
ATA DE REUNIÃO 

 

Centro Acadêmico de Medicina da UFV - MedCA                     31 de agosto de 2020. 

 

 Plataforma: Google Meet 

 Horário e tempo de duração: início às 10h30min e término às 11h50min. 

 Participantes: 

o Daniel (T10) 

o Felipe Ribeiro (T7) 

o Alicia Garcia (T7) 

o Mariana Marques (T10) 

o Taiana Rotondo (T9) 

o Farley (T10) 

o Diana Marques (T9) 

o Giulia Ferraz (T7) 

o Francisca (T9) 

o Március (T10) 

o Karine Buenos (T10) 

o Sofia de Oliveira (T11) 

o Lara Mattos (T11) 

o Bárbara Cabral (T9) 

o Karen (T6) 

o Samara Agostinho (T10) 

o Pedro Cruz (T7) 

o Guilherme Kelles (T9) 

o Vanessa Miranda (T11) 

o Alana Balbueno (T9) 

o Sávio Marques (T7) 

o Deisiane (T10) 

 

 Assuntos abordados na reunião: 

1) E-mail para a coordenação sobre a situação do internato 
2) Assinatura ou não dos documentos enviados pelo DCE 

 

1) E-mail para a coordenação sobre a situação do internato 

Samara: contextualiza a o encaminhamento da última reunião e o debate que houve 

no grupo aberto da Comissão de Internato sobre o envio ou não do e-mail em nome 

do MedCA. 

 

Karen: fala que não houve tanta comunicação com o Centro Acadêmico talvez por 

uma falha, mas não com objetivo de exclusão do mesmo. Relata que não possui 

informações tão objetivas a partir de duas reuniões que ela e Sávio participaram 

como representantes discentes da Comissão de Estágios. A professora Cristiane 

estava fazendo protocolos de segurança para o retorno e que as demais pendências 

estavam sendo resolvidas. Houve contato com os hospitais da cidade e atualização 

dos protocolos. Informações: sinalização positiva dos hospitais para o retorno seguro 

do sexto ano e tranquilização por parte dos professores que há tempo que o quinto 

ano seja reorganizado sem grandes prejuízos. Professora Vivian enviou ofício para 

que a PCD tratando sobre a situação dos estudantes do sexto ano que necessitam 

de alguma assistência estudantil, além da abertura do RU para os internos. 

Comentou que não há resposta sobre estimativa de chegada dos EPIs; houve 

atualização recente que haverá reunião do Comitê pós pandemia na quinta (03/09) 

e que talvez haverá resposta mais palpável após tal data. Disse também que estava 

escrevendo um e-mail para a Assessoria de Saúde da UFV, responsável pela 

comunicação entre Coordenação de curso e UFV sobre a compra de EPIs. Sobre o 

e-mail para a coordenação, em nome do MedCA, acredita que talvez não seja 

efetivo, mas que acredita ser direito dos estudantes ter essas respostas. Orienta os 

alunos a enviar quaisquer dúvidas que surgirem no grupo aberto da Comissão de 

Internato que os representantes irão respondê-las. 

 

Sávio: Disse que para ele o e-mail não possui tanta efetividade, pois acredita não 

haver repasses novos. E que a decisão da volta está atrelada a cenários da cidade, 



que deve haver comunicações entre UFV, coordenação de curso, professores, 

Secretaria da Cidade e que essas comunicações entre instâncias demandam tempo. 

Reafirma que representantes discentes estão fazendo seu papel de cobrar 

planejamentos e prazos para as turmas de internato, mas que tal retorno não é 

imediato. 

 

Taiana: diz que devido aos EPIs serem pedidos através de licitações, há muita 

burocracia no processo o que justifica a demora. 

 

Pedro: diz que a indefinição de comunicação oficial causa prejuízos para os 

estudantes que devem manter custos de moradia em Viçosa. Entende que a 

coordenação deveria estabelecer um planejamento mais efetivo para o quinto ano, 

mesmo que possa haver alteração do mesmo. E que ainda que não haja data 

definida deveria haver uma maior comunicação e planejamento de um cronograma. 

Ressalta a falta de cenários de prática.  

 

Giulia: diz que concorda com Pedro sobre a ausência de comunicação efetiva entre 

coordenação e estudantes. Em relação ao e-mail diz não ver que ele trará respostas 

novas, mas que devemos pensar em soluções para tais problemas de comunicação. 

 

Karen: diz que ao escrever o documento para a Assessoria de Saúde queria buscar 

respostas sobre reorganizar carga horária, sobre a continuação da medida provisória 

e outros assuntos que possam tranquilizar estudantes. Karen se compromete a 

enviar repasses detalhados da reunião de quinta-feira (03). Acredita que a partir de 

tal data a comunicação com a coordenação irá melhorar, pois haverá mais 

respostas. 

 

Diana: pergunta sobre a ordem das pautas. 

 

Karen: diz que como haverá reunião do Comitê pós pandemia, vale a pena esperar 

para enviar o e-mail e que agora há uma nova resposta enviada por Brunnella que 

a previsão para que o sexto ano retorne é na segunda semana de setembro. 

