
ATA DE REUNIÃO 

 

Centro Acadêmico de Medicina da UFV - MedCA                      29 de agosto de 2020. 

 

 Plataforma: Google Meet 

 Horário e tempo de duração: início às 17h e término às 19h05min. 

 Participantes: 

o Murilo Torres (T7) 

o Rômulo de Paula (T9) 

o Pedro Cruz (T7) 

o Mariana Marques (T10) 

o Deisiane (T10) 

o Farley (T10) 

o Carolina Henrique (T9) 

o Samara Agostinho (T10) 

o Guilherme Kelles (T9) 

o Március (T10) 

o Alice Rezende (T11) 

o Igor Marinha (T9) 

o Felipe Ribeiro (T7) 

o Kenedy (T9) 

o José Geraldo (T10) 

o Daniel (T10) 

o Vanessa Miranda dos Santos 

(T11) 

o Julia Meira (T10) 

o Sofia Oliveira (T11) 

o Jordânia Alves (T9) 

o Lara Mattos (T11) 

o Francisca (T9) 

 

 Assuntos abordados na reunião: 

1) Aprovação das atas anteriores 

2) Retorno do internato 

3) Eleições MedCA 

4) Campanha DCE 

 

1) Aprovação das atas anteriores: 

 

Samara: avisa que a partir daquele momento serão aprovadas as atas anteriores. Ela 

pergunta se alguém tem alguma consideração em relação a ata do dia 28, através de 

manifestações no chat os presentes votaram a favor da aprovação de tal. A ata da 

reunião de 28 de agosto de 2020 foi aprovada. 

Leitura das datas das atas retroativas que serão aprovadas em bloco, conforme definido 

na reunião do dia 28. As atas em questão são: 

 28/05 

 Memorando 03/06 

 04/06 

 13/06 

 26/06 

 27/06 

 29/06 

 30/06 

 02/07 

 09/07 

 17/07 

 31/07 

 02/08 

 17/08 

 24/08 

 

Após não haver manifestações contrárias à aprovação em bloco, todas as atas descritas 

acima foram aprovadas. 

Samara esclareceu que, a partir daquele momento, a ata da reunião anterior será 

aprovada no início de cada reunião. 

 



 

2) Retorno do internato: 

Samara: explica que não há novos repasses e que as reuniões das Comissões de 

Internato estão sendo frequentadas pelos representantes escolhidos por cada turma e 

comissão coordenadora e que não houve manifestação de interesse e convite para que 

a gestão do CA participasse de tais reuniões. Além disso reforçou que houve problema 

na representação discente e por este motivo, talvez alguns repasses foram perdidos. 

Samara deu ideia de enviar e-mail no nome do MedCA para cobrar repasses à 

coordenação. 

Igor: reforça a ideia de enviar o e-mail e pede para que os estudantes presentes do 

internato auxiliem na elaboração do e-mail. Sugeriu que a gestão elabore um corpo de 

e-mail e envie no grupo aberto para ser finalizado. 

Pedro:  traz a preocupação dos alunos da turma 7 em diante devido à falta de espaços 

de prática e atraso de todas as turmas anteriores. 

Felipe: diz que o internato ficou desamparado, principalmente a turma deles e que não 

tem informações oficiais e as que tem são desconexas. Fala que sente que pode ser 

feito algo para pensar nas turmas mais distantes de formar. 

Mariana: disse que para a turma 7 seria pensado após 2 ou 3 meses do retorno da 

turma 6 e que a coordenação não deu informações objetivas sobre o recebimento de 

EPIs. 

Samara: disse que recebeu via e-mail um documento com rodízios e datas para os 

alunos produzido pela Comissão de Estágios, mas que como foi atrasado teriam que 

ser mudados os prazos devido ao atraso dos EPIs. Disse que no documento também 

continha os cálculos com a quantidade de EPIs para os alunos da turma 6. 

Március: sugeriu que representantes do CA participem das reuniões da Comissão do 

Internato. 

Igor: sugere tentar reativar os grupos do internato para melhorar o canal de 

comunicação. 

