
Reunião via Google Meets realizada dia 11/08/20 

Cursos: o próximo curso de inglês vai ser dia 24/08, às 18h. Pelo feedback, eles vão basear a 

aula em um artigo científico, que já foi enviado no grupo de cursos de DC. Como os certificados 

são separados, não precisa ter ido em aulas anteriores para receber o certificado. 

 

Marketing: para o projeto para explicar como é a Santa e o vestibular para os vestibulandos, o 

Marketing vai passar 2 forms, um para os vestibulandos e um para a 58. Eles divulgaram os 

forms em grupos de cursinhos. Enviaram hoje os forms para os calouros. Pediram ajuda na 

divulgação. O nome do projeto será Guia do Vestibulando da Santa Casa. 

 

Científico: o Wagner vai passar o feedback da Comissão Científica sobre o forms de iniciação 

científica essa semana. Estenderam o prazo para inscrições da Jornada Científica até dia 21/08. 

Pediram ajuda na divulgação. Até agora temos 44 inscrições. 

 

CoMASC: vão começar as gravações das aulas dos palestrantes. Aceitam sugestões de nomes 

de palestrantes da área de clínica médica para moderador do painel sobre covid. Eles estão 

pensando em possibilidades de funções dos colaboradores e aceitam sugestões. Ainda não 

decidiram a data de abertura das inscrições, mas vão anunciar a abertura nas redes sociais e 

pelo DCMA. 

Social: aproveitaram essa semana para pensarem em possibilidades de colaboradores para a 

feira do livro – auxiliar na divulgação da feira e realizar resumos/resenhas dos livros ofertados 

pelas editoras para postarmos no insta do DC. Aceitam sugestão de como os colabs podem 

ajudar no evento. A participação como colab pode contar como ponto positivo na eleição do 

DC, pois demonstra que a pessoa teve interesse no DC ao longo do ano. A feira contará com 

diversas categorias de livros, não só de Medicina. A feira acontecerá entre os dias 22/10- 

25/10. 


