
 
  

 

Reunião Semanal  

Data: 28 de Agosto de 2018  Horário: 12h 

Local: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo - Zeferino 03 

 

CoMASC 

Ayrton Piassi: A gente passou nas salas da turma 56 explicando as atividades dos colaboradores. Vocês ficaram 

com alguma dúvida? O pessoal que se inscreveu, especialmente. Bom, a princípio nós abrimos as inscrições para 

vocês calouros, vocês têm prioridade. Temos alguns interessados da 55 e 54 também, mas provavelmente o 

pessoal da 56 já vai preencher todas as vagas. Daqui a pouco vamos liberar a seleção de colaboradores e começar 

a montar as escalas. Depois que soltarmos a programação final os colaboradores podem escolher 3 palestras que 

vocês querem muito assistir e por isso não querem estar de escala naquele momento, com base nessas escolhas 

montamos as escalas.  

Luis Eduardo: Mas fiquem tranquilos que dá para assistir quase todas as palestras, vocês vão marcar 3 que vocês 

não querem perder de jeito nenhum, mas ainda assim dá para ver várias outras porque não precisa ficar fazendo 

funça o tempo todo. 

Ayrton Piassi: Alguma dúvida pessoal? 

Rebecca Luguera: Lembrem que vocês ainda tem que marcar uma reunião com todos os colaboradores, porque 

tem colaboradores que não são do DC. Imprimam os temas e palestras, e peçam para avisar de outras limitações 

de horário também, não precisa ser só de ver palestra, pode ser por exemplo não conseguir chegar na Santa às 

06h30, ter treino e precisar sair às 16h, reunião de IC, etc. 

Luis Eduardo: Pode deixar, vamos fazer depois da seleção. E gente, uma coisa que ia falar e esqueci, só confirmar 

mesmo: Não pensem que só porque vocês são colaboradores que a gente vai escravizar vocês, vamos trabalhar 

todos juntos. É só que por ser um congresso de 6 dias, um evento grande, não tem como fazermos todas as funças 

ao mesmo tempo, por isso temos colaboradores. Mas vamos montar coffee, pôster, etc, todos juntos. 

 

Social 

Débora Oliveira: Oi gente, é rapidinho. Na sexta a tarde vamos passar no Jhony’s e fazer aquela integração, então 

quem não tiver ido para a intermed ainda está mais que convidado, pode chamar seus amigos também. É bem 

informal, só para a gente se conhecer melhor e bater um papo. No dia vemos se vai ser no Jhony’s aqui mais 

próximo ou no outro. A segunda coisa é que nessa semana pré-intermed a gente vai dar um desconto para quem 

quiser comprar o pin, que vai custar apenas R$5,00, dá para comprar para o pai, a avó, pensando na formatura já. 

Se alguém tiver alguma dúvida, quiser dar uma sugestão de rolê, pode conversar com a gente tranquilo. 

 

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

 

São Paulo, 28 de Agosto de 2018. 

 

 

1 


