
Reunião via Google Meets realizada dia 07/07/20 

 

Executiva: vamos lançar outro feedback sobre a performance dos membros do DC e da 

Executiva. Seria muito proveitoso se todos respondessem, para todos conseguirem identificar 

pontos fortes e pontos a melhorar. Depois dos resultados do feedback, os diretores podem 

marcar uma reunião com a Executiva e podemos conversar melhor sobre como melhorar em 

suas funções e como lidar com os obstáculos, ajudando um ao outro a crescer. O feedback será 

disponibilizado nos grupos com as diretorias. Os certificados do COMASC 2019 serão 

disponibilizados no site do DC após a aprovação da Comissão de Extensão.  

Científico: as inscrições para a Jornada de Prêmios será fechada no dia 7/08, confira o Edital 

(https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fcomasc.com.br%2Fi

ndex.php%2Fjornada-de-premios-2020-2) . O forms de opinião sobre iniciação científica na 

Santa já está pronto, estão apenas esperando a aprovação do Wagner.  

Social: tiveram a ideia de fazer uma monitoria virtual, preparada por alunos para alunos. A 56 

ajudaria as turmas 57 e 58, e a turma 57 ajudaria a turma 58, por meio de explicações, tira-

dúvidas e disponibilização de material. Pelas dificuldades do EAD e como a 58 mal teve tempo 

de conhecer a faculdade, receber dicas de alunos e entender como funcionam as aulas e 

provas, esse projeto pretende prestar um apoio complementar. Até quarta-feira, pode-se se 

inscrever como monitor. As pessoas interessadas se inscrevem na matéria de maior conforto e 

interesse. O DC disponibiliza a lista com os nomes dos monitores, seus contatos e as matérias 

de interesses. A monitoria concede uma carta de comprovação da monitoria assinada pela 

presidente e pelo vice presidente do DC.  Esse projeto pretende prestar um apoio aos alunos 

para suprir as necessidades do EAD. 

Executiva: pensamos em realizar um projeto que disponibiliza informações sobre o vestibular 

da Santa, tanto dicas como gabaritos e outras informações. Pode ser por meio de cartilha ou 

por meio de posts mais dinâmicos por meio do DC, estamos abertos a sugestões. Ainda não 

sabemos qual das diretorias vai encabeçar o projeto. Nosso principal objetivo é disponibilizar 

informações para ajudar os vestibulandos. Sugeriram, na reunião, colocar relatos de pessoas 

que passaram no vestibular. Podemos pensar em fazer lives tirando dúvidas também.  
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