
Ata da reunião via Discord dia 31/03/20 

A reunião não contará presença dos membros por ser online. 

Cursos: o curso de inglês já está encaminhado, só falta falar com o professor pessoalmente e 

discutir os preços. Provavelmente serão 6 cursos de inglês na hora do almoço (1 aula por mês). 

A aula seria assim: o professor apresenta um caso clínico em inglês e no final todos discutem o 

vocabulário do artigo. Cada aula é independente, cada uma com seu certificado, e os launos 

podem comparecer apenas naquelas de maior interesse. Ainda não conseguiram os produtos 

para os cursos de procedimento por causa da quarentena. Alguns fornecedores respondem 

mas não têm material devido à quarentena, outros não respondem. Para o curso de sutura, 

Cursos precisa do orçamento dos materiais para a faculdade poder reembolsar. Sobre o curso 

de efast: a liga de trauma aceitou fazer um curso conjunto e Cursos e a diretoria da liga estão 

conversando para organizá-lo.  

Marketing: o compartilhamento por parte da executiva de publicações do face está 

impulsionando bastante as publicações e o alcance delas. O marketing vai enviar os links das 

publicações no grupo do DC para nós compartilharmos. O Marketing está usando mais a 

página do DC, em vez do perfil, o que dá um melhor entendimento sobre o alcance das 

publicações e o engajamento dos seguidores. Sobre o Portas Abertas: é um evento que 

permite que vestibulandos conheçam a Santa e tenham contato com alguns rodízios. Esse 

evento dura uma tarde inteira e permite que os alunos passem por atividades de Patologia e 

de Morfologia, por exemplo, para conhecerem melhor sobre as matérias que eles terão na 

faculdade. O evento é finalizado com um coffee. Por enquantoo, o planejmanto do primeiro 

Portas está paralisado por causa da quarentena. Sobre os quizzes: serão feitos semanalmente 

até o fim da quarentena, pretendem fazer de todas as diretorias.  

Coelho: seria legal incentivar os calouros a fazerem os quizzes, para aumentar a integração e 

fazê-los conhecerem melhor sobre os diretores. A atividade de parasitologia do Portas é um 

rodízio que o pessoal sempre gosta muito, porque eles estudam essa matéria no cursinho, 

então entendem melhor o conteúdo. Talvez seja melhor tornar a atividade mais dinâmica que 

a dos anos anteriores, podemos chamar um dos técnicos do laboratório. Conseguir as peças de 

morfologia seria bem legal! O Marketing precisa conversar com a Mirna para ver a 

possibilidade.  

Marketing: o primeiro Portas seria no final de abril/começo de maio. Seriam 2 portas por 

semestre, mas a quarentena pode prejudicar as datas, então ainda é incerto.  

Social: pretendem organizar uma reunião em um bar pós calo para conhecer melhor os 

calouros e para integrar melhor as diretorias. No final do ano, podemos fazer um churrasco em 

um sítio, integrando a antiga gestão e a nova. Também pensaram em fazer uma festa no meio 

do ano entre as diretorias. Eles vão orçar os pins com o símbolo da Santa. Sobre a venda dos 

kits: venderam 24 dos 28 adesivos,  10 canecas, 5 kits dos 25 e 16 camisetas (esses dados 

referem–se à época da quarentena). Eles precisam esperar acabar a quarentena para a entrega 

das camisetas, visto que o fornecedor está sem material no momento.  

Comasc: fecharam a parceria com a Atheneu, apenas precisam decidir os livros para os 

sorteios. Alguns patrocinadores estão com dificuldade para confirmar o patrocínio, porque 

precisam saber como vão ser os outros eventos que eles vão participar para garantir que dê 

para patrocinar o Comasc. Até o momento, temos 4 palestrantes confirmados com seus 

respectivos temas: Auro del Giglio (humanismo, cuidado paliativo e onco), Remo Susanna 



(glaucoma), Bruno Zilberstein (cirurgia minimamente invasiva) e Rita Barata (populações 

vulneráveis). Patrocinadores em andamento: Cealag, Itaú, Objetivo, APM e outros que estão 

em negociação. Parcerias de divulgação fechadas com outros congressos: Uninove, Santa 

Marcelina e FMABC.  Fizeram o instagram do Comasc, onde vão divulgar melhor os conteúdos 

do congresso e vão postar stories com os bastidores do congresso, para as pessoas 

acompanharem a montagem do evento. 

Mills: ver no contrato sobre nossas responsabilidades no caso de o Comasc não puder ser 

realizado por causa do corona e saber quais são as implicações se, por algum motivo, 

o  congresso não puder ser realizado após o fechamento do patrocínio. 

