
Reunião ordinária 06/07/2021:
- Marília fez a introdução do DCMA como órgão acadêmico
- diretoria de Cursos:

- Mali explicou que a diretoria passa um formulário no início do ano para coletar a opinião
dos alunos e com base nessa pesquisa que a diretoria decide quais os tópicos dos cursos
ao longo do ano

- Além disso, ela explicou que eles compilam a lista de cursos grátis para os alunos fazerem
durante a quarentena e nas férias

- Por fim, Áurea explicou que até ano passado era um curso num único dia e, nesse ano,
eles optaram por fazerem cursos mais longos

- Ambas ressaltaram que essa diretoria permite uma liberdade para que cada gestão decida
como vai

- Felipe e Edson participaram e compartilharam sobre sua própria experiência como
diretores de cursos

- diretoria de Científico:
- Thaís compartilhou uma apresentação de slides que resume todas as funções da diretoria

ao longo do ano:
- suporte aos alunos interessados em oportunidades de pesquisa
- coleta de oportunidades
- conexão entre os alunos e a Comissão Científica e NAPP
- planejamento das reuniões temáticas e alguns eventos conjuntos
- intercâmbio dos “Pesquisadores do Futuro”
- organização da Jornada de Prêmios “Manoel de Abreu & Emílio Athiè”

- Caio relembrou os alunos sobre as inscrições na Jornada de Prêmios

- diretoria de Ligas:
- Enzo compartilhou uma apresentação de slides que resume todas as funções da diretoria

ao longo do ano: https://prezi.com/view/ENJbjEn51mRA1KoHD9r5/

- Danielle e Vanessa compartilharam as experiências delas

- diretoria de Marketing:
- Érico compartilhou uma apresentação de slides que resume todas as funções da diretoria

ao longo do ano:
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2F
design%2FDAEjQWoUxE0%2F9epTeUUPy54LBp10ZCkjxA%2Fview%3Futm_content%3D
DAEjQWoUxE0%26utm_campaign%3Ddesignshare%26utm_medium%3Dlink%26utm_sou
rce%3Dpublishsharelink&data=04%7C01%7C%7Ce7c49d2b0e71479ca49008d940eec47e
%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637612216501061007%7CUnk
nown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiL
CJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HJmmRxojqVti4MhH2V%2FQy1Sj1LSer%2FB94K4V
60ABm20%3D&reserved=0

- Eduardo compartilhou que, na sua opinião, a diretoria dá uma liberdade artística para criar
os posts

- Laíse também compartilhou sua experiência com a diretoria

- diretoria do Social:
- João e Laura compartilharam uma apresentação de slides que resume todas as funções

da diretoria ao longo do ano:
https://docs.google.com/presentation/d/1Yfp0KRMkaBOKV3dwf7D8W-_B-RkrnuWdBaul9yrNW_w/

edit?usp=sharing

- diretoria do COMASC:

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2Fview%2FENJbjEn51mRA1KoHD9r5%2F&data=04%7C01%7C%7Ce7c49d2b0e71479ca49008d940eec47e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637612216501070964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DBJUwhsuek02Qeyk32DuIChXYZeTGOa%2ByskmM%2FU7eFE%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F1Yfp0KRMkaBOKV3dwf7D8W-_B-RkrnuWdBaul9yrNW_w%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7C%7Ce7c49d2b0e71479ca49008d940eec47e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637612216501070964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EtJgCPBaf3yq2vYGCUNF%2FKuP1EAu4SIfMZGn8XXYlrE%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F1Yfp0KRMkaBOKV3dwf7D8W-_B-RkrnuWdBaul9yrNW_w%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7C%7Ce7c49d2b0e71479ca49008d940eec47e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637612216501070964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EtJgCPBaf3yq2vYGCUNF%2FKuP1EAu4SIfMZGn8XXYlrE%3D&reserved=0


- Sara compartilhou uma apresentação de slides que resume todas as funções da diretoria
ao longo do ano: https://1drv.ms/p/s!AooiL0q3X8XEq1PuFL33cwpNKFSU?e=NPS5JM

- Sara e Leonardo compartilharam suas experiências com a diretoria

- diretoria da Executiva:
- Mabi e Mariana apresentaram a tesouraria
- Nina apresentou o secretariado e explicou a membresia do DCMA
- Lucas apresentou a vice-presidência
- Marília fechou apresentando a presidência

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/ap/p-59584e83/?url=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fp%2Fs!AooiL0q3X8XEq1PuFL33cwpNKFSU%3Fe%3DNPS5JM&data=04%7C01%7C%7Ce7c49d2b0e71479ca49008d940eec47e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637612216501061007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sAlGg6b8dSFu4NZia3btJG9A1%2BvQfhUdfQPR8bavkO0%3D&reserved=0

