
ATA da Reunião Aberta do Centro Acadêmico de Medicina da 
Universidade Federal De Viçosa (MedCA UFV) 

Domingo, 20 de setembro de 2020 
Início: 16:30  

Fim:  19:45 
● Via google meet 

 
Participantes ( em ordem de assinatura na lista de presença) : 
1 - Igor Marinho - Turma 9 
2 - Vanessa Miranda Dos Santos Rocha - Turma 11 
3 - Cleuberton Kenedy - Turma 9 
4 - Murilo Carlos Torres - Turma 7 
5 - Samara Agostinho - Turma 10 
6 - Clara Pardini - Turma 10 
7 - Giulia Toledo Ferraz - Turma 7 
8 - Eduarda Demoner - Turma 9 
9 - Lara Mattos Pires - Turma 11 
10 - Farley Reis - Turma 10 
11 - Julia Maria Alves Meira - Turma 10 
12 - Vanessa Conceição da Cruz - Turma 10 
13 - Bárbara Silva Cabral - Turma 9 
14 - Március Silva - Turma 10 
15 - Karine Buenos - Turma 10 
16 - Guilherme Kelles Juste - Turma 9 
17 - Luíza de Alcântara Dutra - Turma 6 
18 - José Geraldo - Turma 10 
19 - Mariana Marques - Turma 10 
20 - Deisiane Natividade - Turma 10 
21 - Taiana Sacramento Rotondo - Turma 9 
22 - Rômulo de Paula - Turma 9 
23 - Jordânia Alves - Turma 9 
 
 
Pautas:  

1. Aprovação das Atas 
2. Definir o investimento do caixa do MedCA no “Edital Inclusão 

Digital”. 



3. Evento: fundos para Assistência Estudantil; 
 

 
 

Abertura da reunião: 
● Houve a verificação dos presentes na reunião por intermédio da abertura de áudios. 

 
 
 

Pauta : Aprovação das Atas dos dias 7 e 15 de setembro: 
● Samara Agostinho fez a abertura pedindo a manifestação de quem fosse contrário  à 

aprovação das atas, e, por total consenso, a ata do dia 7 foi aprovada; além disso, com 
maioria consensual e uma abstenção, a ata do dia 15 foi aprovada. 

● Repasses: 
● Igor Marinho: Lembrou a Reunião do DCE amanhã ( dia 21 de setembro de 2020) às 

18 horas, com representantes discentes e docentes da UFV, para discutir sobre os 
auxílios e as moradias estudantis. 

● Karine Buenos: Falou que nem todos os quatro convidados responderam sobre o 
convite no evento “ Roda de Conversa Interdisciplinar” do dia 23 do Evento 
relacionado às atividades do Setembro Amarelo. 

● Eduarda Demoner: Pontuou que os intercâmbios da CLEV foram cancelados e 
remanejados para o próximo ciclo. 

● Jordânia Alves : Solicitou o teto da reunião, que fora definido para 19 horas, com 
total concordância dos participantes.  

 
 
 

Pauta : Definir o investimento do caixa do MedCA no “Edital Inclusão Digital”: 
● Samara: Leu o texto escrito por ela e Igor Marinho, sobre o “Edital Auxílio 

Inclusão Digital”, o qual abordou: a contextualização de como surgiu a ideia de 
criação do edital, que entra em concordância com o posicionamento de “nenhum 
estudante a menos” pelo MedCA; e , devido a não concordância com a  nova gestão 
DCE , pela falta de respostas em relação à ineficiência dos auxílios estudantis 
disponibilizados pela UFV.  
Falou sobre um possível auxílio no DEM e ficou claro que seria extremamente difícil 
um auxílio pelo Departamento. Então, o Centro Acadêmico decidiu fazer um 
mapeamento acerca dos estudantes vulneráveis e que necessitam, por agora, de 
auxílios estudantis.  
Pontuou, a priori, em 2 auxílios:  digital e de internet. Primeiro, optou-se por lançar o 
auxílio de inclusão digital, haja vista que o contexto de vulnerabilidade dos estudantes 
podem ir muito além da pandemia atual. 
Houve dizeres sobre a possibilidade de criação de um auxílio digital permanente, 
porém, tornou-se claro que  o dinheiro disponível no caixa do MedCA não é 
suficiente para tal ação. 