Murilo: disse que Sávio enviou no grupo da turma um esboço sobre um “protocolo” 

sobre testagem, EPIs, termos de compromisso para volta dos estágios. E sugere que 

seja incluído no e-mail que esse seja indagado à coordenação se esse protocolo já seria 

uma versão final pois muitas coisas ainda não ficaram claras. 

Igor: respondendo o chat, em relação a sobreposição de turmas, diz que é complicado 

pois há uma questão de verbas caso não haja entrada de novos alunos. Samara ressalta 

que não estão sendo pensadas em soluções de médio e longo prazo em relação a essa 

sobreposição de turmas e sobrecarga dos professores. 

Felipe: ressalta que há falta de cenários práticos, principalmente com a criação de 

outros cursos de medicina privados na região. Pedro concorda e ressalta que além de 

os cenários já serem poucos houve diminuição de Ubá e dos cenários rurais. 



Samara: elucida a questão de que disputa dos campos de prática é uma questão 

nacional, pois houve um aumento do número de cursos de medicina e não houve 

aumento das práticas. E ressalta a importância de levar essas questões para a 

Comissão Coordenadora. 

Daniel: sugere articularmos com o DCE e encaminhar e-mail sobre a volta do internato 

para a PRE também. 

 

Encaminhamentos: enviar os e-mails para comissão coordenadora. Mariana e 

Samara irão construir o corpo do e-mail e o enviarão no dia 30 no grupo da 

Comissão do Internato para construção coletiva; abrir o grupo do internato para 

pessoas além dos administradores para que possa haver uma construção 

coletiva. 

 

 

3) Eleições do MedCA 

 

Samara: diz que a partir dos encaminhamentos de ontem não encontrou muita ajuda no 

documento que o DCE disponibilizou para auxiliar as trocas de gestões dos Centro 

Acadêmicos e que realmente tal assunto seria omisso no estatuto. Resume o que foi 

discutido na reunião do dia 28 e ressalta as 3 possibilidades para o CA no período de 

pandemia: 

o Gestão continuar o Eleições online o Comissão gestora

A ideia pensada para a comissão gestora seria formada por indicações. 

 

Igor: ressalta que estender a gestão está previsto no estatuto, visto que não estamos 

em período letivo regular. 

Rômulo: acredita que por estar previsto em estatuto, a continuidade da gestão seria 

uma via menos burocrática. 

Francisca: concorda com Rômulo e ressalta que continuar a gestão evita problemas de 

representatividade e contestação da autonomia do CA por estudantes ou pela 

coordenação. E ressalta que caso isso ocorra a gestão deveria ser auxiliada por uma 

rede de ajuda funcional. 

Samara: reforça que o CA é uma instituição definida por lei, que não é submissa a 

coordenação e que não deve haver contestação da gestão visto que deve ser 

reconhecida a instituição e não os membros. Reforça que a comissão gestora seria algo 

inclusivo e democrático, visto que todo estudante poderia se inscrever para participar. 

Igor: reforça a ideia de burocracia de criar uma comissão gestora e que não vê diferença 

entre ela e continuar a gestão com uma rede de ajuda efetiva. 

Jordânia: expressa preocupação com a continuidade do trabalho ao terminar a gestão. 

Samara: fala que continuar a gestão com alguns membros e abrir um grupo de apoio 

seria algo mais informal do que do que oficializar uma nova comissão. 

Francisca: disse que o MedCA é horizontalizado, e é responsabilidade da gestão 

manter o espaço vivo; A gestão não necessariamente precisa realizar os 



encaminhamentos sozinha, pois cada estudante é um membro do MedCA e pode atuar 

individualmente para construir a coletividade. Sugeriu a criação de um grupo de apoio, 

que qualquer estudante possa participar e ajudar a gestão durante o prolongamento das 

atividades; 

Igor: disse que em Eleições on-line não há garantias de acesso à voto e debate, mas 

que a indicação de Comissão Gestora sofre do mesmo problema.  

