncias na plenária de              

produção do manifesto, visto que alguns estudantes presentes não concordavam com a            

necessidade de disputar essa instância. 

Samara: Afirma que esta questão da UNE é importantíssima para ser levada a discussão no CoE,                

uma vez que a postura dessa de tomar decisões do topo para as bases é justamente o que ocorre                   

com o DCE, e é necessário fortalecer o movimento pelas bases. 

Foi votado e aprovado, por 10 votos a favor e 1 abstenção, a assinatura pelo MedCA do                 

Manifesto Nacional Contra o Ensino Remoto. Não houve declaração de abstenção. Ainda após             

votação, seguiu-se uma breve discussão. 

Jordânia: pergunta como os presentes veem a postura da Majoritária e como podemos pensar              

uma cobrança de postura menos descolada da realidade. 

Bob: pergunta se Jordânia quer saber como nos aproximarmos ou como trazê-los para perto. 

Jordânia: quer saber como podemos fazer essa disputa, pois não vê a UNE tentando se               

aproximar dos estudantes. 

Bob: percebe que a UJS e o Levante estão presentes mesmo nos movimentos de base, mas não                 

têm interesse em deixar claro sua presença enquanto movimento. Não parece haver interesse real              

na mobilização. Como já constituem maioria, correm o risco de perder espaço, caso promovam              

ações de politização. Como exemplo, cita o ato “em defesa da educação” ocorrido em Viçosa nos                

últimos dias, o qual solicitamos que fosse melhor divulgado em CoE, e recusaram. 

Samara: afirma que a Majoritária se encontra na diretoria da UNE desde 1984. Portanto, existe               

uma necessidade de controle do Movimento Estudantil e de manutenção no poder. Assim, não              

existe interesse em mobilização das bases, nem na educação do Movimento Estudantil. 

Como não foram levantados novos pontos, avançamos para a próxima pauta. 

 

7) EDITAL DO PSU DE 2021 

Samara: contextualiza mudanças no Edital do PSU que foi publicado recentemente. Neste edital,             

somente os presidentes das ligas acadêmicas e centros acadêmicos pontuarão na análise            

curricular, e não toda a gestão, como era antes. Neste sentido, está sendo feita uma mobilização                



 

através da DENEM para avaliarmos qual será nosso posicionamento sobre esse edital. Foi             

repassado ao MedCA que já entramos em contato com a Associação Brasileira de Educação              

Médica (ABEM) e que já foram encaminhadas algumas contestações à Associação de Apoio à              

Residência Médica de Minas Gerais (AREMG). A pauta foi trazida a esta reunião para              

debatermos como podemos realizar nossas manifestações a respeito do edital. 

Clara: pergunta se além dessa, houve alguma outra alteração. 

Samara: houve uma redução geral da pontuação, mas não sabe especificar. Afirma que existe um               

post no Instagram, com o detalhamento destas diferenças. 

Murilo: esclarece que todo membro da liga ganha 0,25 pontos. Mas não há diferença de               

pontuação entre membro da diretoria e membro que não é da diretoria. Apenas o presidente tem                

uma pontuação diferente. 

Igor: nos editais anteriores, todos os membros da diretoria ganhavam 0,3 pontos. 

Jordânia: perguntou sobre critérios de valorização e desvalorização utilizados. 

Clara: afirma que as alterações são sempre aleatórias e não são claramente justificadas. 

Murilo: concorda que é uma decisão arbitrária de quem está no controle do processo seletivo.               

Reforça que a maior parte dos critérios utilizados são excludentes, pois envolvem atividades de              

custo elevado, e parece haver uma valorização de aspectos do currículo que beneficiam entidades              

médicas ligadas à AREMG. 

Bob: informa que a Residência Médica é regulamentada pela Comissão Nacional de Residência             

Médica, da qual participam entidades privadas, conselhos regionais, dentre outras. No geral,            

quem tem mais poder são as associações de especialidades, que valorizam critérios que             

representam maiores ganhos para estas entidades, e que reforçam o projeto de educação que elas               

defendem, ou seja, um projeto que favorece o lucro. Assim, essas entidades conseguem controlar              

a oferta de vagas, a partir dos interesses de mercado. Existem lutas que objetivam universalizar os                

programas de residência médica, que propõem que o número de vagas seja estabelecido a partir               

do número de estudantes que se formam, porém as associações de especialidades se posicionam              

contra. 

Lara (via chat): enviou link de post do Instagram esclarecendo as mudanças. Houve uma              

redução nas pontuações de estágio extracurricular, projeto de extensão, monitoria, iniciação           

científica, PET Saúde, estágio exterior, participação em congressos a publicação de artigo. 



