
Reunião realizada dia 20/10/20 via Google Meet 

Repasse geral do CoMASC 2020:  

Os objetivos do congresso durante a pandemia eram realizar o congresso da melhor forma 

possível dentro dos limites instaurados, expandir o congresso e garantir maior acessibilidade a 

todos. A diretoria buscou garantir toda a infraestrutura necessária para o modelo online, 

utilizar o instagram como a principal via de comunicação, passar vídeos durante os intervalos 

do congresso para melhorar ainda mais a relação com outros órgãos, trazer novas parcerias 

para o congresso, entre outras realizações. Organizaram uma planilha chefe para reunir as 

informações administrativas do congresso. Montaram scripts com os horários detalhados de 

cada atividade para manter a organização do evento. Contaram com a ajuda do Ceasi para 

colocar os vídeos na VIMEO. Passaram um formulário de interesse no começo do ano para 

entender as áreas de interesse dos alunos. Tiveram 2719 inscrições, sendo que a grande 

maioria soube do congresso por meio do instagram. Os dias em que mais tiveram inscrições 

foram os dias 26,27 e 28 de Agosto. Talvez seja legal aumentar a divulgação em setembro no 

próximo ano. A faixa etária principal dos inscritos foi entre 19 a 25 anos. 70% dos inscritos não 

eram da FCMSCSP, demonstrando que a divulgação fora da Santa foi importante. 72% dos 

inscritos eram do primeiro ao quarto anos, sendo que 20% eram do terceiro ano da Medicina. 

60% dos inscritos eram de SP. Dos 2719 inscritos, 763 pessoas obtiveram o certificado de 

ouvinte (28%). 61% das pessoas que receberam o certificado são da Santa Casa. 93% das 

pessoas que certificaram eram da Medicina. Ao todo, 1058 pessoas acessaram pelo menos 

uma vez a Doity Play. Cerca de 491 pessoas responderam ao feedback. O Painel COVID 19 e a 

palestra de Medicina humanitária receberam as maiores notas dentre as palestras. Para mais 

informações dos resultados do feedback, procure a diretoria do CoMASC 2020.  

Discussão do Estatuto  

A Executiva continuou a discussão sobre as mudanças propostas do Estatuto, informando 

quais foram as mudanças discutidas pela Executiva e pelas diretorias e ouvindo sugestões das 

pessoas presentes.  


