
Reunião realizada dia 18/02/2020 

 

Executiva: A Executiva repassou para os membros que as escalas na salinha de terça-feira 

foram abolidas, para que todos possam comparecer na reunião e dado que as escalas de terça 

não contribuíam para cumprir o número de horas obrigatórias (visto que ela apenas abonava a 

falta na reunião). A Executiva passará na próxima reunião informações sobre o conteúdo do 

site do DC e como acessar os recursos. Isso é interessante já que muitos membros são 

procurados por alunos da faculdade perguntando sobre como acessar os certificados. Os 

certificados de ligas e cursos estarão no site (exceto o certificado do CoMASC). Como muitas 

diretorias possuem repasses urgentes e no dia 25/02 será feriado, a Executiva propôs de 

realizarmos uma reunião no dia 27/02 ou 28/02. Foi realizada uma votação de qual data seria 

melhor: 14 votos para quinta X 15 votos para sexta. A reunião acontecerá no dia 28/02, às 12 

horas. Membros que não puderem comparecer vão comunicar a Giovanna e a falta será 

abonada.  A Executiva foi aconselhada pela Executiva 2019 que seria melhor um membro de 

cada diretoria apresentar a função desta, para tornar a apresentação mais dinâmica. A 

Executiva ressaltou a importância da presença de todos os membros no PIPA. 

Social: O Social explicou como será a dinâmica realizada no PIPA dia 21/02. Será composta em 

4 partes. Primeiro cada membro da diretoria vai apresentar suas funções. A segunda atividade 

vai dividir a turma em grupos de 10. Cada pessoa vai falar seu nome, falar uma característica e 

anotar em um pedaço de papel. Depois vão sortear os papeis e as pessoas terão que lembrar 

de quem era o papel. As diretorias vão sortear alguns papeis e vão encaixar as pessoas em 

cada diretoria de acordo com suas características. A terceira parte consiste na apresentação e 

vendas do kit calouro. Encerraremos com um coffee com Carol coxinhas e sorvetes do 

Chiquinho nos arcos. O kit dos calouros possui 1 sacochila, 1 caneca, 1 prancheta, 1 caneta e 1 

adesivo, todos personalizados. O preço do kit será divulgado à noite. Talvez alguns itens sejam 

vendidos como produtos fixos do DC.  


