
Reunião on-line 05/10/2021:
- Mabi parabenizou os aniversariantes do mês de setembro e os de outubro e novembro tendo em vista

os feriados de terça que vão impedir as reuniões ordinárias
- Nina parabenizou os diretores que fecharam o número de escalas obrigatórias
- Apresentação das diretorias:
- Cientifico: JK espelhou uma apresentação de slides; diretoria com 4 diretores que ficam responsáveis

pelo suporte aos alunos interessados em IC e pesquisa, pela coleta das oportunidades do IC oferecidas
pelos palestrantes das ligas acadêmicas, pela divulgação do curso PIBIC, do fórum científico e pelo
apoio à pesquisa como um todo; além disso, a diretoria organiza as reuniões temáticas após recolher o
interesse dos alunos por meio de forms, informa os alunos sobre as oportunidades de intercâmbio pelo
“Pesquisadores do Futuro” e devem organizar a “Jornada de Prêmios” (elaboram o edital e todas as
regras para participação, abrem as inscrições, coletam os trabalhos) em parceria com a diretoria do
COMASC

- COMASC: Mariana Melim afirmou que a sua experiência com o COMASC lhe deu a capacidade de
organizar a sua rotina considerando que é uma diretoria bem ocupada, respeitar prazos mais à risca,
aprender a falar com autoridade, delegar funções para seus colegas; Sara afirmou que eles organizam
o maior congresso médico acadêmico gratuito da América Latina, eles começam procurando os temas
das palestras, os patrocínios e os palestrantes

- Cursos: Mali introduziu a diretoria afirmando que eles planejam diversos cursos que tenham demanda
entre o corpo acadêmico; Áurea complementou afirmando que as aulas em si se assemelham às aulas
de ligas, sendo que eles contaram o palestrante e, quando no presencial, eles planejam coffee e pode
acontecer workshop; por fim, Áurea relembrou que o último curso do SUS vai acontecer na próxima
sexta (15/10); Kiwi reforçou que cursos se beneficia de pessoas diferentes trabalhando junto então caso
o aluno esteja em dúvida sobre qual diretoria se candidatar, ele aconselha que seja para Cursos

- Social: Maeda divulgou a Feira do Livro; Laura falou que o Social quem começa a trabalhar, já
organizando as camisetas da gestão e o kit calouro no final do ano, depois eles organizam o PIPA e, em
seguida, a Monitoria Virtual; por fim, o Social organiza a Feira do Livro e promove diversas vendas ao
longo do ano; Ma reforçou que o Social tem muito contato com calouro

- Ligas: Enzo falou que eles lidam muito com burocracia, ele explicou o que são as ligas (aulas
complementares que aprofundam conhecimentos dados no currículo), asseguram o funcionamento
adequado das ligas, organizam os cursos de introdução; Enzo reforçou que o trabalho em grupo entre
os diretores é fundamental devido ao número de ligas, que com o tempo você decida o estatuto de ligas
e que eles podem conhecer diversas pessoas; ele terminou afirmando que as responsabilidades de liga
são muito backstage então é perfeito para quem é introvertido

- Marketing: Edu explicou que eles têm a obrigação de administrar as redes sociais, fazer o calendário
semanal e divulgar eventos, informações, ligas, aulas e eventos conforme a demanda; ele afirmou que a
diretoria; Edu completou que o Marketing faz o vídeo da apresentação das diretorias durante o
COMASC e quaisquer outros vídeos que alguma diretoria tenha pedido ajuda e eles tiverem
disponibilidade; por fim, Edu relembrou que o “Portas Abertas” é organizado pelo Marketing e é um
evento voltado para os vestibulandos apresentando-lhes a Santa Casa

- Executiva: Nina apresentou o secretariado evidenciando que a organização é um ponto importante para
o cargo e que não é preciso ser introvertido ou extrovertido, é uma responsabilidade que funciona com
ambas personalidade; Mabi apresentou o cargo de 2ª tesoureira, como ela aprende sobre a tesouraria
com a 1ª tesoureira e tem contato com alunos mais velhos (Ma reforçou que ela testemunhou de 1ª mão
o crescimento da Mabi então ela aconselha porque tem muito espaço para crescimento); por fim, Ma se
apresentou e falou sobre como no DCMA é um constante aprendizado e que não se faz nada sozinho
(o que para ela acalma), que a Executiva apoia de perto todas as diretorias

- Ma avisou que as eleições do DC serão dia 25/10 a priori virtual:
- Ma explicou que você se candidata a uma diretoria, se apresenta, responde a algumas

perguntas e depois sai da sala permitindo que os membros que podem votar deliberem e aí sai o
resultado




