
Reunião Ordinária do DCMA 23/02/2021: 
- Marília parabenizou os calouros que participaram da reunião pela primeira vez  
- Nina parabenizou a Thaís Tuasca como primeira diretora 2021 a completar as horas 

mínimas de escalas  
- Mabi parabenizou os aniversariantes do mês  
- Repasse de Danielle de Ligas: 

- divulgou que tiveram 15 ligas novas sendo fundadas 
- ressaltou que os secretários das ligas devem participar do Conligas cuja data ainda 

não foi definida  
- anunciou que contaremos com a participação da enfermagem e da fonoaudiologia 

no Conligas  
- avisou que os outros cursos que agora participam do Conligas se disponibilizaram 

para divulgação  
 

- Repasse de Thaís do Científico: 
- repasse sobre a IC com bolsa PIBIC 
- anunciou que a PIBIC já publicou seu edital e as incrições abriram dia 08/02 e vão 

fechar dia 26/05  
- informou quais os documentos necessários para se inscrever no PIBIC  
- informou que o curso PIBIC é  obrigatório para os veteranos que não certificaram 

ainda, mas a partir da 59, essa obrigatoriedade cai, já que a grade curricular deles 
cobre o curso PIBIC 

- atualizou sobre o panfleto do DC que deve servir de guia para a 59 que ainda se 
encontra sobre elaboração  

 
- Pauta de Áurea do Cursos: 

- o Cursos vai passar um forms para recolher a opinião sobre os cursos, só estão 
esperando a 59 entrar  

- informou que os Cursos querem certificar diferentemente certos cursos maiores 
principalmente os de Inglês, Radiologia e de SUS com a intenção de fazer eles ao 
longo do ano todo e, quem tivesse 75% de presença da carga horária total do 
curso, ganharia um certificado único com o número de horas cheias; essa 
certificação para cursos de temática contínua seria caso o aluno optasse por esse 
certificado único, mas a formatação de um cerificado por curso se manteria para os 
cursos “menores” e para quem não quisesse o certificado único que também 
ganharia um certificado por aula  

- Edson e Mali corroboraram a fala de Áurea para explicar melhor a proposta  
- Maria Luiza Seixas sugeriu fornecer, ao invés de só certificado, promover uma 

mentoria/conversa com o palestrante e os alunos frequentes no curso contínuo 
para favorecer aqueles alunos que de fato participam e têm interesse e não estão 
na reunião somente por certificado: 

- Edson alertou sobre a possibilidade da ideia ser excludente, mencionando 
que ele também considerou aplicar uma prova no final do curso, mas 
considerando nossa carga horária já pesada, ele não acha muito bom  

- Camila Cogo, cursos 2020, fez a ressalva de que a participação por 
interesse e não por certificado contando com uma conversa no final da aula 
pode complicar a logística porque 140 alunos participando impossibilitaria o 
curso durar uma hora somente 

- Áurea considerou que, nos cursos presenciais, a ideia de Maria Luiza até 
era fazível já que o quórum costuma ser menor  

- Edson reiterou que qualquer sugestão para os Cursos é muito bem vinda e 
que eles consideram implementar as mais produtivas  

- Enrico Suriano compartilhou sua experiência no centro de simulação da 
Santa Casa e sugeriu que alguém dos Cursos procure descobrir o que é 



viável quanto ao centro de simulação e ofereceu o contato do professor 
central à coordenação do centro de simulação  

- Edson agradeceu o Enrico e também compartilhou que ele possui o contato 
da Dra Alessandra que é referência da área  

- Lucas sugeriu realizar eventos parcialmente presenciais com transmissão 
online, por exemplo, um grupo fazendo simulação, mas com pessoas 
assistindo à transmissão  

- Edson questionou na reunião a ideia de se promover cursos práticos para o 
sábado e a Marília sugeriu que eles passassem um forms e a Laura Maria 
ressaltou que cursos de sábado poderiam ser um problema para quem não 
mora na cidade de SP e sugeriu cursos de sábado de manhã, talvez híbrido 
presencial e online; Mariana Melim ressaltou que ela gosta da ideia do 
curso de sábado, mas a diretoria não é muito aberta à demanda de cursos 
no sábado devido à hora extra de funcionário e diversos outros assuntos 
burocráticos; Marília disse que se for online, o curso seja possível e que não 
era para desconsiderar a ideia por completo; Nina ressaltou que muitos 
alunos acabam reservando os sábados para sua pesquisa de IC e que, se o 
curso for gravado como costuma ser, é uma opção viável; Maria Luiza fez a 
ressalva de que ela acha que a maioria dos alunos iria num curso de 
sábado e que ela crê que o problema seria o palestrante contratado  

 
 
 
 
 
 


