
 

 CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA - UFV 

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

Hora de início: 18:05 Hora de término: 18:56 

Plataforma: Google Meet 

Lista de presentes: 

● Murilo Carlos Torres - T7 

● Laira Lopes Tonon - T9 

● Alana Balbueno - T9 

● Bernardo Chicarelli - T11 

● Igor Marinho Pereira - T9 

● Eduarda Demoner Paseto - T9 

● Bárbara - T9 

● Vanessa M. dos Santos Rocha -T11 

● Giulia Toledo Ferraz - T7 

● Clara Pardini - T10 

● Mateus Pena Magalhães - T10 

● José Geraldo - T10 

● Samara Agostinho - T10 

● Victor Schulthais Chagas - T11 

● Julia Maria Alves Meira - T10 

● Diana Marques - T9 

● Carolina Henrique da Silva - T9 

● Taiana Sacramento Rotondo  - T9 

● Marina Marilac - T9 

● Luiz Guilherme Horta - T11 

● Farley - T10 

● Ana Luiza O. Nascimento Silva T9 

● Karine Buenos - T10 

● Deisane Natividade - T10 

● Daniel - T10 

 

1) APROVAÇÃO DE ATAS 

Samara: propõe votação para aprovação da ata da Assembleia Geral do MedCA do dia              

13/11/2020; 

Giulia (via chat): questiona se a ata da reunião aberta do MedCA do dia 28/10/2020 foi                

aprovada;  

Mariana: informa que a ata do dia 28/10/2020 não foi aprovada, portanto deve ser aprovada               

nesta reunião; 

Samara: propõe, então, votação para aprovação de 2 atas: da reunião aberta do MedCA do dia                

28/10/2020 e da Assembleia Geral do MedCA do dia 13/11/2020; 

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

de alteração; 



 

2) DEFINICÃO DO TETO 

Samara: informa que alguns estudantes possuem aula às 19h. Sugere que o teto seja às 19h; 

Giulia: propõe que o teto seja às 18h 55min, para que haja um intervalo entre a reunião e a aula; 

A votação é realizada via chat e, por contraste, o teto de 18:55 é aprovado; 

 

3) REPASSES 

Mariana: informou que não poderá permanecer na reunião, mas agradece pelas experiências            

vivenciadas durante sua atuação na gestão do MedCA, apesar do contexto atual. Deseja sorte ao               

Comitê de Transição e se compromete a estar na Rede de Ajuda; 

Giulia: Faz repasse da comissão fiscal, informando que o Comitê de Transição irá convocar uma               

reunião aberta para realizar a prestação de contas da Gestão Florescer. No fundo emergencial              

para assistência estudantil, temos arrecadados R$ 4320,00, mas existem algumas transações           

pendentes; 

Diana: informa que ainda dá tempo de se candidatar a coordenador regional da DENEM; 

 

4) ELEIÇÕES - DENEM 

Samara: explica que a DENEM é a executiva do curso de Medicina e que as eleições para sua                  

gestão ocorrem anualmente no COBREM - Congresso Brasileiro dos Estudantes de Medicina.            

Porém, como este ano não será possível realizar uma eleição presencial, devido à pandemia, será               

eleita uma gestão temporária. Esta decisão foi tomada pela gestão atual, em diálogo com as bases.                

Em seguida, explica que a DENEM é dividida em Coordenações Regionais (CRs) e que estas são                

administradas por uma gestão que estabelece contato com as escolas médicas distribuídas pelas             

áreas correspondentes. Como exemplo, cita a Sudeste-2 (SE-2), que contempla todas as escolas             

médicas de Minas Gerais, incluindo a UFV.  

Usualmente, durante o evento nacional, ocorrem reuniões regionais (RRs) em que são eleitas as              

chapas para as CRs, e no último dia, ocorre a plenária final do COBREM, em que são eleitas as                   

chapas para as demais coordenações e assessorias da DENEM. Geralmente, não há disputa de              

chapas, para que a chapa única possa ser constituída do maior número possível de estudantes e                

para que a atuação seja potencializada. 

Este ano, as RRs ocorrerão por via remota e as CRs serão eleitas nestas reuniões. Em seguida,                 

teremos uma ROEx (Reunião dos Órgãos Executivos), que é a terceira instância deliberativa da              



 

DENEM. Assim como o CA, a DENEM possui espaços deliberativos, que se organizam             

hierarquicamente, de forma que a ROEx é subordinada às decisões do COBREM. Nesta reunião,              

cada CA possui direito a um voto e é representado por uma pessoa respaldada pelo mesmo. Na                 

ROEx será eleita uma gestão provisória, que atuará até que seja possível a realização de uma                

eleição presencial, conforme rege o Estatuto da DENEM. 

