
Reunião online via Google Meets realizada dia 16/06/20 

Repasse da Executiva: junto com o cientifico, fizemos um forms sobre feedbacks por parte dos 

alunos sobre iniciação científica. Tentamos englobar diversos aspectos sobre ic por meio das 

perguntas. Enviamos para a Comissão Científica para ver se eles querem complementar e 

adicionar mais perguntas. Pedimos que todos ajudem a completar o forms e nos ajudem a 

divulgar. 

Repasse do marketing: fizemos um post sobre cientistas negros e postamos nas nossas redes 

sociais. Seria legal todo mundo engajar e ajudar a lutar contra o racismo por meio da 

divulgação de informações. 

Repasse de ligas: estamos com problemas da grande quantidade de aulas conjuntas. Seria bom 

se os secretários avisassem os diretores de Ligas do DC que as aulas são conjuntas. Importante 

os secretários não esquecerem de colocar o nome da liga na ata antes de enviar. Alguns 

secretários ainda estão com problemas nos preenchimentos de atas. Qualquer dúvida, a 

diretoria de Ligas do DC está aberta a ajudar. Ligas fez um modelo de ata e disponibilizou para 

os secretários.  

Repasse do Social: se não estivéssemos em quarentena, já teríamos tido a Feira do Livro. Estão 

cogitando a possibilidade de fazer uma Feira do Livro online. O Social está conversando com as 

editoras de ver como pode ser feito esse evento (como pegar cupons de descontos das 

editoras). A Feira do Livro, tanto se for presencial quanto se for online, acontecerá na segunda 

semana de outubro.  

Repasse do CoMASC: tiveram diversas reuniões nessa quarentena. Ainda estão analisando 

sobre o formato do congresso (online, presencial ou misto) junto com a diretoria. Fecharam 

diversas parcerias com a Atheneu e diversos congressos acadêmicos. Aos poucos, estão 

fechando todo o cronograma do congresso. Este ano, pretendem fazer um painel sobre covid: 

exposição de sobre conhecimentos sobre o covid sob a ótica de diferentes especialidades (o 

Safadi já está confirmado; querem chamar médicos da pneumologia, virologista, radiologia). 

Estão considerando fazer lunch box esse ano. A Hershey’s está em negociação e eles vão 

contribuir este ano de novo. O workshop confirmado até agora é o de anatomia palpatória. 

Vão começar a divulgar os palestrantes em breve. Ainda não definiram a palestra de abertura, 

mas estão em contato com o Médicos Sem Fronteiras.  

Repasse de Cursos: o primeiro curso de inglês vai acontecer na semana que vem (dia 22/06, às 

18h) e vai ter o tema de Clínica Médica. A duração do curso será de 1 hora. Provavelmente, vai 

ter um curso de inglês por mês. Lembrando que os cursos de inglês são independentes. Você 

não precisa comparecer em todos, cada curso tem seu certificado. O DC está bancando o curso 

para oferecer gratuitamente aos alunos.  

 

Semana que vem teremos a reunião temática do Científico sobre “Ciclos da Medicina’. 


