
 

Reunião realizada dia 29/09/20 via Google Meet 

Marketing: finalizaram o projeto com os vestibulandos, concluindo com uma reunião com os 

vestibulandos pelo Google Meet. Apareceram mais de 50 vestibulandos. Agradeceram a 

participação dos calouros nessa reunião.  

Social: estão terminando de organizar a feira do livro. Conseguiram a doação de livros das 

editoras, que foram distribuídos entre os colaboradores, para que eles façam resenhas desses 

livros. Entre essa semana e a próxima os colaboradores vão retirar os livros na salinha. Essas 

resenhas vão ajudar a divulgar a feira do livro. 

Cursos: o próximo curso de inglês vai ser na próxima segunda (dia 5/10) às 18h. 

CoMASC: o congresso vai acontecer na semana que vem (dias 6, 7 e 8/10). Estão na fase final 

dos templates das palestras. Fizeram o teste da transmissão do evento e ocorreu tudo certo. 

Estão na fase final de fechar com os patrocinadores. Pretendem realizar outro sorteio dia 9/10. 

Científico: visitaram o Núcleo de Apoio à Pesquisa e Publicação. Discutiram no Núcleo como 

tornar a comunicação entre aluno e orientador mais eficiente. A Jornada de Prêmios vai 

acontecer no dia 8/10. Já estão trabalhando para deixar os pôsteres selecionados no site do 

CoMASC.  

Executiva: eventos do DC que coincidem com as datas do CoMASC serão cancelados, como 

ligas e reunião ordinária do DC. Se a diretoria da liga realmente precisar fazer aula nesse 

período, as presenças não serão contabilizadas. Geralmente, as eleições ocorrem entre 

outubro e novembro. A ideia inicial era fazer a eleição dia 30/10, mas não daria tempo de 

realizar as funções restantes. O novo cronograma planejado é: dia 6/10 sem reunião do DC 

devido ao CoMASC, dias 13 e 20/10 discussão do Estatuto do DC, Assembleia Extraordinária 

entre os dias 20 e 23/10 para oficializar a ocorrência de eleição online, dias 27/10 e 3/11 

reuniões para explicar sobre os cargos do DC. Mas essas datas estão sujeitas a alteração.  

 


