
Reunião temática - atividades extracurriculares científicas com a Dra Adriana 20/04/2021:
- atividade extracurricular são todas que não estão dentro do currículo formal obrigatório mínimo

do curso de graduação exigido pelo MEC
- muitas vezes, os cursos têm mais que o mínimo exigido pelo MEC sendo uma regra da Santa

Casa ter mais do que o mínimo
- as atividades extracurriculares são, por exemplo, estágio fora da faculdade que pode até ser

em outro local se for validado pela faculdade
- atividades extracurriculares são todas as atividades que são diversas da formação acadêmica

profissional e que permite a construção da própria vida pessoal do aluno
- essas atividades são de livre escolha do aluno como por exemplo, aluno com a intenção de

cirurgia cardiovascular pode optar por direcionar todo seu currículo à área, mas um currículo
que demonstre mais sobre a personalidade do estudante acaba sendo mais desejável

- as atividades devem contribuir para a formação pessoal, social, acadêmica ou mesmo
profissional

- são atividades extracurriculares:
- monitoria:

- principalmente das disciplinas básicas tais como Morfologia
- as próprias disciplinas abrem esses editais

- pesquisa (IC):
- qualquer professor pode ter alunos na IC

- organização e participação em eventos
- voluntariado:

- contam bastante dentro do currículo
- Santa Maluquice:

- projeto da pediatria
- tem o objetivo de trazer um pouco de alegria para as crianças internadas
- nos moldes dos “Drs da Alegria”
- em alguns anos, eles já conseguiram levar animais de terapia para

dentro do hospital

- SALES:
- atendimento em LIBRAS

- projeto colinho:
- atendimento aos bebês que estão na Santa Casa
- baseado na crença que o colo dá maior conforto e acolhimento às

crianças internadas na Santa Casa

- PECA
- ambulatórios em parceria com ONGs:

- tais como ambulatório de imigrantes

- macarronada solidária

- elaboração e participação de projetos:
- cursinho Areguá:

- alunos se voluntariam para dar aula para os alunos que estão prestando
vestibular

- acaba sendo considerado um projeto de voluntariado

- COMASC:
- congresso da Medicina



- experiencia de intercâmbio
- núcleo de relações internacionais que faz os intercâmbios por meio de parcerias

com universidades de outros países

- ligas:
- elas proprias acabam promovem muitas atividades tais como seminários

- atividades de esportes, cultura e lazer:
- Santa trilha
- Canta Santa:

- pode participar alunos e funcionarios

- IFMSA:
- projeto de extensão certificado pela faculdade
- promove diversos projetos de voluntariado

- é interessante agregar atividades curriculares durante o periodo de ferias, como por exemplo:
- participar do PECA ocorreria durante as férias:

- programa em que se presta assistência durante uma semana a uma população
vulnerável da cidade do interior

- precisa estar atento a quanto o evento extracurricular desejado fará sentido no momento da
graduação em que o aluno se encontra para que elas se complementem à grade curricular e
não fique “jogada” no seu currículo

- atividades extracurriculares não relacionadas fora do escopo técnico da medicina mostra
flexibilidade e não indecisão evidenciando o conhecimento de outras áreas que o aluno possui
e sua capacidade de trabalhar em equipe

- atividades não vinculadas à faculdade também valem no currículo desde que tenha alguma
certificação como por exemplo:

- voluntariado de Igreja

- no contexto pandêmico, os voluntariados prestados do modo online ainda vão valer
integralmente já que foi uma limitação acima do poder de qualquer um:

- essa limitação obviamente vai pesar para o profissional no mercado de trabalho uma
vez a pandemia acabando

- para se inscrever nas atividades extracurriculares é só entrar nos grupos de Whats e se
consegue acesso a eles por meio dos alunos que participam desses grupos já

- na faculdade em si, o voluntariado não está acontecendo nesse contexto pandêmico, mas há
diversas outras oportunidades na Santa

- os ICs e intercâmbios são abertos para todos os anos, mas os melhores anos são o 2º, 3º e 4º
ano

- apesar de a prova teórica e prática da residencia serem as que mais pesam no momento da
seleção, as atividades extracurriculares são utilizadas como critério de desempate no processo
seletivo




