
Reunião ordinária 23/03/2021:
- Marília apresentou o DC aos calouros
- Nina parabenizou JK por bater os números de horas necessárias e avisou que o contrato da

Thay acabou e que se alguém do DC tivesse estágios para recomendar bastava chamá-la
- Repasse de Ligas:

- Danielle avisou que sexta feira passada foi o ultimo dia para as ligas buscando
fundação terem pedido recurso

- Danielle avisou que termina dia 30 a solicitação para assinatura do Presidente,
Orientador e Secretário

- Repasse de Cursos:
- Áurea avisou que terminaram o formulário para ver a demanda dos cursos desse ano
- Marília reforçou que é muito importante o preenchimento desse formulário

- Repasse do COMASC:
- Joanna avisou que já fecharam a lista de palestrantes depois que a Diretoria deu o

feedback e agora essa lista foi para a Comissão Científica
- Joanna avisou que estão finalizando os contratos e estão fazendo os orçamentos

preliminares principalmente para tradutores e intérpretes de LIBRAS

- Repasse do Científico:
- Caio avisou sobre o prazo da inscrição do PIBIC para submissão dos projetos
- Curso PIBIC será com certeza em Abril e, assim, Caio tranquilizou quem está

prestando para a bolsa PIBIC, mas ainda não fez o curso
- Tudo que se sabe do curso PIBIC é que será à distância e assíncrono
- Caio deu o feedback do curso da semana passada e avisou que a Dra Silvia está

respondendo as perguntas que não deu tempo de responder e, quando estiverem
respondidas, o DC avisa e divulga essas respostas

- Caio avisou que, a partir dessa semana, a diretoria do Cientifico vai pedir para
Extensão e Científico das Ligas enviar as oportunidades de pesquisas dos
orientadores de cada liga para o Científico

- Raskin confirmou que a Luciana dará palestra no evento “Mulheres na Ciência” e
contará um pouco da sua experiencia

- Raskin também avisou que Científico está elaborando o convite e a divulgação com o
Marketing

- Thais apresentou a tela para mostrar como estava o convite para o evento “Mulheres
na Ciência” deles

- Raskin finalizou que terá um livro sorteado em cada dia para aumentar o quórum e o
tema focando em mulheres na ciência

- Marília pediu para que o Caio explicasse brevemente sobre IC e bolsa PIBIC

- Repasse do Social:
- Laura deu o feedback sobre o dia do DC no PIPA

- Repasse da Executiva:
- Marília explicou a dinâmica do forms de feedback direcionado aos diretores do DC e

avisou que o forms vai ser mandado em breve para ser respondido anonimamente
avaliando a Diretoria da qual o diretor faz parte e a própria Executiva

- Marília reforçou que o forms é anônimo
- Marília avisou que, depois de receberem o feedback dos forms, os diretores podem

marcar uma reunião com ela para discutir os resultados recebidos


