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Saber considerar o que foi conquistado, melhorar o que temos e conquistar ainda
mais são lemas da nossa chapa. Sabemos que as últimas gestões foram essenciais para a
construção de um Centro Acadêmico mais dinâmico, ativo e representativo dos alunos de
graduação
do
ICB-USP
e
é
isso
quequeremoscontinuarafazeremelhorar.
Nossa chapa é composta por membros de todas as turmas do curso de Ciências
Biomédicas (mas estamos super abertos a membros do Ciências Fundamentais para a
Saúde) e está dividida em 6 diretorias cruciais para o desenvolvimento e andamento da
gestão com pessoas com características especiais para dirigir estes setores e mais
membros que auxiliarão o andamento destas, que são: Presidência (Carolina Albino),
Vice-presidência (Victor Yamada), Secretaria Geral (Viviane Peixoto), Eventos (Bruna
Nakanishi), Comunicação (Beatriz Domenici) e Financeiro (Jonathan Braga), além dos
demais
membros
(André
Felipe,
GiovannaAraujoeRenataMurayama).
Nossos objetivos se baseiam na maior relação estudante/sócio-centro acadêmico e
aumentar a identidade dos alunos com esta entidade tão essencial nos processos que dão
voz e vez aos alunos. O administrativo (presidência, vice-presidência e secretaria geral)
pretende como uma das primeiras ações da gestão, entregar o estatuto trabalhado e
reescrito pela gestão Centro Ativo junto com a Sanfran Jr., além de fundar no cartório
oficialmente nosso CARF e trabalhar para que as diretorias sejam harmônicas e deem o
melhor de si para todos. A diretoria de eventos pretende ampliar os eventos organizados
pelo CARF, aumentando o número, qualidade e alcance destes. A comunicação pretende
aumentar o diálogo entre gestão-sócios com maior divulgação e uso do site e das redes
sociais além de lembretes de datas importantes para a nossa área e repasses de
comissões vindas de representantes discentes (RDs). O financeiro pretende atualizar e
organizar as finanças, algo já iniciado pela gestão anterior, além de buscar meios de
aumentar a arrecadação e a frequência de divulgação dos balanços, sendo proposto que
sejam
feitos
trimestralmente.
Estamos abertos a dúvidas, sugestões, questionamentos de todos os sócios que
podem
entrar
em
contato
conosco
falandocomosmembrosdachapa.
Sabemos que não é algo fácil mas juntos conseguiremos fazer uma boa gestão
aliando a vontade de mudar o mundo com a ciência e dedicação às nossas vidas como um
todo começando pelo nosso pequeno-grande pedacinho que é o nosso ICB. Nossa vontade
de fazer um trabalho produtivo e bem feito é enorme e pedimos a confiança de vocês para
que
possamos
fazê-lo.
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“Science
andeverydaylifecannotandshouldnotbeseparated.”
(RosalindFranklin)

