
Reunião ordinária 13/04/2021:
- repasse do Social:

- João avisou aos calouros que a venda do kit calouro se reiniciava amanhã dia 13/04
- João explicou, após a Laura compartilhar sua tela, as mudanças feitas no kit desde a

última vez que ele foi apresentado no PIPA:
- camiseta mudou a estampa
- sacochila mudou a mochila

- Ele avisou que, quem já comprou, mas não gostou do novo design, é só contatar o
Social que eles dão o reembolso

- João também avisou que o forms do “amigo chocolate” já foi encerrado e eles planejam
fazer um sorteio virtual e criar um grupo no Whats após todos receberem o chocolate
para combinar um reunião no meets e abrir os chocolates juntos

- repasse de Cursos:
- Áurea avisou que eles estão bem adiantados quanto ao curso de inglês que teve alta

demanda e o curso de inglês deve começar ainda esse mês:
- a professora já foi confirmada
- a Executiva já aprovou o orçamento das aulas

- Áurea também avisou que o curso de SUS já está com o roteiro pronto

- repasse de Ligas:
- Danielle avisou que seis novas ligas tiveram seus recursos aprovados e o Conligas II

aconteceu ontem dia 12/04

- repasse do Científico:
- Daniel avisou que a reunião temática acontecerá semana que vem dia 20/04 sobre o

tema “atividades extracurriculares” com a Dra Adriana
- Daniel disse que logo enviam o spam no grupo

- repasse do COMASC:
- Camila anunciou que o COMASC fechou parceria com a SJT de 50 cursos de

educação médica continuada e que alguns sorteios vão acontecer antes do Congresso
para os inscritos e outros sorteios depois do Congresso com os que certificaram

- Ela avisou também que a Comissão Científica também só levantou ressalva sobre 3
palestrantes que a Diretoria levantou para participarem do COMASC

- repasse da Executiva:
- Marília avisou que o feedback está quase terminado com todos respondendo e em

breve ela entrará em contato para devolver as respostas e marcar as possíveis
reuniões com os diretores interessados


