
Reunião realizada dia 9/06/20 via google meet 

Repasse do Cursos: entrarem em contato durante a pandemia com as pessoas que vão dar os 

cursos de lidar com situações difíceis e de inglês. O curso de como lidar com situações difíceis 

vai ser na forma de dinâmica e acontecerá dia 13/06. A primeira aula de inglês será no dia 

22/06 e será sobre clínica médica. A próximas aulas vão abranger outras especialidades. O DC 

vai abranger os custos do curso, então ele vai ser gratuito. A ideia é ser um curso de inglês 

técnico para médicos. Não precisa de um nível mínimo de inglês, pois é um curso mais aberto. 

O conhecimento de inglês para vestibular já é suficiente para acompanhar o curso. Cada curso 

será independente 

Repasse da Executiva sobre as escalas: enviamos um forms de votação nos grupos com a 

diretoria sobre o interesse de reduzir as horas obrigatórias de escalas de 12 horas para 6 

horas. Todos os diretores votaram a favor. Devido à pandemia, analisaremos todos os casos, 

ninguém sairá prejudicado. 17 diretores dos 25 já completaram as escalas obrigatórias.  

Repasse da Executiva sobre a demissão das professoras Tatiana e Fabiana: fomos atrás da 

Comissão Científica para tentar entender o que tinha ocorrido. Participamos do abaixo 

assinado com o CAMa e participamos da nota. Tivemos uma reunião com a diretoria e eles 

falaram que os alunos de ic dessas professoras não ficarão desamparados. A diretoria está 

realizando reuniões com esses alunos e já tem planos para resolver essas questões. A 

preocupação científica com a demissão dessas professoras era o grande número de alunos de 

ic que eram orientados e por elas, além de toda a estrutura de pesquisa e orientação eficiente. 

A demissão evidenciou o problema que enfrentamos de muitos orientadores não orientarem 

seus alunos, não saberem regras do ic, não saberem acessar a Plataforma Brasil etc. Assim, 

pretendemos levantar problemas relacionados aos projetos de ic em conjunto com o CAMA. 

Uma das soluções que encontramos é divulgar cursos que ensinam alguns tópicos essenciais 

para a ic, como ensinar como mexer na plataforma Brasil.  

Repasse do Científico: identificamos dois grupos distintos orientados por elas. O grupo que 

estava com o projeto em andamento recebeu, por parte da diretoria, o aconselhamento de 

cancelar a bolsa PIBIC e devolver o dinheiro ou adiantar o relatório final do projeto e a 

faculdade pagar o restante da bolsa que falta. Os alunos que apenas tinham submetido o 

projeto tiveram seus projetos cancelados, de acordo com o edital do PIBIC. Uma alternativa 

oferecida era transferir o projeto para outro orientador. Essa decisão ficou a cargo do aluno. A 

diretoria ainda não contratou novos professores, será realizado um concurso aberto. O 

científico contribuiu com informações para a nota de repúdio. O científico continuou aberta a 

tirar dúvidas durante as férias. O cientifico está trabalhando com o Wagner para editar e 

atualizar o Edital da Jornada de Prêmios. Discutiram se seria possível submeter os trabalhos via 

online e flexibilizaram o prazo de submissão dos trabalhos. O científico está trabalhando para 

cobrir as defasagens dos projetos de ic na Santa. No momento, eles estão recolhendo detalhes 

sobre as defasagens e enviarão propostas mais concretas para a diretoria. Umas das propostas 

seria uma optativa sobre pesquisa científica. A próxima reunião temática será dia 23/06 e terá 

o tema de “Os três ciclos da Medicina”. A faculdade liberou no dia de hoje o edital para a 

contratação dos professores. É uma vaga para Biologia molecular e, por enquanto, tem apenas 

1 vaga. Talvez essa vaga não seja para cobrir as vagas da Tatiana e da Fabiana.  

 

Podemos liberar um forms pedindo a opinião das pessoas sobre os problemas do ic 


