
 
  

 

Reunião Semanal  

Data: 14 de Agosto de 2018  Horário: 12h 

Local: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo - Sala Paulo Ayrosa 

 

Marketing 

Samuel Chen: Retomando o assunto da semana passada, semana que vem, em exatos 8 dias, teremos s segunda 

edição do portas abertas de 2018. Já temos confirmados a palestra de abertura com o Décio, o CAMA vai falar 

sobre permanência e bolsas, depois temos 3 ciclos: tour, parasito e morfo. Estamos planejando que cada atividade 

dure 40 minutos, durando das 13h às 17h. 

Jessica Veiga: Então, nas verdade combinamos 30 minutos para cada tour porque algumas atividades atrasam, mas 

se durarem 40 minutos certinhos ficamos no prazo. 

Samuel Chen: E a Morfo pediu para terminar em torno das 16h, porque o pessoal da limpeza sai neste horário, 

então não podemos atrasar muito. Então, como sempre, vamos precisar de vocês para serem nossos 

colaboradores, vou mandar um textinho depois da reunião. Essa ajuda dá certificado e pedimos abono de falta, e 

vocês ainda ganham nosso amor e coffee. Basicamente é isso. Vamos precisar de 14 colaboradores. Quem ajudou 

no primeiro sabe que é bem suave, você conversa com o pessoal e eles normalmente são simpáticos. 

Jéssica Veiga: Vamos liberar para vocês se candidatarem hoje a tarde, mandaremos no grupo de whatsapp e vocês 

preenchem. 

Samuel Chen: Como de costume, amanhã vamos liberar a inscrição para todos, e enviamos amanhã cedo o link no 

grupo do DC também. 

 

CoMASC 

Victor Mesquita: Oi pessoal, confirmamos mais um patrocínio do Instituto Pensi, então estamos com 3 patrocínios 

confirmados, o Einstein, a APM e o Pensi, e estamos tentando mais alguns, inclusive o resto da diretoria está agora 

em reunião com o Dr. Tips, um aplicativo para médicos, e depois temos mais uma. Quinta passada tivemos uma 

reunião com o Malheiros para tentar o patrocínio da Santa, mas é difícil conseguir algum dinheiro com o Shenjiro, 

ainda vamos mandar uma planilha e fazer um monte de burocracia. 

Flavia Ost: Mas vocês estão conversando com o Malheiros, certo? 

Victor Mesquita: Isso, conversamos com o Malheiros e ele que faz a intermediação, leva a documentação para 

cima, etc. Então, além disso estamos tentando patrocínio com a Manole, é uma editora de livros de Medicina que 

patrocinou o COBLAM, então estamos tentando contato com eles. E vamos falar um pouco do cronograma que 

temos até agora. 

Ayrton Piassi: Para a abertura temos a Ana Claudia Arantes, ela dará uma palestra nova que estava desenvolvendo, 

com tema específico para medicina. Também tentamos conversar com o Átila do Nerdologia, mas por hora ele 

ainda está sem resposta. Das 15 palestras só precisamos confirmar mais uma, que será um professor indicado pelo 

Einstein. Temos bastante temas, tentamos abarcar bastante os interesses dos alunos de acordo com a pesquisa. 

Dos workshops já temos dois fechados. Um é autópsia, dada pela professora Geanete. Quem está no segundo ano 

deve estar vendo agora e sabe que é bem interessante, e em São Paulo só a Santa, a Paulista e a Porcada têm 

autópsia na grade curricular, então deve atrair bastante gente de fora. Um outro é um workshop da medicina 

social, eles ainda estão confirmando o tema mas está bem encaminhado. Estamos vendo também um workshop de 

microcirurgia, mas depende um pouco da disponibilidade dos microscópios, sem eles não tem como fazer. 

Victor Mesquita: Estamos vendo com uma empresa, mas eles não tem como emprestar para o dia 3, eles indicaram 

outra mas ela não atende nosso contato, então estamos vendo se vamos conseguir manter para esse dia mesmo 

ou se vamos marcar algum outro workshop. 

