
Reunião realizada no dia 28/02 (por conta do feriado) 

Repasse da Executiva: a Executiva relembrou que todas as diretorias têm a cópia da chave da 

salinha, então é importante saber com qual dos diretores está a chave a fim de agilizar as 

escalas e poder entrar na salinha para realizar suas atividades. Ressaltou que o troco para 

compras está na última gaveta do gaveteiro. Os certificados do CoMASC 2018 encontram-se na 

gaveta dos certificados. Os certificados de ligas de 2018 em diante e CoMASC 2019 em diante 

estarão disponibilizados no site do DCMA (no instagram do DCMA há um post explicando 

como acessá-los). Os diretores que quiserem o app para conseguir passar cartão para compras 

do DC precisam conversar com o Victor Akihiro.  

Pautas do CoMASC: a diretoria do CoMASC é unanimemente favorável ao congresso ter sua 

própria conta do instagram, independente do marketing. O instagram do DC é muito voltado 

para alunos e atividades da Santa, comprometendo o caráter aberto do congresso. Como 

todos os congressos acadêmicos têm seu próprio instagram, talvez seja interessante o CoMASC 

ter sua conta também. Isso facilita a troca de conteúdos entre os congressos e as divulgações 

mútuas. Além disso, a página própria do CoMASC possibilitaria conteúdos mais específicos e 

em maior quantidade, como palestras ao vivo, divulgação de patrocinadores e para 

impulsionar o congresso. O marketing do DC concordou com a criação da página. A diretoria 

também informou detalhes sobre o cronograma: o tempo dos coffees terá um acréscimo de 10 

minutos em relação ao ano passado, totalizando 30 minutos; o tempo de palestra e a margem 

de segurança serão mantidos; e os workshops também ocorrerão no período do começo da 

tarde no segundo dia. O workshop já confirmado é o de morofologia, em que consistirá em um 

curso de anatomia palpatória para 12 pessoas. O workshop do Einstein já está em andamento 

e ele será usado para mostrar como os alunos do Eistein usam a tecnologia para estudar 

anatomia. A diretoria lançará forms para sugestões. Houve uma discussão na reunião sobre 

como funcionarão os workshops, já que ano passado muitos ficaram vazios e muitas pessoas 

não foram selecionadas para os cursos de maior interesse. A diretoria ressaltou que a 

organização dos workshops é muita complexa e que soluções devem ser discutidas ao longo do 

ano.    