● Farley Reis: Abordou a situação do caixa do MedCA, que chegou a quase sete mil e 
novecentos reais  com as vendas de produtos  no ínicio das aulas. Esse valor ficaria 
em torno de cinco mil reais descontando os valores que devem ser repassados à CLEV 
e à SAM.  

● Karine Buenos: Falou que  MedCa separou 800 reais pra SAM, diferente dos outros 
anos, que foram em torno de 600 reais. Pontuou sobre a importância da demanda 
sobre o auxílio digital, que poderia aumentar após a publicação do referido edital. 

● Samara Agostinho: Abordou sobre a possibilidade de usar também o dinheiro da 
CLEV e da SAM para os auxílios digitais . 

● Igor Marinho: Alertou que o MedCA prefere não trabalhar com dinheiro da CLEV e 
da SAM, e sim com o caixa individual do Centro Acadêmico. 

● Mariana Marques: Falou sobre o estudante que pegou o chip da UFV e sobre a 
dificuldade desse, ainda, em manter a internet. Abordou a questão urgente de 
equipamentos eletrônicos e sobre a complexidade de abrir o edital para internet, 
agora, pela possível falta de dinheiro do caixa do MedCA. 

● Jordânia Alves : Falou que a ideia inicial do MedCA era usar o dinheiro do caixa 
inicialmente, de forma emergencial, e restituí-lo depois, pois o caixa não pode ficar 
zerado de forma alguma, já que isso prejudicaria as próximas gestões do Centro 
Acadêmico. 

● Julia Maria Alves Meira: Em concordância com Mariana e Jordania, disse que o 
Centro Acadêmico precisa já pensar em como restituir o dinheiro do caixa, já que há a 
necessidade de gastar de forma emergencial no momento. 

● Giulia Toledo Ferraz: Perguntou sobre a quantidade de estudantes que  relataram 
precisarem de auxílio internet por agora, no mapeamento feito pelo MedCA, e sobre 
como houve a ideia do valor de 1500 reais para os auxílios eletrônicos . 

● Karine Buenos: Respondendo a Giulia, disse que três estudantes alegaram que no 
momento precisam de auxílio e 1 estudante, não inscrito no PER: 2 estudantes estão 
com problemas no seu equipamento eletrônico e foi pedido para que os mesmos 
façam um orçamento sobre o conserto desses equipamentos. Comentou que talvez 
alguns alunos fiquem com vergonha de solicitar um aparelho novo ao MedCA. 
Também disse que apenas um estudante solicitou o auxílio para compra de um 
equipamento. Sugeriu que,  para a comprovação da compra, fosse solicitada a nota 
fiscal do aparelho eletrônico. 

● Rômulo  De Paula: Ressaltou a importância da manutenção dos computadores e de, 
em hipótese alguma, zerar o dinheiro do caixa do MedCA; falou sobre os contratos de 
internet com diversas rescisórias e os possíveis problemas que estes podem gerar no 
futuro. Disse que não faz sentido comprar novos computadores, visto que os preços de 
equipamentos aumentaram durante a pandemia e os computadores de baixos preços 
não possuem um bom custo-benefício. Dessa forma, tablets, por volta de 800 e 900 
reais, com bons processadores, seriam melhores do que computadores. Ressaltou que 
os tablets não são a opção ideal para os estudos, mas são melhores que um 
computador ruim. 

● Samara Agostinho: Falou sobre os respaldos e cláusulas expostas no edital do 
auxílio, sobre o envio de notas fiscais dos aparelhos comprados. Pontuou que 



conserto dos estudantes está custando muito caro, pois são, em sua maioria, aparelhos 
velhos e, inclusive, o computador de um aluno não havia conserto. Então, ressaltou 
que tablets podem ser melhores do que o conserto de computadores, tendo que 
despender maior dinheiro do caixa do MedCA para proporcionar melhor qualidade de 
estudo aos alunos. Alertou que um computador de mesa pede novos itens, como 
mesas. Nesse sentido,  seria  mais plausível a disponibilização do dinheiro aos 
estudantes. Destacou a média de preços de computadores e tablets usados e novos , e 
a importância de enviar teclados com os tablets. Ademais, pontuou a possibilidade de, 
caso o aluno contemplado pelo edital não use todo o dinheiro enviado pelo MedCA, o 
dinheiro restante  deveria ser retornado ao caixa do Centro Estudantil. 

