Propostas da Chapa RepresentAção – Gestão 2017
A chapa RepresentAção é composta por 8 cargos de gestão, preenchidas pelas mais
diversas pessoas que estudam na Faculdade de Medicina. A sua concepção adveio da
necessidade, percebida pelos seus integrantes, de promover a aproximação dos acadêmicos ao
CAXXIA, informar melhor sobre o grande e influente papel de um centro acadêmico dentro da
faculdade, incluí-los mais nas decisões tomadas pelo CA e atrair cada vez mais alunos. É
imprescindível a participação dos estudantes para a promoção da conscientização do papel
político que temos na sociedade, uma vez que Medicina é, também, preocupação social,
debate e ações que gerem mudança social. Ainda, pretendemos descontruir a grande
polarização que tem se mostrado frequente no ambiente acadêmico, talvez um reflexo do que
já vem ocorrendo há tanto tempo no ambiente externo à universidade. A principal ideia,
assim, é de construir um CAXXIA forte, representativo, que una os estudantes sob as causas
dos estudantes, respeitando, claro, a individualidade de cada um. Erguendo a bandeira da
representação, convidamos todos os alunos a ler nossas propostas, a comparecer aos debates
que serão feitos, a acompanharem as ações que o CAXXIA realiza dentro da FM e entre os
estudantes, pois o que nos aproxima são nossas semelhanças, mas o que nos fortalece, são
nossas diferenças.
1. Infraestrutura:
Devido aos problemas financeiros enfrentados pela gestão de 2016, infelizmente, o espaço
físico do CAXXIA não pôde ser melhorado. À atual gestão acumularam-se algumas dívidas de
gestões passadas, como pagamento do contador e impostos da prefeitura, comprometendo
o caixa do centro acadêmico com a liquidação das dívidas. Agora, concluída a regularização
financeira, podemos focar o capital disponível para as melhorias necessárias e para auxiliar
no financiamento dos eventos organizados conjuntamente com o CAXXIA, tais como o Show
do Esqueleto, ELA e ECAM.









Algumas reformas possíveis seriam: a reforma dos sofás, reformar a fachada do
centro acadêmico, pintar o local, reformar o teto.
Dar continuidade aos trâmites para concluir a instalação de Wi-Fi no CAXXIA, uma
vez que a atual gestão já encaminhou um ofício para solicitar acesso à internet ao
CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico) da UFG.
Com a saída do voluntariado para um espaço próprio, planejamos investir em uma
geladeira e micro-ondas próprios do CAXXIA para uso dos alunos, uma vez que os
eletrodomésticos que se encontram lá hoje pertencem ao voluntariado.
Organizar o centro acadêmico, após a saída do voluntariado, pois teremos mais
espaço para guardar os instrumentos da bateria, os troféus e prêmios de
competições, documentos.
Devido à impossibilidade de adquirirmos um espaço para o CAXXIA no segundo
andar da FM, uma vez que todas as salas já foram reservadas para outros fins, é
preciso investir no espaço físico. As melhorias objetivam tornar o CA mais agradável,

confortável para os acadêmicos se distraírem e relaxarem, além de fornecer um
lugar adequado para as reuniões tanto do CAXXIA, como da Madrasta e da AAAJMR.
2. Financeiro:
Para a realização das reformas e manutenção do apoio financeiro que o CAXXIA
fornece aos eventos que ele ajuda a realizar, tornam-se necessárias outras formas de
se arrecadar dinheiro. Algumas propostas são:






Fazer festas menores, com uma frequência maior, estilo happy hour.
Confecção de uma maior variedade de produtos do CAXXIA. Tentando
sempre vender produtos diferentes dos já ofertados pela AAAJMR e
Madrasta, para não reduzir as vendas destas entidades.
Renovar os orçamentos anuais junto ao SICOOB e Unimed, que patrocinam o
CAXXIA.
Fazer carteirinhas estudantis do CAXXIA, válidas em território nacional para a
compra de meia entrada em eventos. Com carteirinhas feitas pelo CA,
garantimos independência da UNE, além de poder vendê-las a um custo
menor. Confecção de crachá de identificação padronizado e reconhecido pela
FM e a EBSERH, uma vez que os crachás produzidos neste ano têm gerado
problemas para entrada no HC.

3. Representação:






Manter frequência assídua de representantes estudantis nas reuniões de
órgãos colegiados existentes na FM e UFG. O Conselho Diretor e Núcleo
Docente Estruturante concedem 3 cadeiras para representantes estudantis
do CAXXIA em suas reuniões, onde temos direito a voz e voto.
Colocar representantes acadêmicos no Conselho Local de Saúde do HC, para
garantir que as demandas dos estudantes da FM sejam ouvidas no hospital,
uma vez que, após contratação da EBSERH, o HC se desvinculou da FM.
Manter uma representatividade contínua sobre os interesses dos alunos,
ocupando todos os espaços aos quais tivermos direito e buscando conquistar
direitos a outros espaços que ainda não nos são permitidos. É imprescindível
uma atuação neutra, imparcial, respeitosa e polida dos representantes do
CAXXIA frente aos órgãos deliberativos dos quais fazemos parte.