Ayrton Piassi: Seria bem legal mesmo, porque o professor aceitou dar o curso mas ele só tem 2 microscópios, 

então o curso só ficaria viável para umas 6 pessoas, por isso precisamos de mais. Além disso teriam mais um ou 

dois workshops que estamos verificando. Para quem nunca foi no CoMASC, nós tínhamos apenas as palestras e daí 

acabava, agora vamos terminar as palestras às 16h30 e então teremos os workshops logo depois. Eles serão 

simultâneos e as pessoas vão escolher algum para ir. 
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Victor Mesquita: Isso. Os dois últimos ainda vamos confirmar, mas eles devem ser medicina forense e 

instrumentação cirúrgica ou ultrassonografia. 

Flavia Ost: Tenho uma pergunta, os workshops vão ser gratuitos? 

Ayrton Piassi: Sim, poucos deles precisam gastar material então dá para fazer sem custo. 

Flavia Ost: Beleza. E assim, o CoMASC, por mais que venha mais gente da Santa Casa, ele é aberto, então vocês já 

confirmaram que não teria problema gente de fora vir ver a autópsia, por exemplo? 

Ayrton Piassi: Sim, já conversamos com a Geanete, ela disse que só tem que ser aluno de medicina. Também 

conversamos com o Malheiros e ele confirmou que estava suave.  

Flavia Ost: OK, e a discussão de caso com a Geanete e o Bonadia, vocês vão chamar mais alguém para participar? 

Porque adoro a Geanete e o Bonadia, veria infinitas aulas deles, mas discussão de casos é bem a aula que eles dão 

para a gente normalmente, então talvez fique taxado com “o mesmo de sempre”, sabe? 

Ayrton Piassi: Então, a ideia era ter uma discussão de caso clínico e outra de caso cirúrgico, mas pelo tempo não 

dá. 

Flavia Ost: Entendi, mas vocês não conseguiriam convidar mais gente para fazer uma mesa redonda? Só para ficar 

diferente mesmo, não que tenha problema com os dois. 

Leonardo Garcia: A Geanete foi indicação do Bonadia mesmo, também pensamos em chamar o Irineu. 

Flavia Ost: Não, beleza, era mais chamar alguém que normalmente não discute caso com a gente também, só para 

não ficar o mesmo pessoal de sempre, basicamente uma aula de propedêutica e patologia. 

Victor Mesquita: Vamos conversar com o Bonadia para ver se ele sugere mais alguém então. Bom, também 

falamos com o pessoal do CREMESP, então pode ser que tenhamos sorteio de livros. Para a discussão de casos 

vamos tentar fazer algo mais interativo, então queríamos testar agora um site que é o MENTI, então entrem nesse 

site [https://www.menti.com/] pelo celular por favor, e coloquem esse número [na tela] quando for pedido. 

Primeiro queremos testar se a internet aguenta pelo menos um número menor de pessoas. [Testamos votação]. 

Ayrton Piassi: A ideia então é os professores discutirem e montarem perguntas em que a plateia vota antes de eles 

darem a resposta. 

Victor Mesquita: Também vamos usar bastante a parte de comentários, para saber as opiniões das pessoas. As 

pessoas dariam palpites anônimos, e assim ficariam menos envergonhadas de participar. Tem um filtro de palavras 

para evitar palavrão. Enfim, com as perguntas aparecendo na tela os professores podem ir respondendo sem 

precisar que as pessoas fiquem levantando a mão, levando microfone por aí, etc. Enfim, nessa semana ou na 

próxima vamos liberar o link de inscrição para colaborador do CoMASC. Vamos liberar primeiro no grupo do DC, e 

os calouros têm prioridade. 

Ayrton Piassi: Sejam colaboradores, é legal! 

Victor Mesquita: Todo mundo sabe o que o colaborador faz? Não?  

Ayrton Piassi: O colaborador tem duas grandes funções. Uma é ajudar na organização do congresso, fazendo 

inscrição, distribui coffee, etc, a outra é ficar nas primeiras fileiras do congresso porque ninguém nunca quer 

sentar lá. 

Flavia Ost: E vocês trabalham em escala, então por exemplo vocês estarão trabalhando no primeiro dia de manhã, 

e nos outros períodos podem, quer dizer, devem ir ver as palestras. 

Victor Mesquita: Isso. Bom, o que falta fazer é orçar os brindes, estamos verificando coffee e lunchbox, divulgar o 

CoMASC no marketing da Santa Casa e fazer as escalas dos colaboradores depois que eles se inscreverem. É isso. 

Ayrton Piassi: Curtam a página do CoMASC! 

 

E sem mais pautas e dúvidas, damos por encerrada a reunião. 

 

São Paulo, 14 de Agosto de 2018. 
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