● Deisiane Natividade: Mencionou a ideia de contactar as empresas para conseguir 
descontos nos aparelhos eletrônicos, por conta de questões como a diminuição de 
impostos, por exemplo. Proferiu sobre os PDFS muito grandes e os tablets, que 
podem dificultar a leitura desses livros. 

● Clara Pardini: Dialogou que consertar os talvez não seja uma boa opção, pois 
deve-se pensar em um ato com efeito benéfico mais  prolongado. Discorreu sobre as 
possibilidades de compra de um estudante com o auxílio de 1500 reais e a importância 
dos equipamentos serem móveis, para o uso posterior na faculdade. Concordou com a 
importância do tablet (durável e móvel), nesse sentido. Enviou algumas opções de 
tablet em lojas populares virtuais pelo chat da reunião. Manifestou que notebooks 
usados também não são boa opção de compra, já que normalmente dão inúmeros 
problemas de funcionamento. Articulou sobre o MedCA enviar os tablets aos 
estudantes, de forma a reduzir o valor de 1500 reais por aluno e a aumentar o número 
de auxílios disponíveis. 

● Karine Buenos: Discordou de alguns pontos da fala de Clara, posto que o MedCA 
não saberia sobre a situação dos equipamentos eletrônicos dos estudantes e, nem todo 
tablet é utilizável para estudos, então, para ela, seria mais viável ver a situação 
individual do estudante. 

● Rômulo De Paula: Disse sobre a boa experiência dele com tablets, e a importância de 
olhar os processamentos desses equipamentos móveis. Ressaltou que não há como 
chegar em um nível ideal de auxílio estudantil, mas a assistência pode sim, ser 
individualizada. Não acha que a compra de equipamentos usados valem a pena, e 
destacou a importância da portabilidade dos aparelhos a serem doados e dos tablets 
serem de boa qualidade. 

● Clara Pardini: Ressaltou , novamente, sobre a importância de perspectiva de futuro: 
o tablet atenderia melhor do que o conserto de computadores, de forma geral. 

● Taiana Rotondo: Concordou com o Rômulo sobre a importância do estudante 
escolher entre a compra ou consertos dos equipamentos, de forma individualizada. 
Disse que seria mais interessante o MedCA enviar os equipamentos do que o dinheiro. 

● Giulia Toledo Ferraz: Expôs sobre a diferença de armazenamentos dos tablets e 
computadores e sobre procurar a melhor opção de processamento e memória dos 
equipamentos. Alertou sobre a pessoa selecionada para o auxílio enviar o link da 
compra do produto escolhido, a partir de um teto limite de dinheiro estabelecido 



previamente no MedCA, juntando, dessa forma, individualizar o auxílio com a 
compra de equipamentos. 

● Mariana Marques:  Contemplada com a fala de Giulia, falou que essa opção faria 
não mais os alunos terem que retornar o dinheiro restante  para o caixa do MedCA, 
que seria, dessa forma, a melhor opção. 

● Igor Marinho: Perguntou se alguém tinha alguma proposta a escrever no edital de 
auxílio. 

● Samara Agostinho: Propôs a criação de formulário, por agora, com as 2 opções: de 
conserto ( com o orçamento + a mão de obra do equipamento)  e da compra do 
produto  (de um tablet com bom processamento e memória ). 

● Taiana Sacramento Rotondo: Comunicou que deveriam existir 3 opções no 
formulário : conserto ( com limite de dinheiro previamente falado no edital)  ou 
compra do produto tablet ou compra de um computador de mesa. 

● Julia Maria Alves Meira: Perguntou se vão haver 3 ou 2 opções no formulário, e 
ressaltou a importância de se pensar em um teto limite de gasto por estudantes. 
Concordou com a fala de Clara Pardini. 

● Igor Marinho: Expressou as opções para a formulário: conserto ou  fornecimento do 
tablet ou compra de um computador de mesa. Disse que tablets são melhores que 
computadores de mesa, por serem uma peça única, e alertou sobre a importância de 
visualizar os fretes antes das compras dos equipamentos. Esclareceu que o MedCA 
pretende abrir outro edital caso a demanda de auxílios aumente após a publicação do 
edital. 

● Mariana Marques: Afirmou que os consertos podem ser considerados, já que podem 
ser que tornem os  computadores dos estudantes melhores do que os tablets a serem 
comprados. Discutiu sobre as desigualdades que podem vir a surgir com as opções  de 
compra de computador de mesa e de tablets com os diferentes alunos, de forma a ser 
importante apenas uma opção de compra (tablet) ou os consertos dos desktops. 