Samara:  apontou que questões burocráticas são mais fáceis de lidar com uma gestão 

oficializada. Ressaltou que é importante não deixar de tomar decisões importantes por 

medo de contestação. Pontuou que pessoas da Comissão Gestora assumirão uma 

responsabilidade de manter as atividades do MedCA. Sugeriu que a opção de eleições 

on-line seja descartada. 

Rômulo: disse que a continuidade da gestão não seria uma manobra burocrática e que 

a saída de componentes da gestão é algo normal. Pontuou que o fortalecimento da 

Rede de Ajuda é essencial e que a participação dos estudantes do MedCA é pauta 

primordial no nosso CA, pelo caráter horizontalizado. Ressaltou a importância da 

continuidade de um trabalho de qualidade, defendendo, portanto, a continuidade da 

gestão até o retorno presencial. Pontuou que a instituição da Comissão Gestora não 

seria um processo eleitoral. 

Mariana: disse que a Comissão Gestora não duraria 1 ano, mas somente durante o 

período de pandemia (provisório e emergencial). Ressaltou a importância de pessoas 

da gestão atual estejam inseridas na Comissão Gestora. Abordou a certificação da Rede 

de Ajuda e que a gestão continua com uma responsabilidade grande, mesmo com um 

grupo de apoio.  

Encaminhamento: criar o grupo da Rede de Ajuda para analisar a possibilidade 

de continuidade da gestão; continuidade dos debates nas próximas reuniões. 

Questão de ordem - Inversão de pautas: foi proposto que a ordem das pautas fosse 

alterada, para respeitar o teto da reunião. 8 pessoas se manifestaram favoravelmente 

com a inversão das pautas “Eleições de Viçosa” e “Campanha do DCE”; 

 

4) Campanha DCE 

Samara: explicou que o DCE pediu que cada CA grave um vídeo abordando como o 

corte de verbas (18%) que a UFV vai enfrentar afetará o nosso curso. Disse que seria 

um encaminhamento resolutivo criar um grupo de trabalho para criar um roteiro junto 

aos estudantes e também professores para destrinchar os pontos que devem ser 

incluídos no vídeo. 

Igor: pediu que alguém presente na reunião fosse voluntário para gravar o vídeo; 

Roberto: sugeriu que a pauta seja lançada no grupo aberto para que alguém fora da 

gestão possa ajudar na confecção do roteiro e do vídeo. Perguntou sobre o documento 

de auxílio estudantil construído pelo DCE e a nossa participação nele; 

Igor: informou que o documento é um manifesto que está sendo escrito por um grupo 

de estudantes em vulnerabilidade e pediu apoio do DCE; tal documento será 

apresentado em CoE para aprovação; 



Mariana: diferenciou que são dois documentos: um sobre cortes na universidade 

pública e o outro sobre auxílios estudantis; 

Samara: disse que estamos esperando o documento “É da nossa conta” finalizado para 

discutí-lo em reunião aberta. Ambos documentos citados serão apresentados em CoE. 

Március: disse que o CME e moradores do alojamento não estão cientes do grupo de 

contrução do documento de auxílios estudantis. 

Roberto: acredita que devemos buscar participar da campanha de defesa da 

permanência estudantil e nos colocarmos como sujeitos para participar dessa luta 

ativamente. Explicou que UCJ, Correnteza e Vamos Juntos convidaram as entidades 

estudantis para juntos redigirem um manifesto em defesa estudantil. 

Samara: salientou que o MedCA já pediu ao DCE assumir a criação de um documento 

coletivo em defesa dos estudantes; 

Roberto: perguntou sobre uma pauta da reunião da gestão do MedCA com a gestão do 

DCE: atuação na saúde em Viçosa; 

Samara: respondeu que fomos questionados se havia alguma atuação direta do MedCA 

no sistema de saúde de Viçosa e no Conselho Municipal de Saúde.  

Encaminhamentos: enviar a pauta no grupo aberto do MedCA; criação do GT para 

construção do roteiro e do vídeo. 

 

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

Gestão Florescer – 2020 

 

 


