São Paulo, 17 de Fevereiro de 2022
Prezado(a) Acadêmico,
O Departamento Científico Manoel de Abreu (DCMA) é um dos órgãos representativos da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), atuando no desenvolvimento intelectual e acadêmico dos alunos.
Sabendo desse compromisso com a faculdade e, principalmente, para com os alunos, temos como intuito a melhoria da
qualidade e organização das Ligas Acadêmicas, adotando anualmente medidas novas para otimizar nossas
atividades.
Devido ao grande número de certificados emitidos anualmente, tanto para membros quanto para ouvintes de
ligas, a quantidade de assinaturas requeridas para a emissão correta de todos os certificados têm aumentado cada vez
mais, assim como a burocracia e o tempo para liberação desses. Dessa maneira, os alunos partícipes das atividades
acadêmicas das ligas acabam sendo prejudicados pela demora, principalmente os integrantes do Sexto Ano da
graduação, uma vez que as provas de residência se encontram a poucas semanas do término das atividades e emissão
dos certificados das ligas acadêmicas, prejudicando a montagem do currículo necessário para os processos seletivos.
Portanto, desde 2018 o DCMA emite os certificados das ligas acadêmicas de forma digital pelo site
http://dcma.fcmsantacasasp.edu.br/meuscertificados. Entretanto, para a logística funcionar de forma adequada é
necessário uso de assinatura digital do(a) Presidente da Liga Acadêmica em questão.
Sendo assim, o Departamento Científico Manoel de Abreu vem, por meio desta, solicitar o auxílio do(a)
senhor(a) para otimizar a emissão dos certificados de membro e ouvinte da liga acadêmica, além do certificado de
ouvinte do curso de introdução e de palestrante, através da liberação de coleta e uso de sua assinatura para que essa
possa ser digitalizada e acrescida aos certificados referentes a atividades da liga da qual o(a) senhor(a) é o(a)
Presidente no ano de 2022. A assinatura ficará salva em nosso sistema de certificação, sistema esse que apenas
os responsáveis pela produção e emissão dos certificados terão acesso, garantindo a segurança de tal
informação.
Ressaltamos, ainda, que a liga acadêmica em questão não poderá ser filiada ao DCMA sem a permissão de
coleta e uso de assinatura digital por parte do(a) Presidente.
Agradecemos a compreensão e auxílio. Encontramo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

__________________________________
Júlia Akemi Schimitt Katano
Presidente do DCMA

__________________________________
Thaís Jareño
Vice-Presidente do DCMA

Eu, _____________________________________________________________, li e concordo com a solicitação
do Departamento Científico Manuel de Abreu para uso de minha assinatura digital a ser disponibilizada no campo a baixo
para certificação apenas das atividades da Liga Acadêmica da qual sou o(a) Presidente em exercício no ano de 2022 .
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