● Julia Maria Alves Meira: Dissertou sobre a importância de já se escolher o 
equipamento eletrônico a ser aberto antes da divulgação do edital de auxílio. 

● Clara Pardini: Concordou com a fala de Mariana Lara, já que seria desigual dar um 
equipamento mais caro para um estudante e outro mais barato para os demais alunos. 
Então, haveria a possibilidade da compra de tablet ou do conserto de computadores. 
Ressaltou a importância de, além de unificar os equipamentos, verificar os fretes e 
analisar os orçamentos dos consertos eletrônicos, sendo mais viável do que mandar o 
dinheiro pros estudantes. 

● Igor Marinho: Comunicou sobre abrir o edital de auxílio inclusão (enviado 
previamente nos grupos do whatsapp), para poder ser analisado em conjunto com os 
participantes da reunião. 

● Samara Agostinho: Alertou  que o edital não estava, no momento presente da 
reunião, revisado ou finalizado, e que tentar aprová-lo agora faria o teto da reunião ser 
alterado.  

● Március Silva: Articulou que o valor de um mil e quinhentos reais poderia ser 
juntado a outro valor pessoal que o aluno tenha para a compra de um equipamento 
melhor e de maior valor de compra. 



● Samara Agostinho: Abriu o famigerado edital, lendo-o junto aos outros participantes 
da reunião, deixando que as outras pessoas pontuem ideias e alterações durante a 
leitura desse documento. 

● Jordânia Alves,  Clara Pardini Julia Meira, Mariana Marques, Igor Marinho e 
Deisiane Natividade sugeriram , respectivamente, a alteração de sinônimos e de 
aspectos coesivos gramaticais, durante a leitura coletiva do edital, para que esse fique 
mais agradável na leitura ao ser compartilhado. 

● Samara Agostinho: Pontuou a necessidade de se abrir 3 vagas , somente, para o 
auxílio de aparelho eletrônico. 

● Deisiane Natividade: Lembrou da necessidade de se pensar no dinheiro presente no 
caixa do MedCA. 

● Samara Agostinho: Anunciou que algumas  pessoas têm receio de pedir auxílio, por 
diversos motivos, e que talvez surja a possibilidade de mais alunos contactarem o 
auxílio após a publicação do edital. 

● Mariana Marques: Dialogou que não há a necessidade de colocar o valor de um mil 
e quinhentos reais como auxílio no edital, já que foi decidido pelo compra dos 
aparelhos, que ainda hão de ser pesquisados em relação ao custo-benefício. 

● Clara Pardini: Disse pra fazer a compra já para o endereço do estudante, ao invés de 
mandar os aparelhos para alguém da gestão do CA mandar pelos correios. Além da 
importância de tentar conseguir os fretes gratuitos. 

● Mariana Marques: Ressaltou que deve ser colocado no edital as opções “ 
recebimento ou restauração de aparelho eletrônico “. 

● Taiana Rotondo: Abordou a importância de ressaltar que não se pode vender o 
aparelho comprado com o dinheiro disponibilizado pelo MedCA. 

● Samara Agostinho: Referiu sobre a necessidade de se colocar que o dinheiro 
destinado pela MedCA não é destinado ao conserto de aparelhos celulares. 

● Karine Buenos: Exprimiu que o equipamento comprado não pode ser vendido de 
forma remoto, no período do Período Emergencial Remoto (PER), mas depois 
poderia, sim. 

● Guilherme Kelles: Convencionou sobre a possibilidade do equipamento comprado 
ser devolvido ao MedCA após o PER. 

● Mariana Marques:  Pronunciou que não há garantia do que a pessoa irá fazer com o 
equipamento, mas que é importante colocar no edital. 

● Karine Buenos: Pontuou que pessoas não pegaram empréstimo de aparelhos na UFV 
, por não terem dinheiro pro conserto e que não faz sentido um empréstimo e , sim, a 
doação dos equipamentos. 

● Deisiane Natividade: Disse que o aparelho eletrônico é uma medida de permanência 
estudantil. 

● Mariana Marques: Lembrou que se alguém não cumprir o edital e vender o aparelho 
eletrônico, pode ressarcir o MedCA, como forma de punição. 