 

Clara: preocupa que este edital incentive a criação de novas ligas que não objetivam cumprir o                

tripé universitário (ensino, pesquisa e extensão), apenas para que os estudantes possam obter             

certificados como “presidente”. Acredita que isso já vem acontecendo, devido à ausência de             

regulamentação, e que é necessário o estabelecimento de critérios obrigatórios para a existência             

das ligas. 

Samara: uma das propostas da gestão era a regulamentação das ligas, de forma que o não                

cumprimento do tripé acarretaria na não oficialização dessas. O texto base está pronto, mas diante               

do cenário de pandemia, o debate foi adiado. Relata que encontraram alguns obstáculos ao tentar               

buscar mais informações sobre o assunto, e que a própria coordenação do curso não conhece               

detalhes sobre o funcionamento das ligas. Concorda com a urgência desta regulamentação. 

Clara: pergunta se é possível retomarmos o texto base em breve. Acredita que a coordenação não                

entenda sobre o funcionamento das ligas porque não há de fato regras sobre este funcionamento. 

Daniel: afirma que a gestão realizou inúmeras tentativas de contato com instâncias superiores da              

UFV para tentar agilizar este processo, porém na maior parte das vezes, não obtivemos respostas,               

ou obtivemos respostas vagas. Parecia haver uma proposta de regulamentação de ligas em nível              

de Centro de Ciências Biológicas (CCB), mas não temos informações o suficiente sobre o              

andamento destas discussões. Acredita que podemos voltar a debater sobre. 

Samara: propõe a realização de uma roda de conversa voltada para esta pauta, buscando uma               

maior participação discente. 

Jordânia: acredita que o texto formulado não será aprovado, porque pode acarretar na             

desativação de ligas já existentes. 

Clara: considera que a possibilidade de desativação de ligas existentes pode levar à implosão do               

debate, pois alguns estudantes se sentirão injustiçados. Mas podemos tentar restringir a criação de              

novas ligas. 

Giulia: sugere que se estabeleçam os critérios de regulamentação e que seja dado um prazo para                

as ligas existentes se enquadrarem nestes critérios. Assim, não haverá desativação imediata de             

nenhuma liga, mas poderemos incentivar que essas busquem cumprir o tripé universitário. Para a              

criação de novas ligas, porém, os critérios devem começar a valer imediatamente. Além disso,              

seria interessante reavaliar periodicamente (ex. anualmente) cada liga, para verificar se ela            

continua cumprindo os critérios. 



 

Murilo: reforça a importância desta regulamentação ser oficializada pelo Departamento ou pela            

UFV, para haver um respaldo, visto que atualmente, cada liga controla seu processo de              

certificação. 

Samara: pede que retomemos o debate depois, pois perdemos o foco da discussão sobre o edital                

do PSU.  

Os presentes concordam. 

Samara: Afirma que a gestão do CA trabalha de forma horizontal, não havendo presidente.              

Então, esse item do edital desvaloriza o trabalho de inúmeros membros de CAs. Desta forma,               

uma possibilidade seria que todos os certificados do CA fossem emitidos com o cargo de               

“presidente”. Deseja saber o posicionamento dos presentes a respeito disso. 

Clara: pergunta se no espaço da DENEM com os CAs, será produzido algum documento. 

Samara: ainda não sabe o que será retirado dessa discussão. Pode ser que seja produzido um                

texto base para que os centros acadêmicos enviem e-mails, ou que seja recomendado a cada CA                

que escreva uma nota a ser publicada, ou que surjam novas propostas. 

Clara: acredita que um documento com várias assinaturas seja mais eficiente do que o envio de                

vários e-mails. 

Samara: argumenta que um documento pode ser mais facilmente ignorado do que uma             

quantidade grande de e-mails. 

Giulia: acredita que essas propostas não são mutuamente excludentes. Afirma que podemos            

articular inúmeras táticas: o envio de vários e-mails, a escrita de um manifesto que reúna               

assinaturas e a publicação de notas nas redes sociais. A variedade de formas de manifestação               

pode aumentar o alcance, visto que “de algum lado, a gente tem que chegar”. 

Samara: irá levar essas propostas para a reunião. Reforça pergunta sobre assinar todos os              

certificados enquanto “presidente”. Se sim, pergunta se deveríamos colocar somente          

“presidente”, ou especificar funções (ex. presidente financeiro). 

Os presentes concordam em assinar somente como “presidente”. 

Giulia (via chat): propõe que no próximo estatuto, seja oficializado que todos os membros da               

gestão possam ser intitulados “presidentes”. 

Como não foram levantados novos pontos, avançamos para a próxima pauta. 

 

 



 

8) CONSULTA SOBRE O PER 

Samara: propõe realizar uma consulta entre os estudantes e os professores para avaliar o              

andamento do ensino remoto. Está participando da construção do dossiê da DENEM a respeito              

dessa questão e percebeu que precisamos nos aprofundar no debate e tentar avaliar qual tem sido                

o impacto na nossa formação, e posteriormente, comparar nossos dados locais com os dados              

nacionais. 

