
Reunião online 25/05/2021:
- Mabi parabenizou os aniversariantes do mês
- repasse do Científico:

- Raskin avisou que a inscrição para bolsa PIBIC acaba amanhã (26/05)
- Sobre o curso PIBIC, Raskin avisou que a prova será disponibilizada no AVA no dia

26/05 até o dia 29/05
- Em relação à diferença entre IC e pesquisa: pesquisa é como se fosse um conjunto

que inclui mestrado, doutorado e IC enquanto IC é um tipo de pesquisa desenvolvido
por alunos da graduação para ter um 1º contato com a ciência e segue algumas
regras tais como só pode ter um autor na IC (coautores não são aceitos), orientador
precisa ter doutorado, precisa entregar os relatórios parciais e final

- Raskin confirmou que relato de caso não pode ser IC, porque não seguem as regras
básicas da IC

- Por fim, ele avisou que o edital da Jornada de Prêmios abriu:
- edital está disponível no site do COMASC
- Jornada de Prêmios é aberto para trabalhos de IC de alunos da área da saúde
- no edital há um forms para inscrição
- na 1ª fase, se manda o resumo que será avaliado por uma banca avaliadora
- no edital, se encontra os critérios usados para avaliar o trabalho
- são selecionados 25 trabalhos para serem submetidos à Jornada
- os trabalhos selecionados devem seguir regras tais como, mandar o poster do

trabalho completo e não mais só o resumo e gravar uma apresentação
explicando o trabalho:

- o vídeo será exibido no COMASC caso o aluno ganhe
- o poster será avaliado por uma banca multidisciplinar

- quanto à premiação, Raskin avisou que quem faria o repasse seria a diretoria
do COMASC

- Caio pediu para que todos divulgassem a Jornada de Prêmios já que permite a
participação de todos os alunos da área da saúde

- não é preciso estar com a pesquisa inteira fechada, contato que se tenha um
mínimo de resultados para sustentar o que foi proposto inicialmente na
hipótese, é o suficiente para submeter

- a intenção da Jornada é justamente divulgar a pesquisa dos alunos
- Lucas incentivou os alunos, mesmo quem não submeteu trabalho à Jornada, a

acompanhar a Jornada no COMASC para se familiarizar com pesquisa e se
expor a mais orientadores

- repasse do COMASC:
- Sara fez repasse do orçamento afirmando que ele está pronto e aprovado pela

Executiva
- COMASC conseguiu mais patrocinadores que ano passado e, assim, permitiu que

fossem destinados R$ 9 mil para os prêmios da Jornada
- Sara avisou que o COMASC vai ser mantido 100% online sem workshop presencial

nem online devido à situação da pandemia
- Ela avisou que a plataforma da Doity será mantida (a mesma do ano passado)
- Sara anunciou que 10 palestrantes dos 15 planejados já estão aprovados

- repasse do Cursos:
- Edson avisou que tem dois cursos de longa duração em andamento (de SUS e inglês)

e até as férias terá mais duas aulas do curso de inglês e mais uma aula do curso de
SUS



- Ele anunciou que em Agosto ao todo terão quatro cursos contando com os que já
estão ocorrendo agora:

- Dia 17/08 vai ter um curso de educação financeira e também em agosto terá
um curso de apresentação PowerPoint

- a ideia é deixar um por semana para não sobrecarregar, mas não é certeza

- Maria Alice confirmou que a aula 2 do SUS será com Eduardo Jorge no dia 10/06
enquanto a próxima aula de inglês vai ser dia 18/06

- Edson esclareceu que, ontem (24/05), no curso de SUS, eles mudaram a plataforma
do Google Meets para o Microsoft Teams e ele abriu um canal para levantar as
opiniões dos alunos sobre a experiência de ontem:

- ele afirmou que a ideia é migrar permanentemente para o Teams, mas
somente se nosso público aceitar

- Marília abriu a reunião para quem quisesse opinar sobre o Teams e alguns
diretores acabaram comentando no chat somente

- repasse do Social:
- Laura anunciou que os kits calouros estão disponíveis para retirada e ela mostrou os

itens do kit na câmera
- Marília agradeceu aos diretores que se voluntariaram para fazer escalas na salinha

para permitir que os kits sejam entregues para os alunos que compraram