 

Sávio: sugere a mesma coisa que Karen. Pede a Pedro que sugira formas de 

melhorar a comunicação entre estudantes e coordenação. 

 

Mariana: pergunta a Karen se a data a partir da segunda semana de setembro já 

está incluído o período de quarentena que deverá ser realizado pelos estudantes 

após retornarem a Viçosa. 

 

Karen: retifica a informação, ao invés de segunda semana seria a segunda quinzena 

de setembro; crê que o retorno já seria presencial e o prazo de quarentena de 10 

dias já estaria incluído. 

 

Samara: destaca que a partir das dúvidas que surgiram na reunião anterior (29/08) 

foi possível que houvesse mobilização para que se conseguissem mais informações 

e que o Centro Acadêmico se coloca a disposição para enviar e-mails de forma a 

oficializar as informações. 

 

Pedro: concorda com Samara. E vê como positivo enviar o e-mail como forma de 

haver garantias e comunicação mais efetiva entre coordenação e estudantes. 

 



Mariana: afirma que ao contrário do que foi falado no grupo da comissão do 

internato, o envio do e-mail não tiraria a legitimidade dos alunos que estão na 

Comissão, mas sim reforçaria que o Centro Acadêmico está também buscando 

essas informações para os estudantes. 

 

Samara: diz que como não houve consenso sugere que haja votação. 

 

REGIME DE VOTAÇÃO 3 MINUTOS 

 O e-mail deve ser enviado pelo MedCA? 

o Não: 6 

o Sim: 6 

o Abstenções: 7 

 

Declarações de abstenção 

 Diana: Concorda que deve ser alterado o conteúdo inicial do e-mail, mas 

que o envio é importante para oficializar informações além de WhatsApp. 

 Mariana: concorda com a Karen que após a reunião de quinta pode haver 

novas informações, mas que o e-mail é importante e esperar novas 

informações podem ser incluídas no e-mail pós reunião. 

 

Samara: sugere uma nova proposta de esperar a reunião e manter a discussão do 

e-mail em aberto. 

 

Proposta da Samara aprovada por consenso. 

 

Giulia: questiona sobre o documento de repasses que será redigido por Karen. 

 

Karen: diz que irá escrever um documento com todas as informações disponíveis 

até então, enviar para Brunnella conferir as informações e enviar para os estudantes. 

 

Encaminhamentos: manter em aberto o debate para envio do e-mail após a 

reunião do Comitê pós pandemia caso ainda não haja respostas satisfatórias; 

Karen irá escrever um documento com todas as informações divulgadas até 

então sobre a situação de retorno do internato. 

 

2) Documentos DCE 

Samara: sugere ordem de aprovação da assinatura do MedCA primeiro no 

Manifesto e depois no documento de Assistência Estudantil.  

 

Ordem aprovada por consenso. 

 

2.1) “Manifesto – É da nossa conta! Todos em defesa da Universidade Pública” 

Samara: contextualiza o documento e diz que o MedCA propôs a inclusão de 3 

parágrafos na parte de discussão, proposta que foi contemplada na versão final do 

texto. Acredita que é muito importante assinar o manifesto em defesa da 

Universidade Pública visto que essa é uma luta constante do Centro Acadêmico. 

 

Giulia: acredita que o texto melhorou muito após inclusão de propostas dos CAs. 

Crê que a forma com a qual as referências foram colocadas deve ser alterada para 

expressar maior formalidade. 

 

 

 



REGIME DE VOTAÇÃO 3 MINUTOS 

 O MedCA deve assinar o documento do DCE intitulado “Manifesto – É da nossa 

conta! Todos em defesa da Universidade Pública” 

o Sim – 19 

o Não – 0 

o Abstenção – 0 

 

Encaminhamento: sugerir em Coe que o formato das referências seja alterado. 

 

2.2) Documento sobre Assistência Estudantil – “UFV para todos: ninguém 

deve ficar para trás” 

 

Samara: contextualiza o documento e ressalta que apesar de alguns pontos não 

possuírem reivindicações específicas, possuem a problemática. 

 

Március: diz que o documento foi produzido por estudantes da Moradia Estudantil e 

que pede que a UFV reveja as políticas de assistência durante o período de 

pandemia. 

 

Giulia: concorda que o documento deve ser assinado porque o documento 

contempla o que já havia sendo discutido pelo MedCA. 

 

Samara: diz que o documento contém editais de outras universidades que 

exemplificam a insuficiência de medidas de assistência e permanência estudantil por 

parte da UFV. 

 

Diana: reforça a importância de apoiar medidas de permanência e assistência e a 

importância de assinarmos o documento. 

 

Március: diz que há estudantes que estão sendo abrigados em Viçosa devido as 

moradias estarem fechadas por não poderem voltar para suas casas devido 

orientação sexual, dentre outras situações. 

 

REGIME DE VOTAÇÃO 3 MINUTOS 

 O MedCA deve assinar o documento intitulado “UFV para todos: ninguém deve ficar 

para trás”, que trata sobre os auxílios estudantis 

o Sim – 19 

o Não – 0 

o Abstenção – 0 

 

 

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

Gestão Florescer – 2020 

 
 


