
ATA DE REUNIÃO 

 

Centro Acadêmico de Medicina da UFV - MedCA                      04 de junho de 2020. 

 

... Plataforma: discord. 

 

... Horário e tempo de duração: início às 16h e término às 16h50min (50 min de duração). 

 

... Participantes: 

1 – Karine Emilly Matos Buenos – Coordenação de Eventos          

2 – Mariana Marques Lara – Coordenação de Produtos 

3 – Igor Marinho Pereira – Coordenação Geral 

4 – Samara Agostinho – Coordenação Geral 

5 – Eduarda Demoner - CLEV 

6 – Deisiane Moreira – Coordenação de Relações Internas 

7 – Farley Rodrigues – Coordenação Financeira 

8 – Daniel de Lélis Videira Rocha de Souza – Coordenação Financeira; 

9 – Laura de Souza Freitas 

10 – Pedro Alexandre Henriques Pedretti 

11 – Maria Clara Nogueira Pereira 

12 – Petrina Rezende de Souza 

13 – Ricardo Eustáquio de Freitas 

14 – Marina Marilac dos Santos Lara 

15 – Maria Júlia Dalton 

16 – Talita Rossi Botim 

17 – Felipe Azevedo Rong 

18 – Vanessa Miranda 

19 – Cleuberton Kenedy Oliveira 

20 – Taiana Sacramento Rotondo 

21 – Lívia Pereira de Souza 

22 – Ana Luiza Dias dos Santos Melo 

23 – Rafael Dalton Machado 

 

... Tema central da reunião: VII SAM e eventos online 

... Tópicos de discussão: 

1) Contextualização 

2) Questionamentos e esclarecimentos 

3) Sugestões para as atividades/eventos online 

4) Encaminhamentos 

 

1) Contextualização 

- Samara, como mediadora da reunião, fez uma contextualização sobre o motivo da reunião, 

explicando que a ideia de retomar o assunto SAM surgiu de sugestões da própria gestão sobre 



tentar realizar esse evento acadêmico vinculado ao CA por meio das mídias sociais (à distância), o 

que resultou na criação do grupo da comissão organizadora da SAM no whatsapp;  

- Entretanto, depois da criação desse grupo, a gestão se reuniu virtualmente para debater sobre o 

assunto e chegou à conclusão de que ao realizar a SAM online, estaríamos indo contra ao que 

estabelece o estatuto do MedCA, pois estaríamos infringindo o direito dos associados do centro 

acadêmico terem acesso à SAM e a todos outros desdobramentos que a envolvem; 

- Diversas alternativas que possibilitassem a realização da SAM online sem infringir o estatuto do 

MedCA foram buscadas, mas realmente se demonstrou inviável a sua realização; 

- Nesse sentido, o intuito desta reunião foi ouvir o que as pessoas acham sobre essa questão, 

sobretudo quem faz parte da comissão organizadora da VII SAM, e para discutirmos uma possível 

solução revolucionária que alguém possa ter. Além disso, a ideia também era discutir a 

possibilidade de organização e realização de outros eventos online durante esse período de 

pandemia; 

 

2) Questionamentos e esclarecimentos 

- Foi destacado que a VII SAM irá ocorrer mais pra frente, ou seja, ela não foi cancelada; 

- Foi questionado sobre a possibilidade de deixarmos a SAM salva em alguma plataforma online, 

o que possibilitaria o acesso dos estudantes posteriormente e, teoricamente, daria o direito de 

acesso. Entretanto, foi destacado que não é só o fato dos conteúdos que seriam abordados na 

SAM, mas sim todos os desdobramentos que a envolvem, sobretudo a questão de emissão 

certificados, que seria inviável; 

- Foi questionado o motivo da SAM não poder ser realizada no âmbito virtual, ao mesmo tempo 

em que a gestão estava sugerindo a realização de outros eventos online. Foi explicado que esses 

outros eventos não incluiriam a emissão de certificados, por exemplo, e seriam pensados para não 

interferir de modo algum quem não tenha acesso; 

- Também foi esclarecido que o fato dos estudantes serem membros da COSAM não os obriga a 

participar da organização dos eventos online que seriam sugeridos (mas foi destacada a 

importância do envolvimento com eventos da mesma categoria, seja como ouvinte ou como 

organizador); 

 

3) Sugestões para as atividades/eventos online 

- Taiana sugeriu a busca por professores de outras universidades, por exemplo, uma vez que os 

professores do DEM supostamente estariam sobrecarregados no momento. Entretanto, Samara 

pontuou que alguns professores não estão atuando ativamente, então poderiam ser convidados. 

Taiana também sugeriu a abordagem de assuntos da atualidade e de fora do curso e da UFV, 

envolvendo a comunidade acadêmica, por exemplo. 

- Maria Clara sugeriu avaliarmos com os estudantes quais temas/assuntos eles acham que seriam 

legais de serem abordados ou até mesmo revisto porque foram dados de maneira defasada durante 

o curso. Ela também sugeriu salvar os vídeos que seriam produzidos por tempo indeterminado, 

possibilitando o acesso de todos posteriormente. Maria também pontuou que seria interessante a 

abordagem de assuntos voltados aos estudantes de medicina, como preenchimento de currículo 

Lattes, registro de projetos de pesquisa. Também falou sobre a criação de vídeos sobre temas 

como ansiedade, que poderiam ser postados no instagram. E tudo isso poderia ser aproveitado para 

já ir fazendo a divulgação da VII SAM, explicando sobre qual o seu intuito e tudo mais; 

- Eduarda sugeriu que as ações/eventos online podem ser diluídos ao longo das semanas, por 

exemplo, o que facilitaria o acesso e aumentaria a adesão; 



- Felipe Rong sugeriu a realização de congressos, simpósios, jornadas (teria que ver o nome certo) 

em substituição da SAM. Foi pontuado que eventos que demandam alta carga de trabalho 

deveriam ser evitados, tanto por questão de saúde mental dos estudantes organizadores tanto por 

coerência em não realizar a SAM online; 

- Mariana reforçou a importância desses eventos online não possuírem certificação; 

- Karine pontuou que as pessoas que quisessem participar da organização das atividades/eventos 

online ficassem no grupo. Entretanto, Taiana pontuou que seria interessante a criação de um outro 

grupo, permitindo a manutenção do que já foi criado, onde as pessoas poderiam ir jogando ideias 

para a realização da SAM futuramente. 

 

4) Encaminhamentos 

- Como foi de amplo acordo, um grupo no whatsapp será criado neste domingo, sendo aberto para 

quem quiser participar da organização das atividades/eventos online; 