 

Ligas: desmarcaram os CIs de março e abril por causa do corona. Eles vão mandar mensagem 

para os secretários das ligas que tinham seus cursos na época da quarentena. Estendemos o 

prazo dos CIs para até a segunda metade de julho, para ser possível realocar todos os cursos.  

Aulas online de ligas não contam como aula, ou seja, não valem presença.  

Mari Jorge: aula online não conta como presença por regras do Estatuto. As aulas de ligas só 

contam presença quando realizadas nas dependências das faculdade. Mandamos as atas das 

ligas no fim do ano para a Comissão de Extensão e as aulas só são válidas se a ata estiver junto, 

assinada. Como as aulas online impossibilitam a assinatura das atas, elas não valem presença. 

Podemos incentivar as ligas a fazerem CIs conjuntos para não ter concorrência de datas.  

Coelho: conversar com as diretorias de flexibilizar, esse ano, o número mínimo de horas de 

atividades de ligas (8 horas). Flexibilizar apenas para esse ano, não precisa mudar o estatuto. 

As ligas mensais podem ser prejudicadas por essa limitação de horas mínimas. Também 

podemos aumentar o horário disponível para as ligas fazerem os CIS, por exemplo, podemos 

permitir que algum CI comece às 19h. 

Científico: discutiram com a executiva projetos que estavam parados e que querem retomar, 

como atualizar IC for dummies. Decidiram as datas das reuniões temáticas: segunda semana 

de todo mês, começando em maio e terminando em outubro. Eles vão recolher informações 

de orientadores e seus temas de pesquisa por meio de mensagens que os cargos de Extensão 

vão enviar por whats. Sobre a Jornada de Prêmios: vão tentar um modelo novo para a 

exposição de cartazes e avaliação. Eles se reuniram com o Wagner no começo do ano, que 

disse que a avaliação dos professores na última Jornada não foi boa devido à parcialidade dos 

avaliadores (que já conhecem os alunos). Pretendem expor os pôsteres do COMASC até 2 

semanas antes do congresso em uma sala para os avaliadores terem tempo suficiente de 

analisá-los. O científico vai recolher os contatos de possíveis patrocinadores da Jornada e 

repassar para o Comasc, esta diretoria é que vai negociar o patrocínio. Será realizada uma 

reunião com vários órgãos em maio, na qual apresentarão todos os intercâmbios que os 

alunos podem participar. O cientifico vai participar dessa reunião por meio da divulgação do 

Pesquisadores do Futuro. Sobre o prazo para a entrega de trabalhos para a obtenção de bolsas 

PIBIC: se mantém para o dia 8/05. Pessoas que não fizeram o curso podem submeter seu 

trabalho excepcionalmente esse ano. Passaram forms para saberem os interesses das turmas 

em relação a temas de reuniões temáticas. Eles vão analisar essas respostas e ver quais temas 

serão contemplados. Filtraram os projetos de IC realizados nos últimos 5 anos e vão passar 

para o Wagner assim que ele estiver disponível. 



Mills: estudar a possibilidade de fazer uma live pelo face das reuniões temáticas (se não for 

um tema restrito à Santa), para divulgar o DC.  

Flávia Ost:  expor os pôsteres antes do Comasc talvez não resolva integralmente o problema 

de os avaliadores não analisarem os trabalhos. Cuidado com a questão dos patrocínios da 

Jornada ao descentralizar a obtenção do patrocínio. Talvez pode-se deixar os pôsteres 

expostos em corredores (em biombos). 

Cientifico: é realmente difícil um avaliador ir para a Santa só para avaliar o pôster. Entretanto, 

há uma comissão externa cuja função é justamente avaliar os pôsteres, então eles são mais 

flexíveis em ir para a Santa, já que eles se planejam antes para isso. Talvez seja melhor pedir 

para o Wagner e para o Adriano uma solicitação formal pedindo uma sala por uma semana 

para a exposição.  

Enrico: o científico vai apenas obter o contato do patrocinador e repassar para o Comasc, 

diretoria esta que vai ficar responsável por obter o patrocínio. Assim, a obtencção do 

patrocínio continuará centralizada na diretoria do Comasc. Talvez tenha problema em tentar 

reservar a sala da Jornada por uma semana 

Coelho: em Comasc anteriores, vimos que é inviável reservar uma sala por uma semana inteira 

para deixar os pôsteres. É melhor pedir para o Wagner conseguir uma sala para deixar os 

pôsteres expostos.  

Cientifico: vão reescrever do zero o edital da Jornada em abril, visto que usaram o mesmo 

edital nos últimos anos e ele precisa de atualizações. 

Executiva: agradecemos os feedbacks pelo forms! Estamos abertos a reuniões para discutir 

dicas e meios de melhorar seu desempenho dentro da diretoria e como você está se sentindo 

dentro da sua diretoria. É uma conversa bem informal e horizontal.  


