
ATA REUNIÃO ABERTA DO MEDCA  

DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020, ÀS 20H00, VIA GOOGLE MEET 

 

PARTICIPANTES: 

1) Alana Balbueno – T9 

2) Mariana Marques – T10 

3) Vanessa Miranda dos Santos Rocha – T11 

4) Diana Marques – T9 

5) Daniel Videira – T10 

6) Igor Marinho Pereira – T9 

7) Murilo Carlos Torres – T7 

8) Jordânia Alves – T9 

9) Március Cláudio – T10 

10) Samara Agostinho – T10 

 

PAUTAS: 

1) Aprovação de edital de auxílio internet;  

2) Fundo de Auxílio Estudantil;  

3) Evento de Arrecadação. 

PAUTA 1: APROVAÇÃO DE EDITAL DE AUXÍLIO INTERNET 

O texto-base foi lido pela mediadora da reunião para recolher sugestões de modificações 

e para a aprovação do Edital. 

Alteração 1: foi consensuado acrescentar no final da introdução o trecho “e a falha da 

Universidade Federal de Viçosa – UFV em garantir políticas eficazes de assistência e 

permanência estudantil.” tal qual acrescentado no Edital 001/2020. 

Alteração 2: modificação das datas do cronograma do Edital. A publicação do Edital 

ficou para o dia 06 de outubro de 2020; as inscrições ficaram do dia 06 até o dia 12 de 

outubro de 2020; a data para o primeiro depósito ficou para até dia 15 de outubro de 2020. 

Alteração 3: o item 4.3 e o subitem 4.3.1 que tratavam da obrigatoriedade do envio 

mensal de uma nota fiscal para comprovar a utilização do Auxílio no pagamento da conta 

de internet suprimidos do texto-base, sob argumentação baseada em reunião aberta 

anterior. O subitem 4.3.2 se tornou o item 4.3 do texto aprovado. 

Alteração 4: foi acrescentado no item 6.3 o critério “matrícula em disciplinas obrigatórias 

da grade curricular”. 

Alteração 5: adicionado item no tópico “8. Disposições finais” cujo texto diz “O Centro 

Acadêmico não se responsabiliza por eventuais quebras contratuais de serviços, sendo 

tais aspectos burocráticos de responsabilidade do/a candidato/a”. 

Jordânia: falou sobre o formulário de inscrição do Edital e solicitou que, quem pudesse, 

entrassem no link para visualização das alterações que fez do formulário de inscrição do 

Edital 001/2020.  

Foi notado que as turmas 6 e 7 não estavam incluídas nas turmas possíveis para inscrição. 

Foi argumentado que o Edital cobria estudantes que estavam matriculados no PER; 

também foi dito que com o retorno da turma 6, há estudantes em vulnerabilidade nesta 

turma que podem necessitar do auxílio. 



 

O Formulário de Inscrição e o Edital 002/2020 Modalidade Internet foram 

aprovados com ressalva de se perguntar para estudantes da turma 6 que voltaram às 

práticas se, no Sapiens, as disciplinas obrigatórias estavam constando enquanto 2020/4 

ou foi uma retomada do semestre regular 2020/1, para que fizéssemos a alteração 

necessária no Edital para incluir os/as estudantes da turma 6 que necessitem do Auxílio 

Internet. 
 

PAUTA 2: FUNDO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL 

Contextualização: O Fundo de Auxílio Estudantil foi tornado público e divulgado no dia 

30 de Setembro de 2020, tanto nas redes sociais da AAAMEJ como do MedCA, além de 

sua divulgação em reunião com os professores e as professoras do nosso curso, 

objetivando atrair doações. Há, atualmente, R$ 1778,00 no fundo. 

Diana: Acredita que está arrecadando mais devagar do que imaginava, acredita que 

perdeu visibilidade e que aumentar o engajamento é necessário; tanto entre estudantes, 

docentes e outres conhecides dessas pessoas. Como, para ela, com o passar do tempo as 

doações tendem a cair, precisamos reforçar a necessidade das doações. 

