
Ata da reunião do Centro Acadêmico de Medicina (MedCA) 

15/09/2020 (18:30-19:20h) 

 Via Google Meets 

 

Participantes: 

 Igor Marinho Pereira - T9 

 Farley Reis - T10 

 Alana Balbueno - T9 

 Március Cláudio - T10 

 Samara Agostinho turma -10 

 Daniel Videira - T10 

 Karine Buenos - T10 

 Luíza de Alcântara Dutra - T6 

 Mariana Marques - T10 

 Deisiane Natividade - T10 

 Jordânia Alves - T9 

 Guilherme Kelles Juste - T9 

Pauta: 

 Repasses 

 Eleições em viçosa 

Repasses: 

 Karine fez repasses sobre setembro Amarelo:  a programação é para todo o mês de 

setembro, com posts para o Instagram, como vídeos (IGVT) com a participação de 

alguns professores do departamento, e sobre diversos assuntos relacionados a saúde 

mental. Além disso, também ocorrerá uma roda de conversa interdisciplinar no dia 23 

ao vivo pelo YouTube, e um evento de encerramento no dia 30\09 coma a participação 

do professor Alex, psiquiatra do departamento. 

 

 Karine fez repasses sobre os alunos em vulnerabilidade socioeconômica; foi feito 

contato com 08 estudantes que mais precisavam de auxílio de acordo com as 

respostas colhidas pelo formulário do CA. Desses, 03 alegaram não precisar de auxílio 

no momento, 02 solicitaram auxílio para conserto de eletrônicos, 01 auxílio financeiro 

para custear a internet, 01 solicitou auxílio de um eletrônico (computador) , mas 

também estava olhando a possibilidade de empréstimo com a UFV, e 01 não fez 

matrícula no PER e também não pretende fazer, se encontra em extrema 

vulnerabilidade socioeconômica, e apesar disso não solicitou nenhum auxílio do CA. 

 

 

 

 Samara perguntou se era possível implementar essa pauta dos contatos na reunião. 



 

 

 

 Karine sugeriu que isso não fosse feito, porque é um assunto de extrema importância 

e que talvez fosse mais interessante um debate com ampla divulgação e participação 

dos estudantes, principalmente porque as decisões tomadas podem desonerar o caixa 

do CA. – Proposta aprovada por consenso  

 

 

 Mariana disse que a PCD ainda está fazendo empréstimos de eletrônicos, para isso é 

necessário entrar em contado com a PCD por e-mail. 

 

 Igor fez repasses sobre a reunião do COE, sua pauta principal, foi sobre a assistência 

estudantil; foi relatado a entrega do documento produzido pelos estudantes à reitoria, 

o qual reivindicava a implementação de mais auxílios pela UFV aos estudantes, visto 

que os atuais são insuficientes. Segundo a gestão DCE, algumas reivindicações estão 

sendo atendidas, como a volta da bolsa de aprendizagem profissional, e outras que ele 

não lembrou no momento.  

 

 

 Samara completou os repasses sobre a reunião do COE, ressaltando que na sexta 

ocorreria uma reunião com a reitoria e PCD, logo, seria importante a participação de 

todes. Visto que muitos estudantes continuam sem auxílio equipamento, moradia, 

alimentação. Além disso, ressaltou a importância do posicionamento político na UFV 

nas redes. 

Pauta: 

Eleições em viçosa 

 Samara: Matheus propôs que nos reuníssemos com candidatos e assim formularmos 

propostas para a saúde.  

 Igor: pediu informações sobre o movimento Quem Luta Educa. 

 Luiza: alegou que não sabia muitos, mas disse que eles são um coletivo que tem foco 

principal a pauta educacional.  

 Igor: alega que seria interessante promover um debate com os pré-candidatos, 

juntamente com o Quem luta educa, pois, esse coletivo também está interessado em 

enviar propostas de saúde também. 

 Luiza:  acha que vale a pena fazer a reunião, porque a última em que ela participou foi 

bem legal. 

 Mariana: fez repasses sobre uma reunião em que participou com um pré-candidato, 

disse que ele possui ótimas ideias, e que seria uma boa opção para convidar e 

participar dessa reunião. 

 Samara:  acha que é um encaminhamento entrar em contato com o Vinícius do DCE e 

avaliar a possibilidade da participação deles na reunião. Ficou de escrever um 

textinho. 

 Luiza: Idealizou um evento grande em conjunto com outros CAs e fazer propostas de 

todas as áreas de ensino.  



 Samara:  apoiou a ideia da Luiza 

 Igor: cogitou levar essa discussão para o COE, e assim passar essa responsabilidade de 

organizar esse “evento” para a gestão do DCE. 

 Luiza: sugeriu a criação de um grupo de trabalho (GT). 

 Samara: ressaltou que um GT com pessoas comprometidas com o trabalho da muito 

certo.  

 Mariana: aprovou a ideia do GT e acredita que mesmo que se GT não for para a frente, 

não afetaria nos planos para a reunião e construção de projetos para as eleições. 

 Guilherme: sugeriu que a criação do GT fosse em COE. 

 Luiza: propôs que fizéssemos um nosso GT, iniciássemos a discussão e daí levássemos 

isso para o COE. 

 Igor: pontua que a Giulia, aluna da turma 07, gostaria de falar sobre o assunto, porém 

ela não pode comparecer à reunião. 

 Samara: acredita que não tem mais o que ser dito, e deveríamos fazer os 

encaminhamentos e dar prosseguimento às sugestões da reunião. 

Encaminhamentos: 

 Criar GT de debate sobre as eleições - Luiza 

 Entrar em contato com os CAs e com o DCE – Samara e Igor  

 Criar um formulário para escolher horários para a próxima reunião - Samara 

 


