
 
  

 

Reunião Semanal  

Data: 21 de Agosto de 2018  Horário: 12h 

Local: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo - Zeferino 03 

 

Marketing 

Samuel Chen: Amanhã teremos a nossa segunda edição do portas abertas, a gente está com 60 inscritos 

confirmados. Para os colaboradores, pedimos que vocês cheguem por volta das 13h20, exceto pelo pessoal da 

inscrição, que tem que chegar umas 12h30 no Athié. Vamos adicionar vocês no grupo de whatsapp da organização 

do evento e daremos mais explicações por lá. Vamos também montar uma lista, precisamos que vocês mandam o 

nome completo, RA, e se vocês precisam de abono de falta para o período. Explicando de novo como funciona o 

abono de faltas: Você tem 25% de faltas, se você estourar isso, a faculdade olha o abono e desconta esse período 

que você perdeu. Então continue evitando faltar. Alguém tem alguma dúvida sobre o que vocês vão fazer? Então, 

pessoal da inscrição precisa conferir os nomes, entregar kit e crachá e ajudar a gente na montagem do coffee - a 

empresa só vai entregar a comida, e nós que vamos organizar. Só colaboradores ganham coffee, não é para 

aparecer só para comer o coffee pessoal, por favor. Pessoal da morfo e parasito vão ajudar nos laboratórios. As 

companhias eternas: Os inscritos vão ser divididos em 3 grupos, vocês vão grudar em um grupo, guiar e ajudar no 

que for necessário, entreter eles se atrasar alguma atividade, falar as coisas legais da faculdade, etc. Pessoal do 

tour, a gente montou um roteiro para vocês para facilitar e tentar manter dentro do período de 40 minutos. Ok é 

isso! Quem tiver camiseta do DC venham com camiseta do DC, quem não tiver venha arrumadinho. Quem for do 

DC e puder emprestar a polo, tragam por favor, pode ser do ano passado também. Acho que é isso. Dúvidas e 

angústias? Valeu! 

 

E sem mais pautas e dúvidas, damos por encerrada a reunião. 

 

São Paulo, 21 de Agosto de 2018. 

 

1 


