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1) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O XX COMA | Congresso Médico Acadêmico 2019 

O Congresso Médico Acadêmico é um evento anual, organizado pelo Departamento Científico do 

Centro Acadêmico Rocha Lima (CARL), no âmbito da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FMRP-USP). O COMA tem como propósito a difusão científica e a 

reunião de estudantes e docentes de todo o país para troca de experiências e atualização médico-

científica no âmbito da graduação. 

Desde 2017, o COMA apresenta-se em um novo formato e contará, neste ano, com mais de 100 

especialistas das mais diversas áreas da Medicina, a maioria deles docentes da FMRP-USP, que 

possuem grande experiência nas áreas de ensino, pesquisa e assistência junto à Universidade de São 

Paulo e ao Complexo Hospitalar do HC-FMRP-USP (um dos principais polos de pesquisa e assistência 

médica no cenário nacional e internacional).  

Com Cursos, Workshops, Painéis e Mesas Redondas distribuídos em módulos, esta edição do 

Congresso Médico Acadêmico possibilitará aos seus participantes a livre escolha das áreas que mais 

lhes interessam, com temas abrangentes e práticas inseridas dentro dos cenários de aprendizado da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. 

O XX COMA | Congresso Médico Acadêmico 2019 ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2019, 

nas instalações da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. As atividades se iniciarão às 18:00 

do dia 25 de outubro e serão finalizadas às 15:30 do dia 27 de outubro. 

  

O Staff de Atividades 

 O Staff de Atividades é um voluntário, que participará do desenvolvimento e realização de atividade 

do XX COMA. O voluntário trabalhará em conjunto com os coordenadores discente e docente dessa 

atividade. 

1. ATRIBUIÇÕES E DEVERES DO STAFF DE ATIVIDADES 
 
O Staff de Atividade terá como atribuição principal servir de modelo ou "ator" para a realização de 

atividade do COMA, os quais essa necessidade foi levantada. 

O Staff deverá, obrigatoriamente, participar de todas as reuniões de treinamento de habilidade com 

o docente coordenador, salvo motivos de força maior. O número de reuniões obrigatórias para 

treinamento será decidido pelos coordenadores discente e docente da atividade. Faltas não 

justificadas retiram o voluntário do programa de Staff de atividades. Eventuais faltas justificadas 

serão avaliadas pelos coordenadores e pelo Departamento Científico. Se a falta do aluno prejudicar 

seu treinamento para participar da atividade, uma reunião para repor o treinamento perdido deverá 

ser marcada entre o voluntário e o docente coordenador da atividade. 

O Staff de atividade deverá, obrigatoriamente, participar durante o módulo do workshop do COMA, 

ao qual foi voluntário e do qual participou dos treinamentos de habilidades. A falta do módulo, 

justificada ou não, retira os benefícios do Staff de Atividades. O voluntário deverá chegar com 15 



   
 

   
 

minutos de antecedência para o módulo ao qual foi voluntário. A atividade na qual os Staffs 

poderão participar é: 

Módulo 4: Workshop Primeiros Socorros e Atendimento Pré-Hospitalar em Situações de 

Catástrofe, no dia 27 de outubro, às 8h até 11h30min.  (Coordenadores: Prof. Dr. Fábio Carmona e 

aluna Clara Prado.) 

 Atribuições específicas: A função do staff de atividades nesse workshop será atuar, durante o 

tempo da atividade, como vítima de diversos tipos de acidentes (como a amputação de uma 

perna e uma perda de consciência repentina). Os(as) voluntários(as) poderão ser carregados 

pelos participantes presentes e serão incentivados a tornar a situação o mais realista 

possível (sendo as vezes necessário gritar e imitar uma fácies dolorosa). 

 

2. BENEFÍCIOS PARA O STAFF DE ATIVIDADES: 

O Staff de Atividades que cumprir os pré-requisitos de seleção e cumprir todas as atribuições 

receberá como benefícios: 

  Pagamento de apenas R$ 50,00 para participar de todo o evento com direito a 2 almoços, 

coffee e Kit do congressista. 

