
Reunião realizada dia 25/08/20 via Google Meets.  

Científico: tiveram uma reunião com a Comissão Científica no dai 24/08. O ponto central dessa 

reunião era a discussão sobre o forms de feedback dos alunos sobre a pesquisa na Santa Casa. 

A Comissão se comprometeu a criar um forms novo, com perguntas mais úteis para eles 

melhorarem a pesquisa na Santa, perguntas com o poder de modificação. Eles começarão a 

trabalhar nesse novo forms dia 4/09. A data de entrega do forms não está definida. Nessa 

reunião também acertaram detalhes sobre a Jornada de Prêmios. O Científico tinha montado 

um modelo de avaliação dos trabalhos, mas a Comissão sugeriu um novo modelo de avaliação, 

que ficou mais prático para os avaliadores. O prazo para liberar os aprovados para a segunda 

fase da Jornada é dia 14/09. O Científico pretende completar o IC for dummies, um manual de 

iniciação científica. O científico e a Comissão Científica pretendem aumentar as discussões 

sobre as pesquisas. Em uma das reuniões temáticas do Científico, a Comissão Científica 

pretende participar para conversar sobre iniciação científica, tirar dúvidas dos alunos e ouvir 

sugestões. As bolsas PIBIC serão divulgadas a partir do dia primeiro de setembro.  

Social: eles finalizaram o pedido das camisetas do DC deste ano. Avisaremos quando as 

camisetas ficarem prontas. O Social vai divulgar o forms para colaboradores da Feira do Livro. 

Os colaboradores não receberão certificado, mas receberão uma carta do DCMA de 

colaboração. Lembrando que a participação como colaborador é importante nas eleições do 

DC. Os colabs basicamente vão ajudar na divulgação da Feira e, se for do interesse do colab, 

podem fazer resenhas de livros (sendo que algumas editoras pretendem enviar livros de graça 

para essas resenhas).  

COMASC: as inscrições do COMASC serão abertas amanhã. Eles fecharam o contrato com a 

plataforma DOITY e já começaram a editar e personalizar o site. Os colabs receberão 

certificado. Pessoas com interesse precisam contatar o pessoal do COMASC. Na próxima 

reunião, o COMASC vai repassar as funções dos colabs.  

Marketing: começaram o Guia da Santa Casa para os Vestibulandos. Essa semana já 

divulgaram o cronograma das publicações e ontem divulgaram o primeiro post. Pediram para o 

pessoal ajudar a compartilhar as publicações. A primeira live será na próxima segunda e seu 

tema será sobre a prova do vestibular. Se você souber de alguém que tenha interesse em 

acompanhar esse projeto, você pode passar o grupo do telegrama do Guia. Pessoas que ainda 

estão em grupos de cursinhos podem ajudar a compartilhar as publicações do Guia nesses 

grupos. 

Executiva: como o pessoal do sexto ano costumam pegar os certificados nessa época desse 

ano, a busca por certificados antigos aumentou. Os certificados de até 2018 são impressos. 

Além disso, alguns alunos precisam retirar suas camisetas Assim, resolvemos abrir escalas 

voluntárias para os membros do DCMA. Criamos um documento com as explicações sobre a 

escala e ele ficará disponibilizado na forma impressa no dia da escala. São os membros do DC 

que escolhem os períodos da escala e as pessoas que precisam retirar os certificados ou 

camisetas escolhem entre esses horários.  


