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APRESENTAÇÃO
DO DC

APRESENTAÇÃO

O DCMA (Departamento Científico Manoel de
Abreu) é um dos órgãos acadêmicos da Santa
Casa e é responsável por complementar a
formação científica dos alunos de diversas
maneiras. Somos compostos por 6 diretorias
cujas funções serão explicadas adiante.
Realizamos reuniões semanais entre as
diretorias e ouvintes para apresentar o que
elas têm trabalhado e tomar decisões. Por
conta da quarentena, as reuniões têm
ocorrido pelo Google Meets às terças-feiras, se
iniciando às 17h. Já quando as reuniões são
presenciais, elas ocorrem às terças-feiras às
12h. Esses encontros são abertos e qualquer
aluno pode comparecer e participar do
debate. Não deixem de comparecer!
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DIRETORIA
EXECUTIVA
Nossa função é coordenar as outras 6
Diretorias, prezando pela qualidade dos
projetos desenvolvidos pelo DC, bem como
representar o DCMA em circunstâncias oficiais
e aconselhar as demais diretorias. É composta
por alunos do 3º ano (nos cargos de Presidente,
Vice-Presidente, Secretário e 1º Tesoureiro) e do
2º ano (no cargo de 2º Tesoureiro).

Presidente: Julia Katano (58): (11) 94339-1366
Vice-presidente: Thaís Jareño (58): (11) 99988-5570
Secretária: Maria Alice de Souza (58): (11) 98733-3366
Primeira tesoureira: Maria Beatriz Kimura (58): (11) 98635-9916
Segunda tesoureira: Natália Penatti (59): (11) 98600-1560
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DIRETORIA
CIENTÍFICA
Nós buscamos principalmente ajudar os alunos que
desejam se envolver com o mundo da pesquisa.
Auxiliamos na busca por um orientador de projetos de
Iniciação Científica (famosas ICs) e instruímos sobre todas
as etapas associadas a essa atividade. Atuamos junto à
Comissão Científica da Faculdade, organizando eventos
como a Jornada de Prêmios Manoel de Abreu, bem como
facilitando a comunicação entre os órgãos de pesquisa da
Santa e os alunos.
Gosta de Ciência? Quer fazer Pesquisa? Então tire todas as
dúvidas com os diretores:

Enzo Tsai (58): (11) 98374-9620
Gabriel Cancian (59): (11) 94539-2929
Juliana Tagawa (59): (11) 96397-3126
Rayssa Nanni (59): (11) 97073-0034
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DIRETORIA
CONGRESSO
Somos os organizadores do CoMASC (Congresso
Médico-Acadêmico da Santa Casa), o maior
congresso médico-acadêmico gratuito da América
Latina. Nossa função é buscar patrocínios para o
evento, convidar palestrantes, elaborar a
estruturação do congresso, divulgá-lo, mediá-lo e
garantir sua ótima execução durante o evento.
Dúvidas? Chame os diretores:
Emi Chen Wu (58): (11) 98465-8632
Gabrielle Martinelli (59): (11) 96949-8871
Heloísa Brites (59): (43) 9118-9459
Isadora Lobo (59): (11) 99916-4141
Letícia Sayuri Yada (59): (11) 99734-4882
Mariana Kobata (59): (11) 99818-9232
Mateus de Oliveira (59): (11) 96480-3455
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DIRETORIA DE
CURSOS
Somos os responsáveis pela promoção de atividades
extracurriculares para os graduandos, incluindo
palestras, cursos e diversas atividades práticas.
Montamos esses eventos de acordo com os interesses
dos próprios alunos, sendo alguns exemplos de
destaque os de Educação Financeira para
Profissionais da Saúde, de Diagnóstico por Imagem e
de Prática de Sutura. Se quiserem saber mais sobre os
cursos, fale com a diretoria:

