
Reunião ordinária do DCMA do dia 14/06/2022 

A reunião foi presencial e iniciou-se às 12:00  

• JK inicia a reunião e abre a apresentação das diretorias 
• Científico – Enzo

 
o Os diretores do científico têm como função: 

§ 
Tirar dúvidas de IC e auxiliar os alunos em questões 
burocráticas da IC e bolsas de IC 



§  

  
No site do DC: atualizar a lista dos orientadores (fornecidos 
pelos cargos de extensão e científico das ligas), o guia de IC for 
Dummies, outros eventos, cursos e ligas. 

§ 
Organizar a Jornada de Prêmios: esse ano é a 40° jornada, as 
inscrições/edital estão abertas para aqueles que já possuem 
uma IC. No dia da jornada você apresenta um pouco do seu 
trabalho e concorre a prêmios em dinheiro. 



§  
Pesquisadores do futuro: divulgação para os alunos, auxílio e 
suporte ao NRI, semana de intercâmbio  

§  
Fazer reuniões temáticas: mais ou menos 1 por mês, decidido 
com os temas votados no começo do ano. Esse mês teremos 
uma sobre intercâmbios. 



o CoMASC – Mateus, Isadora, Gabrielle e Heloísa 

 
o Criado por alunos para alunos, o CoMASC se tornou o maior 

Congresso Médico Acadêmico Gratuito da América Latina 
o Estamos na nossa 39ª edição 
o Sua organização é feita integralmente por alunos: 7 alunos do 

segundo e do terceiro ano compõem a diretoria responsável pelo 
congresso 



o  

o   
§ Há um número limitado de pessoas pelo workshop e são 

focados para alunos do primeiro o terceiro ano  
§ No slide podemos ver alguns exemplos de workshops 

anteriores: cachorros terapêuticos e técnica cirúrgica  



o  

o  
§ Espaço para os alunos apresentarem seus trabalhos 

o  
§ Teremos sorteios e novidades liberados pelo Instagram  



o  
§ Os colaboradores têm como função: 

• Cadastrar os ouvintes e computar a presença  
• A função é certificada e é uma maneira do aluno se 

aproximar do DC  

o  
§ Responder com sinceridade, mas sejam concisos  



o  
§ Somos o maior congresso médico acadêmico da América 

Latina  

o  
• Cursos – Cris, Isabela, Noemi e Fernanda 

o Fazem os cursos do DCMA baseados nas ideias mais votadas no 
começo do ano pelos alunos  

o São temas que os alunos sentem falta durante a formação acadêmica  
o DC faz para que os alunos se aperfeiçoem como profissionais e como 

pessoas  
o Nos cursos não tem uma estrutura fixa entre a diretoria: um contribui 

de acordo com suas características  
o Para organizar um curso, se deve: procurar palestrantes, material 

para workshop, sala para a realização dos cursos, etc. 



o Caso alguém tenha dúvidas ou sugestões, chamem as meninas no 
privado  

• Ligas – Júlia e Daniel  
o A diretoria de ligas faz: 

§ A transição da gestão da diretoria das ligas 
§ O Conligas para explicar o funcionamento das ligas  
§ Recolhe as atas dos secretários  

o É uma função mais livre em trabalho e carga horária e cronograma, 
na qual o diretor de organiza para trabalhar no horário que lhe 
convém  

o Marketing – Isabella, Giovanna, Marco e Luiza

 



o O 
marketing faz as artes, spams e compartilha as informações do DC 
para o WhatsApp e Instagram (como o calendário das ligas, por 
exemplo) 

o 
Além disso, fazem os Portas Abertas, um evento para os 
vestibulandos com palestras e workshops. Esse evento precisa de 
colabs, então fiquem atentos! 

• Social e vendas - Luis e Juliana  
o O social é responsável por elaborar diversos produtos e vendas ao 

longo do ano: camiseta da gestão e kit calouro, por exemplo.  
§ Mais do que fazer arte, tem que ir atrás de fornecedor, 

negociar, pesquisar e pensar na logística  
o Além disso, eles criam e executam a dinâmica do DC no PIPA 



o Por fim, eles organizam a Feira do Livro. Esse evento também tem 
colabs e logo eles vão divulgar as informações! 

• Executiva 
o É composta por quem já foi do DC no ano anterior, com uma exceção  
o JK (presidente): presidir reuniões e representar o DC dentro e fora da 

faculdade, questões burocráticas como certificados 
o Thaís (vice-presidente): divide as funções burocráticas com a JK. 

Pesquisa, extensão e ensino: formam uma boa faculdade e por meio 
do DC os alunos podem contribuir para isso 

o Mabi (1ª tesoureira): É um cargo bienal, você aprende muito como 
gerir o órgão e lida com muita responsabilidade. Cuida da tesouraria 
e repasse do CAD 

o Nat (2ª tesoureira): é um cargo interessante para quem quer DC por 
mais de um ano. Nele você fica responsável pelo bolo do DCMA dos 
aniversariantes na última reunião do mês e aprende muito no cargo 

o Mali (secretaria): cuida da ata da reunião, presença e faz resuminho 
das reuniões do DC  

• Para se tornar membro, teremos eleições no final do ano, não precisa ser 
membro para se candidatar. Há apenas requisitos para os cargos de 
presidente, vice e secretária. 

 


