
Reunião realizada dia 10/03/2020 

Cursos: planejavam fazer 6 cursos e mais os de inglês. O 

primeiro curso seria depois da calomed e seria de sutura, para atrair mais interesse. Os 

patrocinadores e professores do curso de sutura não respondem. O professor de inglês 

também não responde. Passaram forms sobre os interesses de cursos e os temas mais votados 

foram: sutura, primeiros socorros e procedimento de emergência, inglês técnico, 

procedimentos (coleta de líquor, toracocentese), introdução a especialidades, análise de 

exames de imagem, postura diante de situações difíceis, atendimento e cuidados com 

queimados, métodos de estudo para otimizar memória, dinâmica de empatia com deficientes. 

Eles precisam de novos contatos de patrocinadores: o Coelho vai passar os contatos. Curso de 

inglês: o professor da SOLIDARE talvez tenha interesse em dar o curso. No futuro temos que 

conversar sobre como pode ser organizado o curso (quantos dias de aulas, duração das aulas). 

Talvez seja interessante tentar outros temas para não paralisar o calendário. O científico vai 

ver os temos planejado dos cursos para ver se os temas não batem. As reuniões temáticas 

podem ocorrer em vários dias, então é mais ideal para palestras que demandam mais tempo. 

Os cursos começarão em maio (e serão realizados 2 cursos por mês). O científico conversou 

com o Wagner de criarem a Liga de calouros, em que os alunos conheceriam melhor sobre as 

especialidades médicas. Então, um curso sobre a introdução às especialidades não tenha 

tempo suficiente. Podemos retomar esse projeto de Liga dos Calouros ou realizar a introdução 

às especialidades como reunião temática. O pessoal de fora da Santa não pode participar do 

curso PIBIC e não podem saber sobre as atividades científicas da Santa. Devemos tomar 

cuidado com a divulgação do curso, visto que pode gerar problemas para a Comissão científica. 

Não vamos divulgar o curso por redes sociais, apenas por grupos do whatsapp. Podemos 

divulgar pelo e-mail da Santa. 

 

Executiva: o Vem pra Santa não é organizado pelo DC; é um evento do marketing da faculdade. 

Reforçamos que o Vem pra Santa não é a mesma coisa que o Portas Abertas. Os diretores 

podem se voluntariar para o Vem pra Santa. Isso não conta horas de escala, mas o marketing 

está analisando de fazer certificados. Estamos vendo com outros órgãos de eles participarem 

do vem pra Santa. 

 

Ligas: o Conligas foi elogiado por sua rapidez e eficiência. As folhas com assinaturas do 

presidente da liga e do orientador devem ser entregues até hoje . Estão avaliando métodos 

para fiscalizar as atas das ligas e evitar assinaturas de pessoas que não estão nas aulas. Talvez a 

responsabilidade de fiscalizar seja da própria diretoria da liga. Ressaltar para as ligas que a 

responsabilidade é deles e que elas precisam monitorar melhor. A lista com os nomes e 

contatos dos diretores já está pronta, só faltar atualiza o site do DC.  

 

 

 