Cristiane Nakashita (59): (11) 97171-1790
Noemi (58): (11) 99120-1136
Fernanda Ricci (59): (65) 8116-1133
Isabella Goll (59): (12) 98176-9463
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DIRETORIA GERAL DE
LIGAS
Nos encarregamos de fiscalizar a atividade das
ligas acadêmicas vinculadas ao DCMA ao longo
do ano. Orientamos as diretorias de cada liga
sobre as diretrizes a serem seguidas e as
auxiliamos durante o processo de atualização e
formalização das ligas. Saiba tudo sobre todas as
ligas, as datas, os temas das aulas e muito mais
chamando os diretores:

Daniel Raskin (58): (19) 99846-0853
Julia Martini (59): (12) 98178-7530
Thais Ayumi Birque (59): (15) 99800-0170
Vivian Yoshie Murata (59): (11) 96625-0042
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DIRETORIA DE
MARKETING
Somos responsáveis por promover a divulgação do
DCMA e de suas atividades, bem como por realizar
alguns eventos internos. Cuidamos das redes sociais do
DCMA, criamos posts e spams sobre assuntos
pertinentes ao meio acadêmico e divulgamos os
diversos projetos realizados pelo órgão. Além disso,
organizamos o Portas Abertas, evento em que
recebemos estudantes de Ensino Médio e cursinho e
realizamos uma visita guiada à Santa Casa. Qualquer
dúvida, chame os diretores:

Giovanna Vicente (59): (11) 99714-2545
Isabella Braun (59): (11) 94115-7998
Luiza Helena (58): (19) 98943-8274
Marco Giaquinto (59): (11) 98635-9916
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DIRETORIA SOCIAL E
VENDAS
Nossa primeira tarefa é planejar a recepção dos
calouros no PIPA, apresentando o DCMA. Também
elaboramos o Kit Calouro, repleto de produtos úteis
no dia-a-dia, bem como realizamos a venda de
produtos na salinha do DC, elaboração dos produtos
ali vendidos, organizamos o Bazar do DC e a Feira do
Livro. Por fim, mas não menos importante, somos os
responsáveis pelos eventos sociais do órgão ao longo
do ano, como churrascos e happy hours.
Provavelmente você já nos conhecerá ao longo do
PIPA, mas aqui vão os contatos:

Julia Dantas Pereira (59): (19) 99775-2109
Juliana Antico (59): (11) 96845-2309
Luis Fernando (58): (11) 96192-9795
Paloma Ramirez (59): (11) 98308-2665
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EVENTOS
ASSOCIADOS
AO DC

APRESENTAÇÃO

COMASC
É o maior congresso médico-acadêmico gratuito da
América Latina organizado pela Diretoria de Congresso
Santa Casa. A cada edição, o evento se estende por 3 dias,
mobiliza mais de 700 pessoas (incluindo alunos
estrangeiros) e oferece uma programação repleta de
profissionais ilustres. Além de palestras, o evento conta
com workshops, mesas-redondas, coffee breaks, sorteios,
brindes e se encerra com a Jornada de Prêmios "Manoel
de Abreu e Emílio Athié". Os eventos de 2020 e de 2021
ocorreram de forma remota pela plataforma Doity e
contaram com mais de 2700 e 1700 inscritos,
respectivamente, de diversas faculdades e de variados
lugares do Brasil. Lembrando que você como calouro já
pode contribuir sendo colaborador do evento!

JORNADA DE PRÊMIOS
Premiação às pesquisas dos graduandos da área da Saúde
que ocorre durante o CoMASC. É organizado pela Diretoria
Científica com auxílio da Comissão Científica da Santa
Casa, e em parceria com a Diretoria do Congresso.
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JORNADA DE INTERCÂMBIOS
Evento no qual os intercambistas que acabaram de
concluir o programa Pesquisadores do Futuro relatam
suas experiências e onde se inicia a seleção para as
vagas de intercâmbio do ano seguinte.

REUNIÃO TEMÁTICA
São organizadas pelo DCMA, ocorrem mensalmente,
substituem as reuniões ordinárias do órgão, e
compreendem uma série de palestras sobre temas
importantes à vida acadêmica, como currículo médico e
bolsas de pesquisas. Os temas são votados pelos
próprios alunos da faculdade.

