
 
  

 

 
Reunião Semanal 
Data: 10 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 
Debora Oliveira, Helena Morad 
Helena Morad: Oi gente! Nós mandamos um formulário no grupo do DC e muito poucas               
pessoas responderam. Não podemos fazer uma festa para tão poucos, então, se vocês tem              
interesse em participar, respondam o formulário por favor, para sabermos se vai ter mesmo              
gente para participar da festa e para a gente organizar tudo. 
Débora Oliveira: A gente vai dar um prazo, até o fim da semana, para ver se mais gente                  
demonstra interesse. Ok se vocês tiverem um imprevisto no dia e não puderem vir pessoal, não                
é um compromisso final, mas se tem uma chance razoável de que você venha, confirma lá para                 
termos o número de pessoas interessadas, porque se tivermos menos de 15 pessoas não faz               
sentido ter o evento. Ninguém é obrigado a ir nem nada, mas se vocês não quiserem não tem                  
porque organizar a festa. Mas se vocês realmente quiserem ir e acharem que vai ser bacana,                
confirmem no evento e nós organizaremos para o dia 4. Colocamos o cachecol para tentar               
fazer uma brincadeira, mas não se preocupem com isso, de verdade, só queremos fazer uma               
festinha legal para vocês. Quem tiver problema financeiro conversa com a gente também que              
damos um jeito.  
Helena Morad: Só mais um aviso também, dia 12 e 13 de julho teremos o bazar do DC, vamos                   
divulgar os preços depois, mas o DC vai ter esse bazar. 
Débora Oliveira: Vamos ter produtos desse ano, de calouros, e outros produtos que estavam              
na salinha do DC em bom estado de conservação.  
Helena Morad: Camiseta, porta esteto, cordão, pendrive, etc. 
Débora Oliveira: Vai ser na frente do CAMA mesmo na hora do almoço, se quiserem avisar o                 
pessoal da sala de vocês. 
Flavia Ost: Também vai vender na salinha do DC durante a tarde, então no almoço vamos ter                 
as mesinhas na frente do CAMA e no resto do dia vocês podem comprar na salinha. 
 
Científico 
Flavia Ost: Ah, pessoal, lembrem do Pesquisadores do Futuro, as inscrições são agora em              
julho... 
Jorge Torresi: Até o dia 10 de agosto. 
Flavia Ost: Isso, então se você está fazendo IC e quer fazer intercâmbio, e não é do primeiro                  
ano, tem que ser do segundo ou do terceiro, vocês podem se inscrever. E Jornada de Prêmios                 
abre em agosto, né? 
Jorge Torresi: Isso. Aliás pessoal, lembrei agora: Para quem tem bolsa PIBIC, já foi liberado o                
edital para o formulário final, do relatório final do PIBIC. Então quem fez iniciação científica no                
período de 2017 para 2018 tem que entregar o relatório final até o dia 10 de agosto. A não                   
entrega implica na devolução integral da sua bolsa, basicamente uma multa de 4800 reais,              
então fiquem atentos. 

 



 
  

 

 
Executiva 
Flavia Ost: Só lembrando também pessoal, não tem reunião do DC nas férias, então nos               
vemos quando voltarem as aulas. 
 
 
E sem mais pautas e dúvidas, damos por encerrada a reunião. 
 
 
São Paulo, 10 de Julho de 2018. 
 

 


