
Reunião realizada dia 14/07/20 via Google Meets 

Executiva: já repassamos os resultados dos feedbacks para todos. Algumas pessoas já 

marcaram reunião com a Executiva para discutir os resultados. Se for do seu interesse, pode 

mandar mensagem para marcar reunião com qualquer um da executiva. A reunião temática 

que seria hoje foi adiada para a semana que vem por causa de disponibilidade do palestrante 

(lembrando que a reunião temática conta presença). 

Marília Diogo: fez sua reunião de feedback hoje e recomenda que todos façam! É ótimo ter 

esse meio de se comunicar e aprender.  

CoMASC: estão em processo de mudança do modelo tradicional para o online. Tiveram 

reunião com a diretoria da faculdade, que apoiou a adoção do modelo online. Acompanharam 

o Braicoms na semana passada e analisaram pontos positivos e negativos. A ideia que eles 

tinham de fazer todas as palestras ao vivo seja arriscado. O CoMASC vai adotar a reprodução 

de palestras gravadas previamente. Estão pensando em métodos para os ouvintes 

conseguirem participar e haver interação com os palestrantes. Estão fazendo reuniões com 

plataformas para decidirem quais as melhores. A data do CoMASC será mantida por requisito 

da diretoria (6,7 e 8 de outubro). Há patrocínios em andamento. Com a definição do modelo 

online, abre-se um novo leque de possibilidades de patrocínios. Há 10 palestrantes 

confirmados. No modelo online, precisam pensar se vão manter o número de palestras 

planejado inicialmente, pois muitas palestras online acaba se tornando cansativo. Ajudem a 

compartilhar os posts do CoMASC.   

Cursos: no dia 17/07 vai ser o primeiro curso de diagnóstico por imagem, direcionado para 

abdome. No dia 20/07 vai ter o segundo curso de inglês. Essa aula foi adaptada às sugestões 

do forms e será direcionada a artigos científicos de cirurgia.  

Ligas: mesmo com os boatos de que as aulas presenciais podem voltar, as ligas vão continuar 

sendo online. Com a comparação das atas das ligas, eles vão identificar as pessoas que estão 

presentes em mais de uma aula ao mesmo tempo. Eles farão isso porque o DC recebeu uma 

reclamação formal de que algumas pessoas estão presentes em várias aulas ao mesmo tempo. 

Social: estão recebendo os pedidos das camisetas com a fachada da Santa até amanhã. Já 

confirmaram os nomes dos voluntários da monitoria virtual. Essa lista já consta no site do DC. 

Agradecerem a todos que se voluntariaram.  

Semana que vem teremos a próxima reunião temática.  