FEIRA DO LIVRO
Feira com livros e descontos imperdíveis para os
amantes da Literatura. Organizado pela Diretoria Social

PORTAS ABERTAS
Visita guiada para os estudantes de Ensino Médio e de
Curso Pré-vestibular conhecerem a Santa Casa.
Organizado pela Diretoria de Marketing.
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CONLIGAS
Evento inaugural das atividades das ligas acadêmicas
vinculadas ao DCMA organizado pela Diretoria de Ligas.
É voltado à orientação e instrução das ligas e suas
diretorias.

CURSO DE INTRODUÇÃO À
METODOLOGIA CIENTÍFICA
Conhecido pelos alunos como “Curso PIBIC”, é um
curso informativo sobre pesquisa e sua
metodologia, organizado pela Comissão Científica
da Santa com aconselhamento da Diretoria
Científica. A certificação nesse curso é pré-requisito
para concorrer às bolsas PIBIC e IC-FCMSCSP e
também para começar uma IC sem bolsa. Dessa
forma, embora haja um curso de metodologia
científica na nova grade curricular (a partir da
turma LIX), ainda é necessário realizar o Curso
PIBIC caso queira fazer uma IC.

FÓRUM CIENTÍFICO
Apresentação de projetos de pesquisa desenvolvidos
pelos graduandos durante o ano para a faculdade,
obrigatório para os alunos que estão terminando sua IC
com bolsa PIBIC e IC-FCMSCSP. É um bom lugar para
ficar por dentro das pesquisas que os nossos colegas
estão desenvolvendo!
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MAPA DA
SANTA CASA

MAPA DA SANTA CASA

Os principais locais de aula para os calouros estão
destacados em vermelho, confira na próxima página!
Não está no mapa: Prédio da FAVC (63) - Rua Dona
Veridiana, 55
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MAPA DOS TÚNEIS

Agora você pode se
aventurar com
segurança pelos
túneis da Santa!
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FACHADAS
DE
DESTAQUE

FACHADAS DE
DESTAQUE
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LISTA DAS
SALAS DE
AULA

LISTA DAS SALAS DE
AULA

Sala 1 = Anfiteatro Emílio Athié
Sala 2 = Anfiteatro Paulo Augusto Ayrosa
Sala 3 = Anfiteatro Walter Scatolini (atrás da Capela) = Zeff 3
Sala 4 = Complexo Zeferino Veloso = Zeff 4 (atrás da Capela)
Sala 5 = Complexo Zeferino Veloso = Zeff 5 (atrás da Capela)
Sala 6 = Complexo Zeferino Veloso = Zeff 6 (atrás da Capela)
Sala 7 = Complexo Zeferino Veloso = Zeff 7 (atrás da Capela)
Sala 8 = 2º Andar do Departamento de Cirurgia = DC-2
Sala 10 = Técnica Cirúrgica
Sala 11 = Técnica Cirúrgica
Sala 12 = Enfermaria de Apoio
Sala 13 = Enfermaria de Apoio
Sala 14 = Anfiteatro Prof. Dr. Orlando J. Aidar (nos Túneis)
Sala 16 = 7º Andar do Prédio da Faculdade (R. Dr. Cesário
Motta Jr. - 61)
Sala 17 = 7º Andar do Prédio da Faculdade (R. Dr. Cesário
Motta Jr. - 61)
Sala 37 = 3º Andar (R. Santa Isabel - 305)

1º Andar do 62
2º Andar do 62
3º Andar do 62
4º Andar do

PRÉDIO NOVO = 62
= Departamento de Ciências Patológicas (LAB1 e LAB-2)
= Departamento de Morfologia (LAB-1 e LAB-2)
= Departamento de Ciências Fisiológicas (LAB1)
62 = Auditório Christiano Altenfelder + Salas
1A/2B/3C
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ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES

