
Reunião online 17/08/2021:
- repasse do COMASC:

- Mariana avisou que o sorteio pré-COMASC de estetoscópio Littmann,
esfigmomanômetro, oxímetro, dois livros de propedêutica médica e um de medicina
interna ambulatorial está aberto e será fechado no sábado

- O resultado será divulgado em uma live do Instagram

- repasse do Científico:
- Caio anunciou que a Jornada de Prêmios está na 2ª fase e eles já contataram todos

os inscritos (quem passou e não passou)
- Além disso, ele avisou que não há data para quando vão receber a lista de trabalhos

aprovados no PIBIC apesar de tradicionalmente se receber essa lista em Agosto:
- tudo que dependia da faculdade já foi concluído, só aguardam o retorno do

governo federal para saber quantas bolsas têm, ou seja, quantas bolsas estão
disponíveis aos alunos

- Thaís avisou que tem reunião temática sobre IC dia 24/08 com Wagner explicando
sobre ICs no geral e sobre a bolsa PIBIC e dia 25/08 com a Dra Paola da Comissão
Científica para tratar sobre o processo da bolsa FAPESP

- repasse da Executiva:
- Lucas avisou que os certificados do evento “Mulheres na Ciência” já foram enviados:

- os alunos receberam no email cadastrado, quem não lembra qual email
cadastrou, só chamar um membro da Executiva

- Lucas relembrou para eles conferirem o spam do email, que pode ter ido para
lá

- Nina parabenizou as três diretoras que completaram as horas obrigatórias de escala e
avisou que a reunião temática do dia 25/08, por ser em outro dia e horário que não é
de costume das reuniões temáticas, valerá horas de escalas

- Marília esclareceu que, com o CAMA fechado, a retirada de produtos está sendo feita
na Biblioteca do 61 e quem está de escala pega os produtos na casa de um diretor

- Marília anunciou a campanha que o DC iniciou para incentivar a doação de sangue
pelos diretores

- Por fim, Marília avisou que o próximo 2º feedback será em breve, e quem tiver
sugestões quanto ao feedback, ela se deixou à disposição

- repasse de Cursos:
- Felipe avisou que o Curso de Mercado Financeiro será hoje (17/08) às 19:00 com

certificado de 2 horas
- Além disso, ele relembrou que semana que vem tem outro módulo do curso do SUS

- repasse do Social:
- Laura avisou que as camisetas avulsas do kit calouro já chegaram e convidou a todos

que ainda não retiraram os produtos comprados a agendar a retirada
- Laura também avisou que eles estão captando voluntários de 57 e 58 para Monitoria

Virtual


