
Reunião Ordinária do DCMA de 09/02/2021: 
- Mabi começou parabenizando os diretores do DCMA que fizeram aniversário no mês de 

Janeiro  
- Caio do Científico informou sobre: 

- a limitação dos “Pesquisadores do Futuro” ser financeira e que a demissão das 
professoras ano passado não afetou o número de vagas 

- informou os presentes sobre a reunião da Executiva + Científico + NRI 
- curso PIBIC que mudará de esquema e já se encontra atrasado de acordo com o 

que o Wagner repassou para eles  
- a ideia do Científico é desenvolver um forms para coletar a opinião do corpo discente 

sobre os “Pesquisadores do Futuro” de um modo geral  
- pretendem fazer uma reunião temática mais para o pessoal do 2º ao 6º ano (os mais 

“veteranos”) uma vez que os calouros só vão passar a frequentar o DC regularmente 
bem depois  sendo que eles querem colher as sugestões de tema por forms também  

 
- Sara do COMASC informou sobre: 

- data definida do COMASC sendo no final de semana devido aos feedbacks 
recebidos ano passado  

- repassou que o COMASC já conseguiu fechar duas parcerias  
- a lista de temas e palestrantes já está delimitada  
- COMASC entrou em contato com dois palestrantes internacionais perguntando se 

eles aceitariam participar do nosso Congresso e ambos aceitaram, pedindo a 
confirmação mais adiante  

- no Instagram, publicaram uma pesquisa de público 
- a gestão 2021 tem um novo logo  
- já possuem ideias para Workshop  
- reforçaram as parcerias com três outros congressos médicos-acadêmicos  
- Sara indagou se os presentes na reunião tinham alguma sugestão de ideia, tema 

para palestra e patrocinador  
- Marília pediu para que a Sara compartilhasse os temas que os diretores do 

COMASC já consideraram  
- Maria Luiza sugeriu a criação de forms para as sugestões do corpo acadêmico para 

o COMASC e a Sara comunicou que já se passou um forms no final do ano, mas 
que eles vão repassar novamente  

- Sara compartilhou sua tela para mostrar os temas que os diretores do COMASC 
consideraram  

 
- Vanessa das Ligas informou que: 

- o formulário da fundação das Ligas já está disponível no site do DC  
- disponibilizaram um forms para que os novos secretários de 2021 preencham seus 

dados 
- indagou os presentes sobre a opinião deles a respeito da participação dos cursos de 

Enfermagem e Fonoaudiologia no Conligas  
- Marília, Lucas e Danielle Rando se puseram a favor da ideia de Enfermagem e 

Fonoaudiologia participarem do Conligas  


