
 
  

 

 
Reunião Semanal 
Data: 03 de Julho de 2018 
Horário: 12h 
Local: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo - Complexo Zeferino              
Veloso - Sala 3 (Auditório Walter Scatolini) 
 
Científico 
Jorge Torresi 
 
Gostaria de informar que na quinta-feira passada tivemos reunião do Pesquisadores do Futuro,             
em que foram apresentadas as viagens dos alunos. Nesta semana, se não já foi liberado vai                
ser, o edital do Pesquisadores do Futuro. Já tenho acesso ao edital, se alguém quiser já olhar                 
enquanto não tem no site posso repassar, mas deve ser liberado no site da faculdade logo                
mais. Lembrando que só podem participar alunos do 2º e 3º ano que tenham iniciação               
científica. Respondendo a pergunta que um aluno fez antes da reunião, tanto faz ser iniciação               
científica na Santa Casa ou fora, apenas tem que ter uma iniciação no seu nome, só isso. Se                  
tiver alguma dúvida podem me mandar mensagem. Vamos mandar um spam nos grupos de              
whatsapp falando disso, vai ter o contato caso alguém queira tirar dúvidas. 
 
Executiva 
Flavia Ost 
 
Gostaríamos de avisar duas coisas. 
Um, que os certificados de ligas de 2017 estão, basicamente, todos disponíveis no DC, então               
podem avisar seus amigos para eles buscarem. Pode ter um ou outro certificado de liga que                
não está lá, pois normalmente nós temos assinatura do orientador da liga digitalizada para              
emitir os certificados rapidamente, mas alguns professores não aceitam essa digitalização e            
então precisam assinar todos os certificados pessoalmente. Nesse caso o presidente da liga             
leva para o orientador assinar, então os certificados podem não ter sido devolvidos ainda. Fora               
isso, podem avisar os colegas que o certificados estão disponíveis. 
Dois, nós vamos começar a disponibilizar as atas das reuniões semanais no site do DCMA, já                
começando com a ata desta reunião ou talvez mesmo da semana anterior. Então vocês              
poderão verificar no site o que aconteceu na reunião caso faltem, etc. É isso. 
 
Felipe Cabral: Quem vai fazer isso? 
 
Flavia Ost: Colocar as atas no site? Nós mesmos, a diretoria executiva, que também é               
responsável por fazer a ata.  
 
CoMASC 
Ayrton Piassi, Bruno Macedo, Leonardo Garcia, Luis Eduardo, Luis Gustavo 
 
Luis Eduardo: Temos uma notícia normal e uma notícia ruim. A notícia ruim é que o Cremesp,                 
que tínhamos pedido para patrocinar e promover uma palestra, cancelaram o acordo, então o              

 



 
  

 

bloco do Cremesp dentro do congresso não vai acontecer. Já estamos fechando com outros              
palestrantes, e vamos trazer tudo atualizado para vocês assim que possível. 
 
Bruno Macedo: A outra pauta é que hoje é o último dia para participar do sorteio do Coplag,                  
congresso das ligas de gastro. Então participem, o sorteio deve acontecer por volta das 17h.               
Então quem quiser participar ainda dá tempo, mesmo que você não queira o ingresso pode dar                
para algum amigo. Lembrem, três coisas para participar: Curtir a página do CoMASC,             
compartilhar o post do Coplag e marcar 3 amigos no post. Bem simples. 
 
Felipe Cabral: Faz um vídeo do sorteio para dar transparência. 
 
Bruno Macedo: Pode deixar. Talvez a gente faça o sorteio um pouco mais tarde então, para dar                 
tempo de preparar. 
 
 
E sem mais pautas e dúvidas, damos por encerrada a reunião. 
 
 
São Paulo, 03 de Julho de 2018. 
 

 