4. Aumentar a transparência do CAXXIA:


Fazer atas virtuais e escritas de cada reunião.
A atual gestão não conseguiu manter repasses constantes das deliberações
das reuniões. Assim, buscamos facilitar para aqueles que não puderam
frequentar as reuniões o acesso às atas virtualmente. Por isso a importância
de nossas duas secretárias serem do segundo ano, pois tais alunas terão





maior disponibilidade de tempo para frequentar todas as reuniões e fornecer
os repasses em tempo hábil para toda a comunidade acadêmica.
Divulgar melhor nas redes sociais vinculadas ao CAXXIA os eventos que
realiza, as reuniões das quais participa, buscando sempre fazer um repasse,
quando possível, para que os alunos possam acompanhar tudo o que é feito
relacionado ao CA.
Divulgar nas redes sociais as pautas de cada reunião, para que os alunos
possam se inteirar dos assuntos discutidos, podendo frequentar a reunião
que tratar de um assunto que seja mais de seu interesse, além de poder
acrescentar novas pautas que julgarem necessárias às reuniões.

5. Certificados:
A gestão de 2016 juntamente com o presidente do CONLIG determinou, em reunião
do CA, que os certificados das ligas deveriam ficar em posse das respectivas ligas
acadêmicas, devido à desorganização do armário em que os certificados ficavam e o
consequente sumiço de alguns. Essa decisão foi revogada e agora a gestão atual
pretende organizar os arquivos com os certificados. Os certificados gerados a partir
de 2011 serão disponibilizados e os anteriores a este ano serão arquivados em
armário com chave, que ficará em posse dos secretários de cada gestão. Qualquer
um que quiser pegá-los deverá entrar em contato com os secretários, cujos nomes e
contatos serão disponibilizados no site do CAXXIA.


Nossa proposta é nos comprometer a fazer cumprir as determinações que
forem tiradas este ano, garantindo a cooperação com as ligas acadêmicas e o
CONLIG em manter organizados nossos arquivos em ordem alfabética.

6. Reformulação do estatuto:
O atual estatuto vigora desde 1960, ano de criação do CAXXIA. É necessário um
regimento mais moderno, que corresponda melhor a nossa realidade e funções
dentro da FM. Foi um erro da atual gestão não ter feito a reformulação e, como o
ano está encerrando, não há mais tempo hábil para fazê-lo. Para isso, é necessária a
participação de toda a comunidade acadêmica, pois para a reformulação, segundo
determina o atual estatuto, é necessário 50% dos alunos mais 1 para ser aprovado o
novo estatuto. As propostas são:





Reformular o estatuto, abrindo um período de discussão com os acadêmicos,
para deliberar propostas que sejam trazidas para as reuniões.
Manter o Departamento de Assistência Estudantil (DAE), que foi reativado
pela gestão atual. O DAE tem como função lidar com problemas dos
acadêmicos e das turmas, como alguns problemas enfrentados este ano pelo
internato, além de dar apoio a estudantes frente a processos movidos na
faculdade (por exemplo, recursos de reprovação em matérias) e apoio para
problemas com assistência estudantil.
Realizar uma assembleia estudantil para votar a elevação do CONLIG como
um departamento do CAXXIA.

Atualmente, ele se encontra subvinculado ao Departamento Científico. Tal
desvinculação daria mais autonomia ao CONLIG e o aproximaria da gestão do
CA, proporcionando uma melhor articulação entre os dois, elevando a voz
das ligas acadêmicas no CAXXIA e melhorando a articulação para a realização
do ELA.
7. Definir agenda anual de eventos da FM:
Uma agenda anual permite uma melhor organização dos eventos que o CAXXIA
realiza. Assim, permite que os departamentos possam planejar previamente cada
evento, permitindo a contratação de serviços com antecedência e a preços melhores,
o que reduz os gastos, permitindo uma maior margem de lucro. Além disso, com um
evento melhor pensado e executado, é provável que traga ainda mais lucro,
necessário para concretizar as reformas visadas no espaço físico.
Essa agenda facilita ainda que o CAXXIA reivindique, com antecedência, junto à FM e
IPTSP a liberação dos alunos para eventos, como Show do Esqueleto, ELA, ECAM,
além de outros eventos de extrema importância para nossa formação, como o
COBEM, organizado pela Associação Brasileira de Educação Médica, bem como
algum outro que seja de interesse dos alunos.