Igor: Concorda com a fala da Diana e acrescenta que é necessário fazer o engajamento 

através de publicação no feed do instagram, além de postar nos stories. Respondeu a 

mensagem do estudante Murilo, feita no chat da plataforma, falando que Deisiane enviou 

as mensagens pelo contato oficial do MedCA do Whatsapp aos escolhidos para a busca 

ativa e que enviaria mensagem no Whatsapp no privado aos professores e professoras na 

tentativa de aumentar as arrecadações. Igor levanta a proposta dada por uma ex-aluna 

sobre a criação de um fundo de doações para arrecadação de dinheiro ao molde de 

Harvard. 

Március: Falou sobre o movimento da Associação dos ex-alunos da UFV, que consiste 

na criação de um fundo para assistencialismo aos estudantes em vulnerabilidade. 

Samara: falou que acha muito problemático a criação de um fundo de dinheiro privado 

para financiar a educação pública. Além disso, diz que seriam necessárias alterações no 

estatuto do MedCA, e seriam alterações com as quais ela não se sentiria confortável em 

aprovar, por isso, se posiciona contrária à criação do fundo. 

Diana: Fala que esse fundo recoloca a assistência e permanência estudantil como um ato 

de caridade aos estudantes, ao invés de ser encarado como um direito dos estudantes. Por 

isso, diz que não acha a ideia desse fundo privado para financiamento do ensino público 

algo interessante. 

Daniel: Diz que foi contemplado pelas falas, e que, se esse fundo fosse criado com 

algumas regras, talvez desse certo, mas, a criação de um fundo deste porte, necessitaria 

da criação de um CNPJ para o MedCA, correndo o risco de transformá-lo numa empresa, 

além das modificações estatutárias que seriam necessárias. Por isso, também se coloca 

contrário à criação deste fundo. 

Március: retoma a fala e diz que concorda que o fundo para o CA não é algo interessante, 

e que o fundo para esses arrecadamentos já ocorre via Associação dos Ex-Alunos. 

Samara: se diz contemplada pela fala do Március e que poderíamos divulgar esse Fundo 

da Associação de Ex-Alunos para a pessoa que nos mandou esta proposta. Fala que 

entende que essa vontade de ajudar os e as estudante vem de um bom lugar, mas que cada 

vez mais a UFV está se afastando da responsabilidade das políticas de assistência e 

permanência estudantil e que algumas ações podem reforçar esta postura, o que não é 



interessante. 

Igor: diz que isso não seria do âmbito do CA, mas que talvez do DCE e/ou do âmbito 

institucional. E que, num primeiro momento, não seria contrário a um fundo criado por 

essas instituições. 

Samara: lê no chat uma pergunta e a reforça, perguntando ao financeiro se eles sabem se 

a busca ativa da AAAMEJ está dando certo e rendendo doações e pergunta se há alguém 

da atlética na reunião. Igor responde que a busca ativa da atlética se iniciará esta semana 

ainda. Samara então afirma que acha interessante algum membro da diretoria da 

AAAMEJ estar presente nas reuniões em que se discute os rumos da parceria do Fundo 

de Auxílio Estudantil. 

Igor: pergunta o que aconteceria se não se inscreverem 3 pessoas no Edital 002/2020. 

Samara responde que se classificaria quem se inscrevesse, mesmo que não sejam 3 

pessoas. Igor pergunta o que faríamos com o dinheiro que sobrasse do Fundo, caso a 

arrecadação ultrapasse o valor necessário para cobrir o valor investido do caixa do 

MedCA. Samara responde que poderíamos dar um nome ao dinheiro que sobrou no Fundo 

e utilizá-lo para inclusivas, pagamento de eventos da DENEM e/ou outros para estudantes 

em vulnerabilidade e afins. Igor diz que seria necessário um regimento para esse fundo, 

para determinar suas finalidades e afins. 

Jordânia: pede que a divulgação, artes e textos, sejam delegados para a Rede de Ajuda, 

pois está sobrecarregada.  

 

Encaminhamentos: engajar o Fundo de Auxílio, fazendo postagens e reforçando a busca 

ativa de possíveis doadores/as. Delegar as artes e textos para o engajamento da divulgação 

do Fundo no grupo do Whatsapp da Rede de Ajuda. 

