Memória da reunião entre diretoria e alunos da Medicina em greve
DATA DA REUNIÂO: 22 de junho de 2016 das 17h às 19h
ASSUNTO: greve dos alunos do curso de graduação da Medicina
Participantes: Prof. Dr. Ivan (diretor), Prof. Dr. Teixeira(diretor associado), Profa. Dra.
Christiane Couto (coordenadora do Curso de Fonoaudiologia), alunos do Curso de Medicina e
alunos da Fonoaudiologia.

Os alunos se posicionam a favor das moções coletivas (da UNIVERSIDADE) e trazem algumas
especificas do próprio grupo. Nesta reunião optaram por selecionar 7 itens para discussão que
serão apresentados abaixo seguidas do posicionamento do diretor.
Dr. Ivan orienta os alunos que para apresentar pauta não é necessário estar em greve,
devendo esta ser uma pratica contínua para articulação das ideias nos diversos orgãos.

1. Folga após plantão
Os alunos querem que no internato, o plantão de 12 horas seja seguido de descanso
de 6 horas (semelhante ao que ocorre na residência).
Resposta do diretor: O assunto precisa ser discutido dentro da Comissão de Ensino.
Conduta: Agendamento de reunião CEG para iniciar discussão do assunto em horário
extraordinário e de forma ampliada para que mais alunos que os representantes
possam participar.
2. Transporte para estágio
Alunos pedem transporte para locais de estágio extramuros.
Resposta do diretor: Será analisado a possibilidade mediante previsão dos dias em que
será necessário o transporte. Se isto não puder ser feito, há possibilidade de analisar
necessidades específicas e verificar outras forma de se contemplar a necessidade
como fornecer vale-transporte para alunos com necessidades econômicas. Tudo no
entanto precisa ser analisado.
3. Atestado médico para faltas
No internato e exigido 100% de presença. Diante disto alunos pedem que possam ser
aceitos atestados médicos que justifiquem as faltas para não ocorrer reprovação por
falta.
Resposta do diretor: O assunto precisa ser discutido na Comissão do internato. Pode
ser pensando em uma solução mediadora em que atestados possam ser validados por
um órgão competente a semelhança do que ocorre com trabalhadores.
4. Horário da biblioteca estendido (além das 19h)
Os alunos consideram que a biblioteca se aberta em horário noturno pode suprir a
necessidade de estudos dos alunos fora do período em que tem aulas.

Resposta do diretor: apresenta-se favorável, mas não se pode resolver a curto prazo
por conta de contratos atuais de trabalhos (seria necessário pagamento de hora-extra
no momento atual).
5. Abono de faltas
Alunos querem abono de faltas na atividade das greves.
Resposta do diretor: isto será discutido no final da greve, no entanto tem que ser
considerada a possibilidade de aproveitamento. Apresentou as alunos a carta do próreitor enviada as Unidades no dia de ontem.
6. Votação no CONSU: Permanência e Cotas
Os alunos pedem que o diretor vote favoravelmente a proposta que será apresentada
no CONSU sobre Permanência e Cotas
Resposta do diretor: Ele votará favorável a Permanência

7. Paridade de membros docentes e discentes na Comissão de Ensino
Os alunos querem ter número maior e semelhante de membros na Comissão de
Ensino
Resposta do diretor: Não há comissões paritárias na UNIVERSIDADE.