● Giulia Toledo Ferraz: Pontuou que deve ser ressaltado apenas o período de vigência 
do PER, pois não há como o MedCA ter controle total dos equipamentos depois desse 
momento. 



● Mariana Marques: Dialogou que o Centro Acadêmico não irá vigiar ninguém, mas 
que se for descoberto, a pessoa irá ser penalizada. 

● Taiana Rotondo: Falou sobre  ser ressaltado no edital que, caso um dia a pessoa não 
precisar mais do aparelho, pode fazer a devolução no Diretório Acadêmico, 
ressaltando que o equipamento da pessoa é DELA. 

● Karine Buenos: Realçou  que o período de “vigilância” dos equipamentos seria 
apenas na vigência do PER, uma vez que não dá pra ter controle após o mesmo. 

● Mariana Marques:Sugeriu alterações nas datas presentes no edital. 
● Taiana Sacramento Rotondo: Sugeriu, para alteração no edital, o referido dizer 

através do chat: “ O aparelho adquirido é de uso do/a beneficiário/a, para sua 
utilização para os fins que lhe interessem. Caso, no futuro, o/a beneficiário/a tenha 
interesse em dispor do aparelho, sugerimos a opção de doação do aparelho para o 
Centro Acadêmico. ”  

● Samara Agostinho: Disse que talvez nem todos os alunos que necessitam dos 
auxílios tenham os documentos exigidos na data sugerida no edital. 

● Március Silva: Lembrou que os estudantes já têm acesso às declarações dos serviços 
de auxílio exigidos pelo edital e que, caso não tenham, podem enviar e-mail 
diretamente ao responsável pelos auxílios, como o de moradia estudantil. 

● Samara Agostinho: Falou sobre as datas que a Comissão deve olhar para analisar os 
auxílios. Disse que o edital deve ser aprovado em ideia geral hoje ( dia 20 de 
setembro de 2020 ) e publicado amanhã ( dia 21 de setembro de 2020 ) até às 12 
horas. 

● Igor Marinho: Respondendo à pergunta de Jordania Ferreira, disse que as datas 
propostas no edital irão se manter. 

● Samara Agostinho: Sugeriu colocar os links para pegar os documentos on-lines, de 
matrícula e Cadúnico,  já no edital. 

● Igor Marinho: Recomendou que também fosse ressaltado que, caso a pessoa ainda 
sentisse necessidade, poderia pedir ajuda a pessoas da Gestão Florescer do Diretório 
Estudantil para pegar tais documentos. 

● Clara Pardini: Alertou sobre a possibilidade de anexar os documentos ao edital, 
pelos estudantes, com “PDFs e similares”, como fotos legíveis, substituindo a palavra 
“arquivos” 

● Március Silva: Ressaltou que as demandas para declaração de moradias deverão ser 
encaminhadas diretamente para Fabiano, no e-mail: fabianolv@ufv.br, para pedir as 
declarações específicas de moradia estudantil. 

● Jordânia Alves :Apontou a necessidade de padronizar os pronomes no edital, de 
forma a abarcar todas os indivíduos. Respondendo a pergunta de Clara Pardini, disse 
sobre o critério de desempate de maior idade, que geralmente é colocado em 
concursos públicos. 

● Giulia Ferraz: Demonstrou a hipótese de os cotistas terem melhorado de situação 
durante a pandemia, e ficado em situação melhor de condição social do que algumas 
pessoas da ampla concorrência que perderam parte da renda durante o atual momento; 
e sobre como isso seria abarcado em critério de desempate. 
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● Jordânia Alves : Sinalizou que um estudante da ampla concorrência teria a renda 
mais difícil de ser comprovada do que estudantes cotistas. 

● Murilo Carlos Torres: Revelou que seria difícil controlar a comprovação de renda 
de todas as pessoas, mas ressaltou a importância de se destacar a renda per capita de 
até 1,5 salários tanto pelos cotistas quanto pelos estudantes da ampla concorrência. 

● Samara Agostinho: Lembrou que o intuito do edital seria desburocratizar o máximo 
possível a arrecadação dos equipamentos pelos alunos que necessitam dos auxílios. 

● Giulia Toledo Ferraz: Pontuou os critérios de desempates a serem abordados no 
edital. 

● Samara Agostinho: Falou sobre a criação de uma comissão avaliadora do auxílio, e 3 
pessoas se voluntariaram: Clara, Giulia e Murilo. 

