
 
  

 

Reunião Semanal  

Data: 31 de Julho de 2018  Horário: 12h 

Local: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo - Complexo Zeferino Veloso - Sala 3 (Auditório 

Walter Scatolini) 

 

Social 

Giovana: Tivemos muito pouca adesão na pesquisa que mandamos sobre o evento social do DC, então cancelamos 

a festa. Como o pessoal não estava respondendo, pensamos em fazer um rolê em um local mais próximo, que dê 

para as pessoas irem na hora sem precisar confirmar antes. Pensamos em algo no Jhonys e no karaokê. Vamos ver 

os preços e avisamos, e aí quem puder ir vai. 

Débora: A ideia é conseguirmos ter um rolê do DC, mas não faz sentido fazer algo com 7,8 pessoas para a proposta 

que fizemos. Então pensamos em marcar algo, chamando por exemplo na segunda-feira para nos encontrarmos na 

sexta, assim podemos nos conhecer melhor, especialmente o pessoal que tem interesse em ser gestão ano que 

vem. 

Giovana: Nós pensamos no CAMA também. 

Débora: Isso, mas atualmente um evento lá teria algumas restrições que não permitem fazer do jeito que o pessoal 

quer. Mas vamos vendo e conversamos no grupo. 

 

Científico 

Jorge Torresi: Oi gente, precisamos passar só dois avisos. Está acabando o período de inscrição para o 

pesquisadores do futuro, vai até o dia 04 de agosto. Então tem os papéis preparados, entregue para a comissão 

científica porque está acabando e é uma oportunidade muito boa. Lembrando que as inscrições estão abertas 

apenas para alunos do 2o e 3o anos. A segunda coisa é que vamos liberar nessa semana as inscrições para a 

Jornada de Prêmios. No edital tem as especificações do que é necessário, mas basicamente você tem que ser uma 

aluno de graduação com um projeto de pesquisa terminado, no seu nome. As inscrições vão até o dia 28 de 

agosto, e até o dia 20 de setembro é o período de deliberação, mas tudo isso está no edital. 

Luis Eduardo: Lembrando que se vocês tiverem amiguinhos de outras faculdades que tenham projetos e queiram 

se inscrever, avisem que os alunos de outras faculdades podem se inscrever também. 

Flavia Ost: Isso, avisem que o projeto tem que estar terminado e que teremos prêmios em dinheiro também 

Jorge Torresi: Mais alguma dúvida? Ok, então era isso! 

 

E sem mais pautas e dúvidas, damos por encerrada a reunião. 

 

São Paulo, 31 de Julho de 2018. 
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