
Reunião realizada dia 1/09/20 via Google Meets 

Marketing: no dia 31/08 foi realizada a primeira live do projeto para os vestibulandos. Tiveram 

muitas perguntas durante a live. O bloco dessa semana será sobre grade curricular e pensaram 

em fazer posts com depoimentos dos alunos do primeiro ao sexto anos.  

COMASC: semana passada iniciaram as inscrições. Atualmente estão com cerca de 1800 

inscrições. Pediram ajuda na divulgação do congresso. Dia 2/09 darão as instruções sobre o 

primeiro sorteio. Eles terão colaboradores esse não com certificado e pretendem ter cerca de 

2 colaboradores por palestra. Darão preferência para a 57 e para a 58. As inscrições para 

colaboradores serão abertas em breve. A diretoria vai repassar as funções dos colaboradores, 

que são basicamente ajudar no manuseio digital, coletar as perguntas enviadas pelos ouvintes 

e ajudar a divulgar o congresso. Eles vão orientar como mexer na plataforma e como serão as 

funções. A plataforma digital do COMASC suporta até 50000 pessoas online.  

Científico: já foi divulgada a lista de 48 melhores projetos do PIBIC. Se tiverem 48 bolsas PIBIC 

disponíveis para a Santa Casa, esses 48 vão receber a bolsa. Os alunos já precisam criar a conta 

no Banco do Brasil. Excepcionalmente esse ano, está liberada a conta universitária. A lista das 

pessoas que receberão a bolsa será divulgada essa semana.  

Executiva: a partir da semana da pátria, vamos abrir escalas para os membros do DC para a 

salinha. Seguiremos todas as precauções necessárias para o momento. Antes da pandemia, o 

número mínimo de escalas era 12 horas. Agora reduzimos as horas mínimas para 6 horas. Os 

órgãos da faculdade se reuniram para não contribuir com o Vem pra Santa devido aos 

problemas que aconteceram esse ano. Como o aumento de vagas já foi aprovado, os órgãos 

voltaram a conversar sobre continuar o boicote. Sobre as eleições do DC: vamos explicar 

melhor sobre a eleição e as diretorias depois do COMASC durante as reuniões. Os cargos de 

presidente, vice, secretário e primeiro tesoureiro exigem que a pessoa esteja no terceiro ano 

da graduação. Para os demais cargos, não há restrições.  

Pauta extra: o Érico sugeriu de resgatarmos a história do DC, como COMASC antigo, ligas 

antigas, entre outros. Podemos conversar com o pessoal antigo do DC. No começo do ano, 

pensamos em fazer um painel com a história do DC na salinha, para contar um pouco a nossa 

história e mostrar que o DC não é só sobre certificados.  