Giulia: considera que seja fundamental a consulta tanto entre os estudantes quanto entre os              

professores, visto que o ensino remoto configura um processo de precarização da educação, mas              

também do trabalho. Assim, é importante consultar como tem sido para os trabalhadores lidar              

com este modelo. Acredita que possa ser uma consulta realizada através de formulário criado no               

grupo de rede de ajuda. 

Jordânia: propõe que seja realizada uma consulta no meio do período e uma no final, de forma                 

que os dados possam ser comparados. 

Samara: questiona se o envio do formulário para os professores pode ser mal-visto pelos              

próprios ou pela coordenação. 

Giulia: considera que podemos comunicar à coordenação sobre a consulta, mas não vê motivo              

para termos receio de enviar o formulário para os professores. Caso não o queira, o professor                

pode optar por não responder. Levanta sobre a possibilidade de ser anônimo. 

Mariana: podemos pedir os dados para garantir um controle sobre quem respondeu, mas             

precisamos deixar claro que os dados pessoais não serão divulgados. 

Samara: afirma que a consulta sobre o PEO foi anônima e que os feedbacks foram bastante                

interessantes e construtivos. Não sabe se conseguiríamos o mesmo grau de sinceridade se não              

fosse anônimo. Percebe que existe uma diferença entre as consultas feitas pelo CA e pelos               

professores. 

 

Como o teto foi alcançado, Giulia (via chat) propõe prolongar o teto por 15 minutos. A proposta                 

é aprovada por unanimidade. 

 

Samara: as demais consultas do MedCA não foram anônimas, e ainda assim, obtivemos             

respostas satisfatórias. 



 

Giulia: não ser anônimo garantiria um bom controle sobre quem respondeu e possibilitaria a              

realização de uma busca ativa, mas não faria diferenças na análise. Poderia evitar implosão do               

formulário. Por outro lado, o anonimato pode fornecer maior liberdade para que os estudantes se               

expressem. 

Samara: uma forma de coibir que a mesma pessoa responda várias vezes é comparar o número                

de respostas por turma com o número de alunos por turma. 

Giulia: questiona esta metodologia, pois se percebermos que o número de respostas está             

discrepante, precisaremos anular o formulário inteiro, visto que não saberemos quais respostas            

estão repetidas. Pergunta se é possível pedir o e-mail para acessar o formulário. 

Samara: se pedirmos os e-mails, podemos saber as respostas individuais. Outra proposta é pedir              

o número de matrícula. 

Igor: afirma que pedir o número de matrícula também impede o caráter anônimo. 

Samara: se for anônimo, realmente não poderemos controlar o número de pessoas. 

Mariana: precisaremos escolher entre a possibilidade de implosão da consulta, garantindo uma            

maior liberdade para os estudantes, e a possibilidade de obter respostas menos sinceras, porém              

com bom controle de quem respondeu. 

Igor: prefere que a consulta não seja anônima, para não termos o risco de precisar anular os                 

dados coletados. 

Samara: se as questões forem mais objetivas, é melhor que não seja anônimo. Se o formulário                

exigir um grau maior de subjetividade, o anonimato pode ser necessário. 

Jordânia: não acredita que o grau de sinceridade será tão afetado se não for anônimo. Por outro                 

lado, a possibilidade de implosão é grande. 

Bob: reforça a possibilidade de solicitar os dados pessoais, com a garantia de que não serão                

divulgados. 

Mariana: concorda com a proposta, e afirma que as demais consultas do CA tiveram ótimos               

resultados, mesmo não sendo anônimas. 

Foi consensuado que o formulário de consulta não será anônimo, mas deixaremos claro que os               

dados pessoais não serão divulgados. Pactuamos que o formulário deve estar pronto até o dia               

27 de Outubro e ser enviado para os estudantes até o dia 31 de Outubro. 

 

 



 

ENCAMINHAMENTOS DA REUNIÃO 

● O MedCA irá assinar o Manifesto Nacional Contra o Ensino Remoto; 

● Iremos articular e levar ao CoE questões voltadas ao conteúdo do Manifesto, sem             

promover, por ora, críticas diretas à gestão do DCE; 

● Em todos os certificados de gestão do CA, constará o cargo de “presidente”; 

● Iremos propor inúmeras frentes de articulação contrárias ao edital do PSU: e-mail,            

manifesto e publicações nas redes sociais; 

● Construção de um espaço para debater a regulamentação das ligas acadêmicas,           

preferencialmente, fora de uma reunião do CA; 

● Criaremos um formulário para consulta a respeito do PER; prazo para finalização do             

formulário: 27/10/2020; data para envio para os estudantes: 31/10/2020; 

 

 

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

 

 

 

 

Gestão Florescer - 2020 

 

 


