
Reunião ordinária 06/04/2021:
- repasse do Social:

- Lau explicou que a Páscoa nos inspirou a fazer um “amigo secreto chocolate”
- Lau disse que vai sortear dentre os que responderam o forms e o chocolate será

entregue num sistema de “drive thru” (iFood, correio, comprar na loja próxima da região
da pessoa)

- Lau pensou em fazer um meets para revelar quem tirou quem e seria quando abriríamos
- Ma corroborou que a ideia de comprar em loja próxima da pessoa, principalmente

quando a pessoa mora fora da cidade, barateia bastante o curso

- repasse do Científico:
- Thaís avisou que a repercussão do evento “Mulheres na Ciência” foi muito bom e a

certificação será mantida sendo que cerca de 60 pessoas vão certificar
- Thaís mudou a data da próxima reunião temática apesar do tema ainda não estar

marcado ainda do dia 13/04 para dia 20/04
- Thaís avisou sobre o curso PIBIC que será online assíncrono, mas ainda não foi

disponibilizado
- Thais disse que quem está enviando os projetos do PIBIC podem enviar e depois se

envia o certificado a parte
- Caio relembrou que o curso não é mais obrigatório a partir da 59 (curso foi incluído na

grade curricular)

- “resgate histórico”:
- Érico avisou sobre o projeto que estava sendo encabeçada pelo CAMA, mas que

também conta com a participação do DC
- Érico se disponibilizou para quem quiser contatá-lo o chamar

- pauta do COMASC:
- Mauro explicou que eles estão trabalhando para finalizar o orçamento e perguntou se os

ouvintes conhecem algum tradutor de ingles, interprete de LIBRAS e fornecedor de
brindes, empresas, mercado ou lojas que vendam caixas de madeira, cestinhas para
brinde, comidas gourmet (geleia, queijo, etc), cafés e adegas que vendem vinho
baratinho

- Mauro disse que era só contatar algum diretor do COMASC