 Certificado de participação no desenvolvimento e realização da atividade do COMA ao qual 

foi voluntário, incluindo carga horária das reuniões de treinamento e do módulo da 

atividade.  

 

*Mais informações sobre a atividade estão disponíveis no site https://www.comafmrpusp.com/, ou 

diretamente com os coordenadores discentes das atividades (contatos em "Considerações finais"). 

*As atribuições de Staff estão sujeitas a alterações de acordo com a decisão dos coordenadores 

discente e docente. Os voluntários devem estar cientes de que os coordenadores poderão incluir 

novas atribuições, de acordo com as necessidades da atividade organizada. 

*O candidato deverá estar disponível para seguir suas atribuições a partir do momento em que for 

selecionado como voluntário de uma atividade (data de divulgação dos resultados). Dessa forma, 

assim que os resultados desse edital forem divulgados, terão início as reuniões de treinamento 

obrigatórias, a serem marcadas em conjunto com os coordenadores discente e docente da atividade. 

O candidato deverá disponibilizar, durante a inscrição, telefone e e-mail de contato, por meio dos 

quais os coordenadores o procurarão para marcar as reuniões. 

 

2) DO PROCESSO SELETIVO 

Quem pode ser Staff de Atividades? 

O Staff de Atividades poderá ser qualquer estudante de graduação da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) ou da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP), matriculado(a) e cursando o semestre no qual o XX 

COMA é realizado. 

 

https://www.comafmrpusp.com/


   
 

   
 

A inscrição 

Pessoas interessadas em participar como Staff de Atividades deverão enviar formulário preenchido 

(modelo em anexo) acompanhado de atestado de matrícula emitido pelo sistema Júpiter Web. O 

não preenchimento de todas as informações contidas no formulário ou o não envio do atestado de 

matrícula são critérios de desclassificação. 

O formulário e atestado deverão ser enviados e anexados ao seguinte link: 

https://www.comafmrpusp.com/staff. 

Cada candidato só poderá preencher 1 (UM) formulário (acompanhado de atestado de matrícula). 

As inscrições estarão abertas a partir do dia 28 de setembro de 2019. A data limite para envio de 

formulários é no dia 05 de outubro de 2019, às 00:00. 

A comissão organizadora não se responsabiliza pelo não recebimento de formulários por motivos de 

falhas técnicas de computadores e linhas de comunicação. 

  

Os critérios de seleção 

Não haverá restrição de ano e curso para seleção dos candidatos a Staff de Atividades. Os critérios 

de seleção incluem: 

1) Data de envio do formulário (ordem de inscrição). 

  

O número de vagas 

Serão fornecidas 15 vagas para Staff de Atividades. Caso a atividade não tenha seu número 

específico de vagas preenchido, nova data limite de envio de formulários e documentos será 

informada pelas redes sociais do Departamento Científico. 

  

Os resultados 

Os candidatos selecionados para Staff de Atividades serão comunicados em até 3 dias após a data 

limite de envio dos formulários e documentos. O comunicado será feito via telefone de contato 

(Whatsapp) ou e-mail, especificados no formulário de inscrição. Os resultados também serão 

divulgados pela rede social do Departamento Científico no dia 08 de outubro de 2019. 

 

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Departamento Científico e a Comissão Organizadora do XX COMA - Congresso Médico Acadêmico 

2019 fica disponível para retirar quaisquer dúvidas e orientar sobre a participação como Staff de 

Atividades e seu processo seletivo. Detalhes não especificados nesse edital serão resolvidos pelo 

Departamento Científico. 

Redes sociais, páginas e e-mail para contato com o Departamento Científico: 

https://www.comafmrpusp.com/staff


   
 

   
 

 Facebook: https://www.facebook.com/DCientificoCARL/ 

 Instagram: @cientificocarl 

 Site: https://www.comafmrpusp.com/ 

 E-mail: fmrp.coma@gmail.com 

Contato da coordenadora discente: 

 Clara Prado (Workshop Primeiros Socorros e Atendimento Pré-Hospitalar em Situações de 

Catástrofe): (16) 98113-4204 

 

https://www.facebook.com/DCientificoCARL/
https://www.comafmrpusp.com/