● Samara Agostinho: Sugeriu estender o teto da reunião, de 19 a 19:30, e todos 
concordaram. 

● Taiana Sacramento Rotondo: Disse a necessidade em mandar mensagens por outros 
meios, como Whatsapp,  falando do resultado do auxílio aos contemplados pelo 
mesmo. 

● Mariana Lara: Pontuou  que é importante enviar um e-mail aos estudantes para 
formalizar, além da mensagem nas redes sociais, mas sem colocar o resultado exposto 
no instagram. 

● Samara Agostinho: Manifestou que a Gestão Florescer poderia  publicar no site a 
matrícula dos aprovados no edital de auxílio, e publicar a arte, falando que os 
resultados foram divulgados , no instagram. 

● Taiana Sacramento Rotondo: Levantou a hipótese sobre a possibilidade de colocar 
os números finais do CPF na arte . 

● Deisiane Natividade: Lembrou de pedir o endereço dos candidatos ao auxílio no 
formulário de inscrição do edital. 

● Guilherme Keeles:  Sugestionou em pedir o endereço apenas dos contemplados no 
edital, após o resultado desse. 

● Giulia Toledo  Ferraz: Recomendou que os fossem pedidos dados bancários apenas 
de quem for aprovado no edital. 

● Guilherme Kelles Juste: Questionou se colocar o final dos CPFs seria uma medida 
formal. 

● Clara Pardini: Disse que essa medida dos CPFs é usada no resultado de aprovação 
em vestibulares. 

● Jordânia Alves: Manifestou sobre colocar apenas a matrícula dos contemplados no 
edital após os resultados no site. 

● Guilherme Kelles Juste: Disse que é complicado colocar CPFs das pessoas no site 
do MedCA, e que apenas os algarismos finais dos CPFS ficariam informais. 

● Samara Agostinho: Pontuou o consenso de ser usada a matrícula para a divulgação 
dos aprovados no edital de inclusão. 

● Clara Pardini: Ressaltou a importância de se colocar o frete máximo da empresa na 
compra dos produtos. 



● Giulia Toledo  Ferraz: Disse que se deve ressaltar que o MedCA não se 
responsabiliza pelo tempo de entrega dos equipamentos, haja visto que os correios 
estão em greve. 

● Clara Pardini: Sugeriu que o prazo de compra do equipamento possa ser em até 5 
dias úteis. 

● Igor Pereira: Lembrou que esse prazo de compra é apenas um respaldo de 
compromisso do MedCA, e que os equipamentos serão comprados em um prazo 
menor que 5 dias úteis. 

● Taiana Sacramento Rotondo: Aconselhou sobre o tempo de depósito do dinheiro do 
conserto, para ser em até 2 dias úteis. 

● Samara Agostinho: Disse que a pessoa enviaria o orçamento do conserto antes do 
depósito do dinheiro pelo MedCA. 

● Giulia Toledo Ferraz: Orientou sobre a importância de se abrir, talvez, um outro 
edital para a seleção de novos estudantes,  caso não haja a resposta dos selecionados 
na primeira lista. 

● Guilherme Kelles Juste: Disse sobre o prazo de resposta do aluno selecionado ser 
em até 3 dias úteis, e caso não haja essa resposta, que outro aluno seria selecionado na 
lista. 

● Igor Marinho: Ressaltou a importância da criação de diferentes modalidades de 
auxílios. 

● Samara Agostinho, Guilherme Kelles e Mariana Marques falaram sobre a ordem 
em que deve estar essas modalidades de auxílio para o melhor entendimento do 
documento. 

● Clara Pardini: Lembrou a ressalva do fornecimento de dados bancários e do CPF 
para serem expostas no edital. 

● Samara Agostinho: Discutiu sobre a fala de Clara, que seria em caso do estudante 
escolha a modalidade do auxílio restauração. 

● Jordânia Alves : Entrou na edição do documento compartilhado, juntamente com a 
Samara Agostinho que já o estava alterando. 

● Giulia Toledo Ferraz: Propôs que deve ser pedido o endereço do estudante no edital. 
● Mariana Marques: Falou sobre a importância de colocar a opção falando que o 

estudante CONCORDA com a divulgação de sua matrícula no site do MedCA caso 
fosse selecionado. 