ATIVIDADES
EXTRACURRRICULARES

ATLÉTICA
Criada em 1963, a Associação Atlética Acadêmica Manoel
de Abreu (A.A.A.M.A.) trabalha há 50 anos representando
os alunos do curso de medicina da FCMSCSP. O órgão é
responsável por garantir todos os tipos de atividades
esportivas, eventos sociais e competições que envolvam
os alunos e ex-alunos da Santa Casa. O principal objetivo é
promover o desenvolvimento cultural e esportivo dos
nossos associados, sempre com consciência da
importância do esporte na consolidação e formação de
indivíduos. Contatem os membros do A.A.A.M.A.:

Presidente: Covid (58): (11) 96446-1457
Vice Interna: Grosseria (58): (11) 99661-3281
Vice Externa: Toni (58): (11) 99504-9945
Secretária: Dorime (58): (11) 99910-8611
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ATIVIDADES
EXTRACURRRICULARES

BATUSANTA
Conhecida como o coração e fígado da Santa
Casa.Torcem por todos os outros times de
nossa faculdade sem nunca parar ou pedir
arrego. O Covil é a casa e a Batusanta é a
família. Preferem poucos e bons. Pode até
pensar em entrar, mas, antes... você gosta de
velho barreiro?
Querem conhecer? Chamem:
Bruna Marques 57 - (11) 99799-2317
Beatriz Nagy 57 - (11) 97606-1611
Bruna Salomão 57 - (18) 99141-7367
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ATIVIDADES
CAMA
EXTRACURRRICUL
ARES

CAMA
O Centro Acadêmico Manoel de Abreu é o órgão de
máxima representação de todo o corpo estudantil. Isso
significa que todos os alunos da Medicina,
independente de qual turma pertençam, são
representados pelo CAMA frente à diretoria, aos
demais órgãos e à sociedade como um todo. O CAMA
atua sobre tudo aquilo que impacta um estudante de
Medicina da Santa Casa, como qualidade de vida,
permanência estudantil, eventos culturais e outros.
Dúvidas? Chamem a executiva:
Presidente: Paraguaia (58): (11) 99571-5155
Vice Interna: Gabi Del Campo: (11) 99979-6754
Vice Externo: Gu Lanzotti (58): (11) 95781-3225
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ATIVIDADES
EXTRACURRRICULARES

CURSO AREGUÁ
O Curso Areguá é um cursinho popular cujas aulas são
ministradas por alunos da Santa Casa e tem como
objetivo principal a democratização do acesso à educação
de nível superior. É um projeto novo, estruturado com
muito carinho durante 2020, inicialmente por um grupo
pequeno, que logo cresceu com a entrada de um grande
número de voluntários empenhados em retribuir à
sociedade um pouco da oportunidade que receberam.
O Curso conta com a estrutura da Faculdade e o apoio do
Anglo Vestibulares, o que possibilita seguir fortemente em
direção ao objetivo principal de dar oportunidades àqueles
que nunca as tiveram, transformando não só as vidas das
pessoas, mas também toda a história das famílias.
Caso haja dúvidas, entrar em contato com:

Diretoria Geral:
Luana Campos (Med, 58): (11) 97620-0377
Gustavo Mil Homens (Med, 58): (11) 98561-9900
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ATIVIDADES
E X T R A C U R R R I C U IFMSA
LARES

IFMSA
A “International Federation of Medicine Students Association”
(IFMSA) é uma ONG criada na Dinamarca em 1951 por estudantes
de medicina, com o objetivo de impactar o mundo e capacitar seus
membros na tomada de visão e ideias, possibilitando o
enfrentamento dos desafios para melhorar o mundo ao seu redor.
Hoje contam com comitês espalhados por mais de 130 países, com
193 escolas médicas associadas só no Brasil e apoio de órgãos
internacionais como a OMS, a ONU e a Cruz Vermelha. A IFMSA
realiza ações sociais e projetos em diversas áreas de atuação, além
de promover intercâmbios, sempre pautados em valores
humanísticos, de desenvolvimento pessoal e acadêmico, visando a
formação de médicos líderes em promoção à saúde e ética. Para a
IFMSA, a defesa da medicina e da saúde também é dever e direito
dos estudantes!
Venham conhecer mais sobre esse projeto! Entrem em contato:
Presidente: Isa Gutierrez (58): (11) 97500-2505
Vice Externa: Fe Hiray (59): (11) 99215-0067
Vice Interno: Bento (59): (35) 9904-9555
Mídias: Ju Fonzar (58): (18) 99696-1999
Tesoureiro: Lucas Yamada (59): (12) 98279-0011
Intercâmbio: Yara Ferraz (59): (11) 99244-1266
SCORA: Vitória Pinheiro (59): (11) 99692-6596
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ATIVIDADES
EXTRACURRRICULARES

