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ARMÁRIOS DO PORÃO
O início do período
de aluguel de novos armários
começa no dia 18 de fevereiro.
As renovações devem ser feitas
até o dia 17 de fevereiro.

AMBULATÓRIO SOCIAL

LANÇAMENTO MANUAL DE FARMACOLOGIA
Prezados alunos,
É com imensa felicidade que divulgamos o lançamento
do livro “Manual de Farmacologia”, escrito pelo aluno da
turma 99 André Franco. Convidamos todos a prestigiarem
nosso colega, que, sejamos sinceros, ajudou grande parte dos
alunos a passarem em Farmáco. O evento acontecerá no dia
18 de fevereiro, às 11:00 na cúpula do InCor.

Gostaríamos de convidá-los a participarem
do nosso Ambulatório Social, evento organizado
em parceria com a Rede Humaniza FMUSPHC,
que ocorrerá no dia 18 de fevereiro, quinta-feira.
É importante ressaltar que a partir das 16:00, as
atividades ocorrerão dentro de institutos do Hospital
das Clínicas – neles, vocês calouros irão interagir
diretamente com pacientes do Complexo HC. Além
de uma proposta de aprendizado e de uma rica
experiência para vocês, calouros (diferente das
experiências que vocês terão durante a graduação),
buscamos com essa iniciativa acolher nossos
pacientes e humanizar a estada deles no nosso
complexo hospitalar. E não se preocupem! Vocês
serão orientados e acompanhados por membros da
Comissão de Integração (COIN) e por coordenadores
dos institutos visitados.
O CAOC está aceitando doações de livros
infantis.

MEDUSA: A CERVEJADA
Está chegando uma das primeiras festas do
ano! No dia 4 de março ocorrerá a festa MEDUSA,
com MCs PIKENO E MENOR no Club A! Garanta já
seu ingresso no CAOC! Ainda estamos no primeiro
lote ao custo de R$ 30,00 com direito a R$ 20,00 de
consumação! Todos estão convidados!

AGENDA DA SEMANA
■ TERÇA-FEIRA ÀS 19H00: Reunião Deliberativa - CAOC.
■ QUINTA-FEIRA ÀS 11H00: Lançamento do “Manual de
Farmacologia” do Franco - na cúpula do InCor.
■ QUINTA-FEIRA ÀS 12H00: Comissão Acadêmica - CAOC.