● Jordânia Alves : Falou sobre as diferentes modalidades de contas bancárias: conta 
corrente e poupança, para serem abordadas no famigerado edital. 

● Samara Agostinho: Esclareceu que os auxílios seriam em parcela única, em conta 
corrente ou poupança, podendo ser pessoal ou de familiares do estudante selecionado, 
mediante inscrição das mesmas contas. 

● Murilo Carlos Torres: Perguntou se  seria necessário já colocar no edital ou 
formulário o modelo de tablet a ser enviado, de forma que a pessoa possa escolher se 
prefere o conserto do seu aparelho eletrônico ou o tablet já escolhido pelo MedCA. 

● Clara Pardini: Sugeriu que a ideia de Murilo Torres poderia esgotar as 
possibilidades de achar promoções acerca dos tablets que serão comprados. 



● Taiana Sacramento Rotondo: Disse que se pode colocar 2 modelos de tablets ou 
algo similar,  ou apenas a configuração dos aparelhos. 

● Clara Pardini: Falou que o Centro Acadêmico pode colocar apenas a configuração 
dos aparelhos, a partir da memória dos mesmos. 

● Samara Agostinho: Sugeriu que  que não se definisse o modelo de tablet  ainda, mas 
que fosse pontuado, no edital, que o aparelho irá seguir tal perfil de configurações 
(ainda a ser explanado). 

● Clara Pardini: Alertou que alguns computadores não têm peças a serem compradas, 
por serem versões muito antigas. 

● Taiana Rotondo: Sugeriu o teto de 600 reais no auxílio para a restauração dos 
computadores por estudante. 

● Mariana Marques:  Falou sobre a importância de selecionar os estudantes também a 
partir dos valores que precisam ser usados por cada aluno,  talvez como critério de 
desempate. 

● Samara Agostinho: Propôs que o orçamento deva ser enviado pelo e-mail do 
MedCA, até o fechamento do edital. 

● Clara Pardini: Pontuou sobre a importância de se observar particularidades que 
impeçam o estudante de levar o aparelho para conserto , como a grande distância do 
local onde um estudante possa estar com o centro da cidade,  por isso o prazo em até 2 
dias úteis. 

● Igor Marinho: Sugeriu a disponibilização do contato pessoal das pessoas da 
comissão avaliadora para tirar quaisquer dúvidas. 

● Mariana Marques: Disse, sobre a  fala de Igor, que disponibilizar tais contatos 
feriria o princípio de não reconhecimento da Comissão Avaliadora. 

● Samara Agostinho: Recomendou que fosse usado o email do MedCA, ao invés do 
contato pessoal da Comissão Organizadora. 

● Igor Marinho: Ressaltou a importância de se destacar , ao final do documento, a 
Comissão Avaliadora que foi definida na reunião aberta, com participantes fora da 
Gestão Florescer do Diretório Acadêmico. 

● Igor Marinho: Pediu a manifestação de quem fosse contra o edital lido e alterado. 
● Taiana Sacramento Rotondo: Falou sobre os tablets terem a opção de chip , para 

que esses disponibilizados pela UFV para auxílio internet sejam usados pelos 
estudantes. 

● Samara Agostinho:  Alertou sobre ter que encontrar o local para colocar o endereço 
dos alunos  no edital. 
 

● Encaminhamentos: 
● Definiu-se, em consenso, a aprovação do edital de auxílio estudantil; porém, há de se 

ressaltar que haveriam alterações a serem feitas, e este será publicado amanhã ( dia 21 
de setembro de 2020). 

● Comissão Avaliadora dos Auxílios Estudantis de Inclusão Digital : Clara Pardini, 
Giulia Toledo Ferraz e Murilo Carlos Torres. 
 
 



 
Pauta :  Evento: fundos para Assistência Estudantil  : 

● Encaminhamentos: 
● Samara Agostinho: enviar o e-mail de convite para os representantes docentes do 

Departamento, marcar uma reunião básica com eles para informá-los sobre o evento. 
Perguntou se a Taiana, por ser representante discente, poderá participar da reunião 

● Taiana Sacramento Rotondo: Afirmou que poderá, sim, participar da reunião citada 
por Samara. 

● Igor Marinho: Perguntou sobre quando começará a arrecadação do evento. 
● Samara Agostinho: Respondendo Igor, afirmou que o quanto antes o MedCA 

começar, melhor será. 
 
 
 
 

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

 