INICIAÇÃO CIENTÍFICA
A IC (Iniciação Científica) é uma pesquisa
científica feita por um aluno de
graduação junto a um orientador. É um
processo trabalhoso, mas muito
gratificante para os envolvidos. Há guias
de IC, listas de orientadores e linhas de
pesquisa disponíveis no site do DCMA
(www.dcma.com.br). Por ser algo
complexo, é uma boa ideia buscar a
orientação da Diretoria Científica do
DCMA, mas não se sintam
pressionados(as) a fazer IC por questões
curriculares logo no primeiro ano! Haverá
diversas oportunidades de participação
na Ciência durante o curso.
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ATIVIDADES
E X T R A C U R RINTERCÂMBIO
RICULARES

INTERCÂMBIOS

Diretoria Científica do
DCMA:
Enzo Tsai (58): (11) 98374-9620
Gabriel Cancian (59): (11) 945392929
Juliana Tagawa (59): (11) 96397-3126
Rayssa Nanni (59): (11) 97073-0034

Intercâmbio é uma viagem na qual
o foco principal é adquirir
conhecimentos por meio de
experiências em outro país, imerso
em outra cultura. É mais comum
que se realizem intercâmbios
Diretoria de Intercâmbios
através dos programas oferecidos
IFMSA:
pelas faculdades, cada um com seu
respectivo processo seletivo. Na
Yara Ferraz (59): (11) 99244-1266
Santa Casa atualmente existem:
Pesquisadores do Futuro (DCMA),
Intercâmbios Internacionais
Diretoria de Intercâmbios do
(IFMSA), DENEM (CAMA) e
CAMA:
Intercâmbio Eletivo do 6º ano.
Gu Lanzotti (58): (11) 95781-3225
Interessado? A melhor maneira de
Amanda Bragato (59): (11) 974211048
acompanhar as oportunidades é
Lu Montagna (59): (11) 94300-3220
ficar atento às reuniões dos
Alice Park (58): (11) 99650-9322
respectivos órgãos, e no caso do
DCMA acompanhar as reuniões
temáticas e as informações
postadas nas redes sociais. Dúvidas?
Chamem os responsáveis de cada
38
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ATIVIDADES
EXTRACUR
R R IACADÊMICAS
CULARES
LIGAS

LIGAS ACADÊMICAS
As ligas são criadas e organizadas pelos próprios alunos
da faculdade, em conjunto com professores que possuem
interesse em uma área específica, chamados orientadores
das ligas. São atividades extracurriculares que muitas
vezes contam com temas pouco aprofundados nas aulas
ou que são específicos de cada especialidade médica.
Nelas, podemos ter acesso não só a aulas teóricas, mas
também a aulas práticas, seja em ambulatórios ou
acompanhando plantões. As ligas são um ótimo canal
para se aproximar do dia-a-dia da nossa profissão e criar
gosto por ela. Garantimos que não vão se arrepender de
participar de alguma(s)! Acompanhem as atividades das
ligas pelos seus grupos de WhatsApp e pelo instagram do
DCMA (www.instagram.com/dcmasc/). Lembrando que,
embora haja várias ligas de cursos diferentes, qualquer
aluno da faculdade pode participar de qualquer uma
delas. Qualquer dúvida sobre esse assunto, é só procurar
alguém da Diretoria Geral de Ligas.
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ATIVIDADES
EXTRACUR
R R IACADÊMICAS
CULARES
LIGAS