Informa que cinco estudantes da UFV estão compondo a chapa para a Coordenação Regional da               

SE-2, e que pode enviar o Edital das eleições para quem quiser saber mais detalhes. Reforça a                 

importância do apoio do MedCA à DENEM. Solicita que Diana a complemente, visto que esta já                

compõe a gestão atual atual da DENEM; 

Diana: elogia a explicação de Samara. Levanta a dificuldade do entendimento das siglas para              

quem ainda não tem muito contato com a DENEM, mas argumenta que esta dificuldade é normal                

e que este aprendizado se consolida a longo prazo. Reforça que para manter a democracia nos                

espaços, a DENEM tem uma organização muito específica, respeitando o direito de representação             

dos centros acadêmicos (que são respaldados por lei para representar os estudantes). Dentro do              

Encontro Científico dos Estudantes de Medicina (ECEM), cada estudante tem direito a voz e              

voto, e durante o COBREM, os CAs têm direito a voz e voto. No ECEM, a DENEM vota seus                   

posicionamentos e no COBREM, são decididas as ações e as eleições. Informa que a executiva é                

bem mais organizada que a maior parte dos espaços de debate e que a DENEM compõe a                 

Oposição de Esquerda, que faz oposição à Majoritária na União Nacional dos Estudantes (UNE).              

Faz muitos elogios à atuação da DENEM e reforça que foram muitas semanas de debate para                

tomar a decisão de eleger uma gestão provisória. Pontua que com cinco CRs, a UFV está batendo                 

seu próprio recorde de CRs. Além disso, este ano, a sede nacional será na SE-2. 

Informa que caso alguém não deseje ser CR, para não ter tanto contato com a base, pode compor                  

o CENEPES (Centro de Estudos e Pesquisa e Educação em Saúde). Convida todes para a reunião                

regional, que ocorrerá nos dias 20 e 21 de novembro de 2020 e é aberta para todes estudantes; 

Samara: reforça a importância do apoio das bases à executiva do curso; 

Igor: questiona quem irá representar o MedCA e informa que não poderá comparecer no fim de                

semana; 

Samara: diz que pode ir sozinha; 

Não havendo contestações, fica decidido que Samara irá representar o MedCA na RR e na               

ROEx; 



 

5) POSSE DO COMITÊ DE TRANSIÇÃO 

Samara: relembra que aprovamos o Regimento Interno do Comitê de Transição no dia 13 de               

novembro de 2020 em Assembleia Geral. As inscrições ficaram abertas do dia 14 ao dia 18 de                 

novembro, de forma que oito pessoas se inscreveram (o mínimo estabelecido pelo regimento são              

sete). Pontua que pelo regimento interno, só pode tomar posse o estudante inscrito que estiver               

presente nesta reunião, de forma que irá chamar nominalmente um por um, por ordem alfabética,               

para confirmar a presença e para que cada um possa fazer uma breve apresentação. Além disso,                

informa que todes inscrites preencheram e enviaram, dentro do prazo, o termo de             

responsabilidade assinado; 

Começa a apresentação do Comitê de Transição. 

Alana: estudante da turma nove, relata estar empolgada para compor a luta; 

Bárbara: estudante da turma nove, informa que já foi gestão do MedCA e que está feliz com a                  

composição do comitê; 

Bernardo: estudante da turma onze, relata estar preocupado com o contexto de incertezas. Está              

disposto a construir e aprender em conjunto; 

Clara: estudante da turma dez, reforça a necessidade de mobilização e faz críticas à atuação do                

DCE no Conselho Estudantil (CoE). Elogia os demais membros do Comitê; 

Samara: reitera que esta é uma luta coletiva e que as tarefas devem ser tocadas pela base e não                   

somente pela gestão;  

Samara chama Carol, que está impossibilitada no momento, de forma que se decide por passar a                

fala à Eduarda e retomar a fala da Carol posteriormente; 

Eduarda: está indo para o terceiro ano de CLEV e se coloca à disposição; 

Carol: estudante da turma nove, estava compondo a CLEV e pretende manter o trabalho,              

promovendo a expansão da CLEV, aumentando as oportunidades de intercâmbios; 

Júlia: participou da gestão Florescer, compondo a CLEV. Assim como Eduarda e Carol,             

pretende expandir a CLEV e promover a continuidade dos trabalhos; 

Murilo: estudante da turma sete. Elogia o trabalho da gestão Florescer e reforça a importância da                

Rede de Ajuda e convida todes a participarem ativamente; 

Fim da apresentação do Comitê de Transição. 

