
Reunião via Google Meets realizada dia 30/06/20 

Executiva: estamos fazendo um forms pedindo as opiniões dos alunos sobre a pesquisa na 

santa, junto com o cientifico. Como o cientifico está comprometido agora com o edital da 

jornada de prêmios, a partir do final dessa semana já vai ser possível retomar o projeto. Os 

certificados de ligas do ano passado serão disponibilizados essa semana. Temos um tutorial no 

insta do DC sobre como acessar seus certificados.  

Ligas: divulgaram spams reiterando as novas mudanças do funcionamento das ligas por causa 

da quarentena. Os secretários tiram prints de todos os participantes no início, meio e fim da 

aula. Só recebe presença quem estiver em pelo menos em 2 dos 3 prints. Os secretários só 

passam os nomes para o DC quem está em pelos menos 2 dos 3 prints, então é dever do 

secretário conferir a lista de presença e os prints. É opcional realizar o curso de introdução. As 

ligas que decidirem realizar o CI, devem reservar a data com o DC e o tempo de aula do CI 

entra como carga horária normal da liga. Ligas do DC criou um modelo de como montar a ata.  

Científico: terminaram de ajustar o edital da Jornada de Prêmios (uma competição de 

trabalhos científicos que ocorre durante o Comasc), só estão aguardando a autorização do 

Wagner para divulgar. O edital vai ser divulgado no site do Comasc. Mudanças na Jornada: 

pôsteres expostos online no site do CoMASC na semana da congresso, avaliação também será 

online, os prêmios a partir de agora serão dividimos igualmente entre os 5 melhores (1500 

para cada um). 

Cursos: pretendem realizar um conjunto de aulas por diagnóstico por imagem (tórax, abdome 

e cabeça). Estão com dificuldades para encontrar professores que se encaixam nos moldes da 

aula e que podem dar aula para do 1º ao 4º anos. Pretendem abordar diversos métodos de 

imagem, como tomografia, ultrassom e raio x.  

Comasc: esse ano provavelmente o Comasc vai ser online. Isso vai ser confirmado após a 

reunião com a diretoria da faculdade na semana que vem. Eles estão pesquisando sobre 

plataformas e modelos online e pesquisando orçamentos. No formato online, precisam 

repensar sobre as funções dos colaboradores e como eles podem ajudar no congresso. Estão 

aceitando sugestões de plataformas de congressos online e de workshops. Uma boa sugestão 

é a plataforma que a ELAM usou. Você podia entrar nas aulas que quisesse e, por meio da 

avaliação da aula, recebia a certificação de presença. Esse certificado da aula já foi enviado no 

dia posterior ao congresso por meio do email. Essa plataforma tinha um chat aberto e permitia 

colocar vídeos de fundo entre as palestras. As palestras sobre os trabalhos científicos eram 

gravadas anteriormente e, no final da palestra, o aluno estava disponível ao vivo para 

perguntas.  