LIGAS DA SANTA CASA
Acupuntura
Anestesiologia
Atenção Primária a Saúde e
Medicina da Família e
Comunidade
Cardiologia Clínica
Cirurgia Cardiovascular
Cirurgia de Cabeça e Pescoço
Cirurgia de Emergência
Cirurgia Geral
Cirurgia Minimamente Invasiva
Cirurgia Plástica
Cirurgia Torácica
Clínica Médica
Cuidados Paliativos
Dermatologia (LIDERMA)
Diabetes
Endocrinologia
Genética
Ginecologia Endocrinológica,
Climatério e Anticoncepção
(GECLAN)
Hematologia
Infectologia
Medicina do esporte e do
Exercício

Medicina do Sono
Medicina Legal e Bioética
Morfologia
Nefrologia
Neonatal
Neurociências
Neurocirurgia
Neurologia
Oftalmologia
Oncologia
Ortopedia e Traumatologia
Pediátrica
Otorrinolaringologia
Patologia
Pediatria
Propedêutica Médica
Psicanálise
Psicofarmacologia
Psiquiatria
Reumatologia
Técnica Cirúrgica
Transplante de Órgãos
Trauma Ortopédico
Urologia

OBS: a Liga de Técnica Cirúrgica só é aberta a alunos de
medicina a partir do 3º ano
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ATIVIDADES
E X T R A C U LIGAS
R R R IACADÊMICAS
CULARES

LIGAS DA SANTA CASA
DO CURSO DE
ENFERMAGEM
Autismo
Cuidado em Estomaterapia
Enfermagem em Cardiologia
(LAEC)
Enfermagem em Gênero,
Sexualidade e Direitos Humanos
Enfermagem na Assistência ao
Paciente Crítico Adulto
Enfermagem na Promoção da
Saúde da Mulher
Enfermagem na Saúde Mental e
Psiquiatria
Enfermagem no Atendimento
Pré-Hospitalar, Urgência e
Emergência
Farmacologia Clínica na Atuação
da Enfermagem
Projeto Colinho
Saúde da criança e do
adolescente

DO CURSO DE
FONOAUDIOLOGIA
Libras
Liga de Voz
Liga de Saúde
Auditiva
Liga Trissomia 21
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ATIVIDADES
E X T R A C U R R R IPECA
CULARES

PECA
O Programa de Expedições Científicas e Assistenciais é mais uma
das atividades assistenciais promovidas pela Santa. Ele surge
com as demandas de cidades do interior para diminuir suas filas
para o atendimento da saúde. Ocorre com a seleção de uma
cidade do interior de São Paulo, que receberá o programa em
dois anos consecutivos. Trata-se de um programa
multidisciplinar responsável por cerca de 2 mil consultas, além de
cirurgias eletivas, visitas domiciliares e exames. O programa
conta com aproximadamente 250 alunos dos cursos de medicina,
enfermagem e fonoaudiologia, além de 100 profissionais
técnicos, aliados às equipes da secretaria de saúde da cidade.
Mais informações com a gestão:
Presidente: Maria Fernanda (57): (35) 8874-6222
Vice-Presidente: Natália Mesquita (57): (11) 96112-6891
Coordenadora de Enfermagem: Lívia Mendes: (11) 99862-6171
Coordenadora de Fonoaudiologia: Giselle: (11) 99661-2805
Tesoureiro: Murilo Caldas (57): (13) 99728-8846
Tesoureiro: Thiago Pinheiro (57): (11) 98993-5295
Secretária: Renata Rocha (57): (11) 98502-3923
Mídias: Daniel Anzai (57): (17) 99618-7057
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ATIVIDADES
E X T R A C USANTA
R R R IMALUQUICE
CULARES

SANTA MALUQUICE
Fundado pelos alunos de medicina, é um programa
ideal para quem gosta de lidar com crianças. Baseado
nos "Doutores da Alegria”, é vinculado ao
Departamento de Pediatria. Consiste em várias visitas
às crianças que ficam em enfermarias do hospital
para realizar todo tipo de interação e de brincadeira,
com o intuito de alegrar a tão difícil estada desses
meninos e meninas longe de suas famílias e de seus
amigos. Gostaram? Nos chamem para mais
informações:
Presidente: Vitória Monteiro (58):
(11) 98409-9604
Vice-Presidente: Marina Bignardi
(58): (11) 95243-0501
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IRMANDADE?
CICLO BÁSICO?

