
Reunião Integradora CaEnf e MedCA, realizada no dia 26 de Agosto de 2019, às 19h no 
Prédio anexo ao EBS da Universidade Federal de Viçosa, MG.  
 
Primeira pauta: Repasses sobre o Setembro Amarelo 
Descrição/Proposta: A UFV vai custear todo o evento, os CAs entrarão como criadores e 
apoiadores do evento. Não haverão gastos do caixa dos centros acadêmicos envolvidos. A 
divulgação do evento será realizada através do instagram da UFV e do projeto Em Rede. 
Toda a programação do evento será enviada pelo e-mail institucional aos discentes e 
docentes.  
A inauguração da quadra de peteca vai ocorrer juntamente com a programação do 
Setembro Amarelo já no dia 6 de Setembro de 11h30 às 14h, algumas pessoas estarão 
vendendo comida lá. 
Discorrer um informe à chefia do Departamento sobre este evento. 
Diana fica responsável por este informe.  
 
Segunda pauta: Proposta de reunião integrada com mais frequência 
 Descrição/Proposta: Tentar promover uma reunião mensal entre ambos os centros 
acadêmicos. Pauta para a próxima reunião: oficina sobre identidade profissional, 30 de 
Setembro de 2019, depois 28 de Outubro. 
 
Terceira pauta: Sala conjunta para MedCa e CaEnf. 
Descrição/Proposta: Solicitar uma sala maior no departamento para uso tanto dos centros 
acadêmicos quanto dos alunos, com o intuito de integrar os cursos e promover conforto aos 
alunos que passam longas horas no departamento. Mas que por enquanto, na ausência de 
sala própria, podemos nos reunir na sala de reuniões do prédio. Realizar um pedido formal 
para uma sala no departamento em que ambas as gestões possam ocupá-la (Allana). 
 
Quarta pauta: Doação do dinheiro arrecadado durante Nicolopes 
Descrição/Proposta: Um total de 500 reais arrecadados através de um concurso de blocos 
durante o Nicolopes, no qual o nosso bloco foi o vencedor, será dividido e repassado 
igualmente entre ambas as gestões. 
 
 
Eu, Allana Ferreira Dias da Silva, Secretária Geral do CAENF Gestão 2018-2019, dou fé e 
lavro esta ata.  