 

PAUTA 3: EVENTO DE ARRECADAÇÃO 

Contextualização: O Evento foi debatido em uma reunião anterior, mas nenhum detalhe 

que ficou de ser decidido de fato foi. Retoma as decisões feitas: O evento acontecerá no 

dia 17 de Outubro de 2020, via YouTube e com live no Instagram para avisar que o evento 

está ocorrendo no YT. O nome do evento e sua programação não foram decididos. Uma 

lista de possíveis nomes foi feita no grupo da Rede de Ajuda, assim como uma lista de 

convidados e convidadas para tocar músicas no Evento. Também havia sido combinado 

de várias pessoas entrarem entre um/a convidado/a e outre para ler poesias e fazer falas 

com posicionamento político. 

Samara: disse que se tivessem arrecadado pelo Fundo toda a meta, iria pedir o 

cancelamento do Evento de Arrecadação. Mas, como arrecadamos apenas R$1778,00, 

precisaremos fazer esse Evento. Diz que havia um encaminhamento para divulgação do 

evento para o dia 05 de outubro, e por isso, propôs de adiar para o dia 07 de outubro a 

arte de divulgação do evento. 

Mariana: Ficou responsável de fazer a arte do evento, mas que está com dificuldades de 

encontrar uma identidade visual para conseguir fazer a arte. E, por isso, precisa de mais 

detalhes sobre o que vai acontecer no evento para criar a arte. 

Diana: fala que tem receio, pois os eventos onlines estão com cada vez menos 

engajamento na pandemia. Diz que seria interessante termos brindes sendo sorteados, ou 

algo assim. 

Samara: avisa a Diana que essa ideia foi dada anteriormente pela Deisiane, que havia 

proposto rifar produtos. Inclusive, AAAMEJ iria tentar doar produtinhos para sorteá-los 



juntos com os do MedCA. Mas que acredita que seja mais interessante modificar a 

dinâmica da rifa; talvez, com preenchimento de formulários para sorteio de 

nomes/números durante o evento. Também propõe resgatar as mensagens no grupo da 

Rede de Ajuda para retomar as decisões sobre o evento. 

Jordânia: é necessário definir um grupo de pessoas para diagramação do espaço e um 

outro grupo para mexer na plataforma de stream. Também diz que seria importante a 

pessoa que fosse mediar ter um fundo enfeitado com a identidade visual do evento. Diz 

também que é importante termos alguns planos para caso algumas coisas deem erradas, 

como, por exemplos, músicas para tocar e caso de erros etc. 

Samara: concorda com as coisas ditas pela Jordânia, mas diz que não conseguiriam tirar 

da reunião nomes para essas tarefas. Entao, acredita que é necessário fazer uma lista com 

tudo o que precisa-se decidir e colocar um prazo para cada uma dessas tarefas, para 

priorizar os prazos menores. 

Igor: diz que não conseguiria ajudar muito no evento e que gostaria, também, de debater 

sobre a possibilidade do seu cancelamento. 

Murilo: disse que não consegue imaginar que o Evento mudaria o nível de arrecadação 

do Fundo de Auxílio Estudantil. Acredita que quem conseguiria doar maiores valores não 

irá participar do Evento, por isso, acredita que uma busca ativa seria bem mais 

interessante do que focar as energias no evento, que possui um resultado muito incerto. 

Daniel: concorda que o evento seria muito legal, mas que, com tudo o que está 

acontecendo, ainda mais com o PER, é necessário se pensar sobre o custo-benefício desse 

Evento. Assim, concorda que vale a pena cancelar o evento. 

Samara: concorda com tudo e também é a favor de cancelar o evento. Diz que o que a 

estava motivando a tentar fazer o evento eram as ideias e planejamentos da Mariana. A 

estudante diz que esse evento já estava nas pautas há mais ou menos 1 mês e foi sendo 

postergado em todas as reuniões. Por isso, acredita que a melhor opção é cancelar o 

evento, realmente. 

 

Encaminhamento: Evento cancelado. 

 

Sem mais nada a acrescentar, finda-se aqui esta ata. 

 

 

 

05 de outubro de 2020, 

Centro Acadêmico de Medicina da UFV – MedCA 

GESTÃO FLORESCER 