QUÊ?

IRMANDADE? CICLO
BÁSICO? QUÊ?

FACULDADE X IRMANDADE
A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São
Paulo (FCMSCSP) tem esse detalhe curioso de estar
espalhada pelo Complexo Hospitalar da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. É como se
fossem duas pessoas diferentes que compartilham o
mesmo corpo, então é comum surgirem diversas confusões
entre os alunos por conta dessa complexidade
administrativa.
Colocando então os “pingos nos is”, a Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia é na verdade uma instituição de
origem portuguesa, fundada no século XVI e voltada para
ações filantrópicas. Dentre essas inúmeras ações houve,
em 1884, a fundação do hospital que conhecemos como
Santa Casa, que é desde então administrado por ela.
A FCMSCSP, por sua vez, foi fundada em 1962 por médicos
entusiastas associados à Irmandade, mas sua
administração não é diretamente feita por ela, mas sim
pela Diretoria Geral da Faculdade. Os professores da
faculdade, por exemplo, não necessariamente são
profissionais de saúde empregados pela Irmandade, pois
trabalhar no Hospital e trabalhar na faculdade são dois
empregos diferentes. Essa distinção se torna importante
especialmente com relação à formalização de pesquisas
desenvolvidas na faculdade.
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IIRRM
MAANNDDAADDEE?? CCLIÍCCLOO
BBÁÁSSI ICCOO?? QQUUÊÊ??

EXISTE ALGO BÁSICO EM
MEDICINA?
Sim! Talvez não em termos de carga horária, mas
existe uma divisão mais ou menos padronizada
para o desenvolvimento de um curso de medicina.
Ela se baseia na divisão em ciclos de aprendizado,
sendo o primeiro deles o ciclo básico, distribuído
entre 1° e 2° ano, onde se concentram matérias
introdutórias que ensinam o funcionamento
normal do corpo humano. Em seguida há o ciclo
clínico entre 3° e 4°, com enfoque nas doenças sob
a ótica de cada campo de atuação médica. Por fim,
há o internato, normalmente abrangendo o 5° e 6°,
e majoritariamente prático, voltado para o ensino
da prática médica, intervenções e procedimentos.
Nessa última etapa os alunos passam a maior
parte do dia no hospital acompanhando os
profissionais de saúde.
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GUIA
GUIA DE
DE
SOBREVIVÊNCIA
SOBREVIVÊNCIA
AO
AO EAD
EAD

REDES SOCIAIS

GUIA DE
SOBREVIVÊNCIA EAD

COMEÇOU NO EAD E ESTÁ PERDIDO(A) COM AS
PLATAFORMAS VIRTUAIS?
AQUI VAI UM GUIA BÁSICO PARA ACHAR TUDO
QUE VOCÊ PRECISA!!!
AVA (MOODLE)
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) é
onde você encontrará todas as suas aulas de
cada matéria. Para acessá-lo, siga os passos
abaixo:
1- ACESSE O SITE HTTPS://FCMSANTACASASP.EDU.BR/
2- CLIQUE NA ABA "EAD''
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4-ENTRE NO SEU USUÁRIO, QUE,
INICIALMENTE, TEM SEU LOGIN E
3-ENTRE NO SITE DO AVA

SENHA COMO SENDO O NÚMERO DO
SEU RA.

5-APÓS ENTRAR NA SUA CONTA,
APARECERÁ UM PAINEL COM TODAS
AS SUAS MATÉRIAS.

