
Reunião online via Google Meets realizada dia 28/07/20 

CoMASC: fecharam todos os palestrantes, só falta a palestra de abertura. Estão atualizando o 

insta do congresso de terça, quarta e domingo. Os workshops foram cancelados. Os contratos 

já foram enviados para os patrocinadores. Decidiram por 40 minutos de palestra gravada e 15 

minutos de dúvidas ao vivo, para garantir a interação. Decidiram usar a plataforma Doity 

(https://doity.com.br/), pois tudo o que precisavam está integrado em uma única plataforma 

(inscrições, certificados, sorteios, email para os participantes, transmissão). A plataforma 

também permite a tradução simultânea em libras. Estão abertos a sugestões de como os 

calouros podem participar e ajudar no congresso. Vão utilizar o OBS STUDIO para editar os 

vídeos e o VIMEO para streaming. A visualização tanto pelo computador quanto pelo celular são 

boas e foram testadas. Eles vão selecionar as perguntas durante a palestra e passar para o 

palestrante.  

Ligas: reforçaram que as ligas precisam pedir o email das pessoas de fora da Santa para o DC 

conseguir enviar os certificados no fim do ano. Algumas ligas estão fazendo aulas em conjunto 

via Youtube. Para o controle de presença, o recomendado é: a liga liberar um forms, que aceita 

as respostas até 10 minutos do início da aula, e um forms no fim da aula, que aceitará respostas 

até 5 minutos depois do final da aula. Ressaltaram que os secretários precisam enviar os prints 

para comprovar as presenças, senão a aula não será contabilizada.  

Cursos: o próximo curso será sobre diagnóstico por imagem – tórax dia 3/08, às 18h. A aula vai 

ser bem focada para os dois primeiros anos. Reforçaram para o pessoal responder aos forms dos 

feedbacks dos cursos. 

Científico: o curso PIBIC ainda está incerto, mas assim que a Comissão Científica determinar, o 

Científico vai informar a todos. O resultado das bolsas costuma sair entre julho e agosto, mas 

não tem uma data oficial. O fórum científico vai ocorrer dia 21/09 presencial ou online, ainda 

não foi decidido. Sobre o forms de iniciação científica: teve aprovação da diretoria da medicina 

e do Wagner, agora só falta a aprovação da Comissão Científica. Pediram para o pessoal divulgar 

a Jornada de Prêmios. O edital da Jornada está no site do CoMASC (http://comasc.com.br/wp-

content/uploads/2020/07/Edital-38a-Jornada-de-Pr%C3%AAmios.pdf). 

Social: tentaram fazer alguns jogos para integrar o pessoal, mas não teve muita adesão. Tiveram 

a ideia de fazer um jogo de poker online e queriam saber se o pessoal participaria. Também 

pediram sugestões de plataformas para o poker e sugestões de outros jogos. Sugeriram fazer 

forms e mandar no grupo do DC para pedir sugestões. Sugeriram “luderias”, tipo um cassino 

online. 

Marketing: pretendem fazer publicações sobre a Santa e o vestibular (para substituir o Portas 

Abertas) esse ano. Pretendem mandar um forms para saber os interesses dos vestibulandos, um 

forms para a 58 para sugestões e um forms para voluntários. Gostariam de sugestões para 

nomes do projeto. Pediram o apoio à divulgação dos forms. Pensaram em fazer um grupo de 

telegram para facilitar o envio das mensagens.  

https://doity.com.br/
http://comasc.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Edital-38a-Jornada-de-Pr%C3%AAmios.pdf
http://comasc.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Edital-38a-Jornada-de-Pr%C3%AAmios.pdf

