
Reunião Ordinária 27/04/2021:
- Repasse COMASC:

- Joanna avisou que eles já receberam o aval da comissão científica e tem dois
palestrantes confirmados

- repasse cursos:
- Edson relembrou que o primeiro curso será dia 30

- repasse cientifico:
- Thaís avisou que o curso PIBIC terminou as inscrições às 17:00 e o curso será

composto por aulas assíncronas, com atividades propostas a serem entregues e há
uma prova no final, e eles vão disponibilizar um vídeo da comissão explicando o curso
detalhadamente

- para o PIBIC propriamente dito, as inscrições vão até 26/05
- ela também deu um feedback sobre a reunião temática da semana passada com a

Dra Adriana que abordou todas as oportunidades extracurriculares da faculdade
- Thaís diferenciou o curso PIBIC do PIBIC em si

- repasse Ligas:
- Enzo se dirigiu aos diretores da liga:

- para quem deseja gravar as aulas, deve procurar um dos diretores da liga para
dar a orientação sobre gravar e eles vão oferecer um termo de autorização
para imagem e para não divulgar as aulas gravadas para fora da Santa

- sobre a certificação de palestrantes, há um modelo no grupo de secretários
para ser preenchido e certificar os palestrantes

- sobre a certificação das aulas paralelas, por ter muitas ligas que realizam
aulas paralelas tais como discussão de casos clínicos, é só contatar um dos
diretores que eles enviam o formulário para preencher e, posteriormente a
Executiva pondera se cabe ou não permitir a certificação sendo que a
presença para o certificado é a mesma das ligas

- repasse Executiva:
- Ma relembrou do bolo do final do mês que parabenizava os aniversariantes do mês
- Ma agradeceu os diretores interessados em discutir os formulários de feedback (24

dos 26 do total)
- Ma, por fim, recapitulou o que é o DC e como participar:

- ganhar certificado como membro do DC se participar de 75% das reuniões
- diretor do DC após ser eleito nas eleições no final do ano
- diretores da Executiva devem ser do 3º ano e ex-membro do DC com exceção

da 2ª tesoureiro que é do 3º ano
- colaborador dos eventos promovidos pelo DC


