
 
  

 

Reunião Semanal  

Data: 07 de Agosto de 2018  Horário: 12h 

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

 

Científico 

Jorge Torresi: Só gostaria de lembrar que o prazo prorrogado do PIBIC já está acabando, vai até o dia 10. Também 

está terminando o prazo para entrega do relatório final. Além disso, o tivemos 19 inscritos no programa 

Pesquisadores do futuro neste ano, então estão discutindo se vão prorrogar o prazo de inscrição. São 12 a 15 

vagas, mas normalmente são cortados 2 ou 8 inscritos principalmente devido ao inglês, mas também por causa do 

perfil do estudante. Mas isso vai depender do resultado da prova de inglês para seleção que ocorrerá hoje.  

 

CoMASC 

Rebecca Luguera: Só lembrando o pessoal que em breve vamos convidá-los para ser colaboradores do CoMASC, 

então fiquem atentos. 

 

Marketing 

Flavia Ost: O Samuel está preso no trânsito e ficou  um pouco atrasado, mas ele ia avisar vocês que teremos a 

segunda edição do Portas Abertas no fim do mês. Como é um evento muito procurado, estamos vendo se é viável 

fazer uma terceira edição ainda, já que a lista de interessados é bem grande. Enfim, precisaremos de 

colaboradores para apresentar a Santa Casa para nossos futuros calouros. 

Leonardo Garcia: Não tem como aumentar a quantidade de inscritos? 

Flavia Ost: Então, são 60 pessoas por edição, o problema é que temos limitação devido ao tamanho do laboratório 

e também no número de voluntários. E se colocarmos mais pessoas com o mesmo número de voluntários temos 

mais chances das pessoas se perderem, de entrarem onde não deveriam, mexer em peças da morfo por exemplo, 

etc. Na verdade hoje já estamos com grupos maiores, antes tínhamos 3 grupos de 15 pessoas e hoje temos 3 

grupos de 20, mas está bem no limite. Por isso que a ideia é fazer mais edições, em vez de superlotar as que já 

fazemos. 

Leonardo Garcia: Entendi, é que a gente conhece muitos alunos que curtem a Santa e querem vir visitar e não 

conseguem, no Etapa por exemplo eu já conheço umas 60 pessoas que viriam, por isso a questão. 

Flavia Ost: Entendo gente, eu também queria fazer mais edições, mas assim, as pessoas vêm voluntariamente, nós 

tentamos marcar para um dia que não tenha prova nem nada mas ainda assim elas precisam tirar a tarde toda 

para fazer, faltando em aula e tal, por mais que a gente peça o abono. É mais uma questão de viabilidade de 

infraestrutura e voluntários disponíveis mesmo. Tanto que eles devem fazer dia 22 de Agosto porque temos um 

período verde a tarde no terceiro ano e deve facilitar para o pessoal vir. Mesmo assim tentamos sempre ter 

calouros para participar do tour, já que eles acabaram de fazer a prova e podem dar dicas mais atuais para os 

vestibulandos, eles acabaram de passar por aquela situação. O pessoal que acabou de passar pela Vunesp, a gente 

viu mais Fuvest, então os calourinhos podem explicar melhor. Mas enfim, queremos fazer mais edições sim, mas é 

sempre uma negociação geral para sair. Mais alguma sugestão pessoal? 

 

[Samuel chegou a reunião e prosseguiu com a pauta] 

 

Samuel Chen: Desculpem o atraso pessoal! Então, o que temos confirmado até agora é a data, 22 de agosto, e a 

palestra de abertura do professor Décio. Estamos acabando de confirmar os laboratórios de parasito e de morfo. 

Então vamos precisar de colaboradores novamente. Ah, e desta vez vamos testar o esquema dos vídeos, então 

para não atrasar demais o evento pediremos para que cada órgão envie um vídeo de 1min, 60s, em vez de falar lá 

na hora, que é tempo suficiente para apresentar seu órgão. Também já estamos fechando o coffee, mas 

aparentemente o Boca de Fada, que foi o coffee do SIMPALT, fechou, pelo menos não conseguimos contato pelo 

cartão que tínhamos. Então pedimos o contato do coffee que fez para o pessoal do PECA. Se alguém tiver contato 

de buffet legal e puder passar a gente agradece. 

Rebecca Luguera: Vocês vão fazer coffee ou lunchbox? 
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Samuel Chen: Coffee mesmo. 

Rebecca Luguera: Vou passar o contato do buffet que usamos no CoMASC ano passado. 

Samuel Chen: Obrigado! Bom, é isso. Vamos liberar o link de inscrições em breve, a gente envia no grupo do DC no 

mesmo dia que a faculdade for divulgar o link no site. Estamos pensando em abrir no dia 16 de agosto, 1 semana 

antes. O preço provavelmente vai se manter em 30 reais. 

Flavia Ost: E as inscrições para colaboradores, quando vão abrir? 

Samuel Chen: Assim que fecharmos as atividades vamos abrir. Estamos só confirmando ainda se vai ser Parasito ou 

primeiros socorros. E é isso. Desculpem o atraso pessoal! 

 

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

 

São Paulo, 07 de Agosto de 2018. 
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