
Reunião Ordinária 09/03/2021:
- repasse do Científico:

- Caio se apresentou e parabenizou os calouros
- Caio falou das reuniões temáticas e explicou o que elas são para os calouros
- O tema escolhido da semana que vem (16/03) foi “currículo médico” com Dra Silvia e

como buscar emprego e o que geralmente é pedido; Caio diferenciou da reunião de
2019 que tratava do currículo pedido na residência e falou que eles estão guardando o
tema mais para o meio do ano para que os internos participem mais perto das provas
de residência

- Caio atualizou sobre o “panfleto dos calouros” e como o projeto foi levado para a
Executiva e ampliado; ele explicou que o Científico esse ano reformulou o “guia dos
calouros” e estão esperando o Marketing trabalhar sobre ele

- Júlia trouxe a ideia de comemorar as mulheres da Ciência e que eles pensavam em
fazer uma colaboração entre o DC, IF e CAMA

- Júlia falou que o DC traria algo relativo a pesquisas na Santa Casa e no final teria um
documento agradecendo às professoras pela pesquisa na nossa instituição

- Júlia falou que pretendem trazer a professora Luciana para explicar sobre as
pesquisas básicas e clínicas

- Júlia esclareceu que trouxe a discussão para perguntar sobre possíveis temas que o
DC possa ter de sugestão e ressaltou que o CAMA planeja trazer o aspecto social e a
IF pretende fazer uma roda de conversa sobre a carreira científica

- Caio reforçou que a 59 estava mais do que convidada a dar ideias também
- Júlia se disponibilizou para quem quisesse compartilhar as ideias em outro momento

- Repasse de Ligas:
- Danielle comentou sobre as ligas novas: ela disse que até ano passado existiam 42

novas ligas na faculdade e que esse 14 novas ligas entraram com o processo de
fundação buscando serem aprovadas

- Danielle explicou o porquê uma liga buscando aprovação poderia ser negada, sendo
que o processo de fundação é delicado e exige exclusividade, as 14 ligas buscando a
fundação são extremamente heterogêneas e merecem um processo de análise e
reflexão diferenciado, demorado e específico

- Danielle reforçou que a pandemia resultou em atrasos burocráticos além do DC e os
processos de fundação acabaram atrasando e esclareceu que não há displicência
quanto à aprovação

- Danielle contou que a diretoria de Ligas se reuniu com a Executiva quanto ao
Conligas e ela explicou o que o evento era para a 59

- Danielle reforçou que a presença nas ligas só conta a partir da data do Conligas e, por
isso, a diretoria de Ligas estava tentando adequar o atraso na aprovação dos
formulários das ligas buscando ser fundada e as ligas que já estavam fundadas
querendo começar as aulas

- O Conligas para as ligas já existentes ocorrerá na quinta feira dia 11/03 e ela reforçou
que a presença dos secretários é obrigatória

- Danielle afirmou que o Conligas para as ligas fundadas em 2021 ocorrerá
posteriormente à devolução dos formulários de todas as ligas que buscaram a
fundação para que, quem conseguiu a aprovação, saiba que deve participar

- repasse COMASC:
- Mariana avisou que quase todas as palestras já estão decididas e alguns ajustes por

questões burocráticas são necessários
- Mariana pediu indicações para o DC de profissionais de gestão do SUS e de

infectologia para tratar sobre sequelas do COVID que sejam da Santa Casa
- Mariana explicou que o tema sobre sequelas de COVID tem pouca pesquisa e ela

queria indicações de profissionais da Santa mesmo que trabalhassem com o tema



- Mariana contou que eles estão se deparando com algumas dificuldades para
conseguir parcerias devido ao contexto de pandemia e ela expos quais patrocinadores
já tinham aceitado

- Marília reforçou que qualquer indicação de palestrante era para ser repassado para o
pessoal do COMASC

- Caio sugeriu os professores de OAS serem cotados para palestrantes de gestão do
sistema público

- Mariana reforçou quanto ao patrocínio e que, se alguém do DC souber de empresa
que patrocina esse tipo de evento, era para avisá-los

- repasse do Social:
- Jessica explicou como ocorrerá o dia do DC no PIPA e que a lista de diretores

responsáveis e calouros já está nas mãos da Executiva
- Laura reforçou que as vendas do kit calouro começam nessa sexta dia 12/03 no dia

do DC do PIPA
- Marília reforçou o convite para os diretores do DC participarem do PIPA

- repasse Executiva:
- Nina avisou sobre as escalas do “Vem Para Santa” para todos os diretores de 2021 e

que o link do forms de inscrição seria disponibilizado no grupo do DC do WhatsApp


