
Reunião ordinária 29 - 06 - 2021:
- repasse do Marketing:

- Eduardo avisou sobre o post no Instagram em homenagem ao mês do orgulho
LGBTQIA+ (está salvo nos destaques)

- Ele também relembrou do calendário das ligas que é postado atualizado toda semana

- repasse do Científico:
- Daniel relembrou os alunos a se inscreverem na Jornada cujas inscrições fecham no dia

12/07
- Ele também anunciou que a diretoria está gravando uns vídeos informativos sobre o

intercâmbio do “Pesquisadores do Futuro”: eles já gravaram com o Enrico da 56 e com a
Dra Ana

- Além disso, ele avisou que o Manual do Intercâmbio completo foi publicado no site do
DCMA

- repasse do COMASC:
- Sara atualizou que eles têm 12 palestrantes confirmados de 15
- ela avisou que o palestrante da abertura não está confirmado e pediu contatos de quem

tiver
- Os vídeos no intervalo serão no mesmo formato do ano passado e o Marketing do DC

fará o vídeo e as palestras de 40 minutos que serão transmitidas no dia para evitar
problemas de internet e no final dos 40 minutos há os minutos síncronos

- Ela  relembrou que as inscrições para colabs estão abertas e convidou a 59 e a 58 tanto
para conhecer o COMASC quanto para conhecer o DCMA

- o critério de seleção será basicamente as respostas dadas no formulário
- o inglês não é critério de exclusão: a Sara explicou que esse ano tem um

palestrante de Harvard cuja palestra será 100% em inglês com legendas, mas a
parte síncrona será sem legendas e por isso precisaria de algum colab que
falasse em inglês, mas não todos

- as funções do colab são três: ficar no chat durante a palestra coletando as dúvidas dos
ouvintes e colocando-as no docs; responder às perguntas técnicas no chat; divulgar o
COMASC à moda de “influenciadores”

- Mariana compartilhou sua experiência como colab de 2020 e reafirmou que a função é
100% online e, portanto, não precisa estar em SP

- repasse do Social:
- Laura avisou que a diretoria está passando o forms para selecionar como os alunos

preferem retirar os produtos comprados já que o CAMA está fechado
- Por fim, ela relembrou que o Social ainda está aceitando encomendas de camisetas do

kit calouro

- repasse da Executiva:
- Nina parabenizou os diretores que completaram aulas de escala obrigatória
- Marília abriu o grupo de Whats do DCMA para a 59
- Por fim, Marília avisou que semana que vem cada diretoria vai apresentar um pouco

sobre suas funções para os calouros e ela chamou os alunos que querem ser DC para ir
na reunião e descobrir um pouco mais sobre a função