OBS.: NÃO HÁ AVISOS QUANDO SAEM
NOVAS AULAS GRAVADAS!
VOCÊ PODE BAIXAR O APLICATIVO “MOODLE”
NO SEU CELULAR.
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ÁREA RESTRITA
A Área Restrita é onde você encontrará o site da biblioteca virtual (minha
biblioteca), suas notas, faltas e planos de aula de cada disciplina. Para
acessá-lo, siga os seguintes passos:
1-Acesse o site
https://fcmsantacasasp.edu.br/
2-Clique na margem superior direita,
onde há uma imagem de um cadeado

3-Entre na sua conta, o seu login
será o seu RA e a sua senha
deverá ser definida

4-Acesse, no painel, a ação que deseja
realizar (“Notas e faltas”, “Plano de aula”,
“Plano de curso”, entre outros)

5-Obs.: A “minha biblioteca” é uma biblioteca virtual, onde você poderá
achar livros importantes para acompanhar as matérias, como o Lehninger, o
Langman e o Moore. Para acessá-la, entre em “Bibliotecas virtuais”, clique
em “Minha biblioteca” e busque pelo livro que deseja. (Ps: o site é meio
bugado mesmo, então não estranhe se demorar um pouco para carregar ;) )
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PORTAL DO ALUNO (TOTVS)
Esse portal é o mais novo feito pela Santa Casa, onde você pode encontrar
links de redirecionamento para os outros portais, acervo físico da biblioteca
e as pendências financeiras (os boletos pagos e a pagar). Para acessá-lo, siga
os passos abaixo:
1-Acesse o site https://fcmsantacasasp.edu.br/
2-Clique na margem superior direita, onde há
uma imagem de um busto, escrito “Portal do
aluno”

3-Entre em sua conta, na
qual o login será o seu RA e
a senha a definir

4-Clique no “menu” para acessar o que deseja

SITE DO DCMA
Se você se interessou por qualquer atividade do DC e quer saber mais,
acesse o site do DC em https://dcma.com.br/ . Lá, você encontrará no canto
superior direito, diversas informações sobre as nossas atividades. Aqui vai
um pequeno resumo do que temos lá:
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No local DCMA, há as informações gerais sobre o órgão, seus
objetivos, as atas das reuniões e notícias.
Temos também os eventos do DC: o CoMASC, a feira do livro, os
cursos, as reuniões temáticas, a Jornada de Prêmios, entre
outros projetos. Acessando a aba de eventos, você verá sobre o
básico de cada um, seus objetivos e suas datas.
Além disso, você pode achar tudo sobre todas as ligas da Santa
Casa: quais são, onde e quando acontecem suas aulas e os
contatos dos diretores.
Por fim, há uma aba de Iniciação Científica (IC) na Santa, onde
você pode achar o guia de IC for dummies -- que dá uma boa
introdução no assunto --, além de informações sobre o projeto
de intercâmbio “Pesquisadores do futuro” e de uma lista de
docentes e de suas respectivas linhas de pesquisa, para você
acessar as oportunidades de IC.

REDES SOCIAIS
DCMA:
INSTAGRAM: @DCMASC
FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DCMASANTACASA
SITE: WWW.DCMA.COM.BR
CAMA:
INSTAGRAM: @CAMA.FCMSCSP
FACEBOOK:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CAMASANTACASASP
SITE: HTTPS://CAMASANTACASA.COM.BR
IFMSA:
INSTAGRAM: @IFMSABRAZILSANTACASA
FACEBOOK:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/IFMSABRAZILSANTACASA
SITE: HTTPS://WWW.IFMSABRAZIL.ORG

PECA:
INSTAGRAM: @PECA.SANTACASA
FACEBOOK:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PECA.SANTACA
SA
SANTA MALUQUICE:
INSTAGRAM: @SANTAMALUQUICE
FACEBOOK:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SANTAMALUQUI
CE
ATLÉTICA:
INSTAGRAM: @AAAMA_SC
FACEBOOK:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/AAAMA.SC
SITE:
HTTPS://AAAMA.WORDPRESS.COM/HISTORIA/
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Novamente...
Desejamos Boas-Vindas!
Aproveitem os 6
melhores anos de suas
vidas!
DEPARTAMENTO
CIENTÍFICO
MANOEL DE ABREU
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