
Reunião realizada dia 19/11/2019 

Executiva: A Executiva de 2019 vai pagar as camisetas para todas as gestões. Todas as 

diretorias devem preencher a tabela com o tamanho da camiseta ou enviar as informações 

para o Social. Na próxima semana votaremos as alterações do Estatuto. 

 

Reunião temática do científico, com o André Augusto. Palestra sobre "currículo médico": hoje 

temos uma padronização de itens que formam o currículo. Foi inserido um novo item chamado 

"atividades diversas", que contém atividades importantes para o aluno e que não estão ligadas 

à área acadêmica. É importante que as informações colocadas no currículo possam ser 

provadas, por meio de certificados e declarações, por exemplo. Informações não verossímeis 

serão facilmente delatadas por outros médicos. É importante colocar os certificados de cursos, 

congressos, simpósios, ligas acadêmicas, diretoria de liga etc. Se não houver comprovante de 

pesquisa (como é o caso de alunos sem bolsa de pesquisa), o aluno pode pedir para o seu 

orientador um documento que valida sua participação no projeto. As atividades esportivas, 

participação no Santa Maluquice, participação na IFSMA e na Batusanta, por exemplo, devem 

ser colocadas no currículo. É importante ressaltar que todas as atividades realizadas pelo 

aluno, desde atividades realizadas na escola que não tem relação com Medicina até prêmios 

de pesquisa. Assim, pode-se colocar no currículo aulas de música, aulas de desenho, atividades 

voluntárias, atividades religiosas etc. Na Santa Casa, é requerido o curriculum vitae, assim o 

curriculum Lattes não é necessário. Entretanto, o Lattes é pedido em outras instituições 

médicas. O CEDAC é um setor da Santa Casa que dá suporte para os docentes manterem seu 

curriculum Lattes atualizado. Este setor pode ajudar os alunos com problemas relacionados ao 

currículo. Se as atividades das quais você participa não emitem certificado, pode-se pedir uma 

declaração para o professor responsável, comprovando a participação no projeto. Os 

professores avaliadores dão grande importância a atividades realizadas fora da instituição. 

Item que tem maior destaque na avaliação do currículo: atividades fora do país. Itens que têm 

grande importância na avaliação: cursos, congressos e simpósios. Geralmente, nas entrevistas 

de residência, leva-se uma folha avulsa com as notas da faculdade. Alguns departamentos não 

levam as notas em consideração. Em caso de dúvidas, o André encontra-se disponível para 

conversas no segundo andar do 61, na sala de Comissões Educacionais.  

 

 