Bárbara: critica o atual andamento dos CoE, com dificuldade de diálogo entre a gestão do DCE                

e a base. Reforça a necessidade de mobilização e a importância da Rede de Ajuda; 



 

Samara: pontua que o comitê não foi eleito e portanto, não possui a mesma autonomia que uma                 

gestão eleita. Assim, mais do que nunca, o diálogo com as bases e com a Rede de Ajuda é                   

fundamental. Pede que todas (es/os) leiam o regimento interno e participem dos debates; 

Diana: propõe enviar um novo textinho no grupo aberto, convidando os estudantes para a Rede               

de Ajuda. Aconselha que os membros do Comitê de Transição não se cobrem muito, nem que se                 

comparem com a gestão Florescer, pois os contextos dados são absolutamente distintos; 

Murilo: levanta a questão de o Comitê não ter um plano de trabalho, visto que não houve                 

composição de chapa. Assim, propõe uma reunião, como um seminário de gestão, para realizar              

este planejamento e pergunta se seria interessante que a reunião fosse aberta para a Rede de                

Ajuda, para todes estudantes ou deveria ser apenas com os membros do Comitê e da gestão                

Florescer; 

Samara: informa que conforme estabelecido pelo regimento interno do Comitê de Transição,            

todes inscrites se inscreveram dentro do prazo estabelecido e enviaram para o e-mail do MedCA               

o termo de responsabilidade assinado. Após a apresentação individual de cada membro, pode-se             

oficializar a posse; 

Determina-se a posse do Comitê de Transição e o encerramento da atual gestão do MedCA -                

gestão Florescer; 

Samara: concorda com a importância de serem discutidas algumas questões burocráticas (como            

exemplo, cita a conta bancária do MedCA), assim sugere que esta reunião seja realizada até a                

sexta-feira da próxima semana. Considera que a reunião possa ocorrer com a Rede de Ajuda; 

Igor: está de acordo com a importância da reunião sugerida. Começou a escrever um documento               

com as pendências da gestão, mas ainda não finalizou. O Financeiro o preocupa. Informa que não                

pode se reunir no fim de semana, então pede que a reunião seja na semana que vem; 

Clara: acredita que não seja imprescindível a participação da Rede de Ajuda na reunião, pois há                

certa urgência em algumas questões, como a reunião com a Coordenação do curso a respeito do                

calendário da UFV; 

Samara: concorda com a urgência deste debate, mas não acha que seja necessário o seminário de                

gestão ocorrer antes da reunião com a Coordenação, pois podemos discutir sobre essa pauta desde               

já no grupo da Rede de Ajuda. Além disso, informa que irá adicionar os membros do Comitê no                  

grupo de articulação com o CAEnf; 



 

Clara: concorda com Samara e informa que irá fazer um grupo no WhatsApp com os membros                

do comitê para discutirem os pontos que acham importantes; 

Samara: reforça que pelo regimento interno, é recomendado que o comitê se organize através do               

grupo da Rede de Ajuda; 

Samara: reitera que apesar do caráter desafiador decorrente do contexto de pandemia e             

retrocessos políticos, está muito emocionada pelo trabalho realizado pela gestão. Agradece a            

todes da gestão, a todes da Rede de Ajuda e a todes estudantes que contribuíram com a luta                  

durante todo esse período. Deseja um bom trabalho ao comitê; 

Igor: agradece a todes; 

 

Neste momento, ocorrem manifestações de carinho e agradecimento no chat. Às 18:56, reunião é              

finalizada; 

 

ENCAMINHAMENTOS DA REUNIÃO 

● Agendar uma reunião aberta para realização da prestação de contas; 

● Samara irá representar o MedCA na RR e no ROEx da DENEM; 

● Enviar um texto no grupo aberto convidando estudantes para a Rede de Ajuda; 

● Discutir no grupo da Rede de Ajuda a respeito da articulação com o CAEnf e da reunião                 

com a Coordenação; 

● Organizar o seminário de gestão, para que sejam repassadas as pendências e questões             

burocráticas; 

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

 

Gestão Florescer - 2020 

 

 


