
Reunião realizada dia 24/04/2020 pela plataforma Google Meets 

Científico 

Sobre a coleta de informações de projetos de iniciação cientifica: os cargos do Extensão e 

Científico já começaram a repassar essas informações para o Científico do DC, por meio de um 

grupo no whats. Esse projeto está funcionando bem e muitas informações importantes sobre 

orientadores e suas linhas de pesquisa foram recolhidas e serão divulgadas. A data limite para 

submeter seu projeto a bolsa PIBIC está mantida (8/05/2020), mesmo em tempos de 

quarentena. O Científico está conversando com a Comissão Científica para analisar 

possibilidades de alterar essa data.  

Dúvida sobre o que é exatamente esse novo cargo da diretoria das Ligas: o cargo de Extensão e 

Cientifico foi criado para informar a diretoria do Científico do DC sobre as possibilidades que as 

ligas têm de projetos de iniciação científica, quais orientadores estão disponíveis e quais suas 

linhas de pesquisa. Importante diferenciar o cargo de “Extensão e Cientifico” e a diretoria do 

“Cientifico” do DC. Enquanto o primeiro é um cargo que compõe a diretoria de uma liga e não 

faz parte do DC, o segundo é uma das diretorias do DC e é responsável por dar informações 

sobre iniciação científica, intercâmbios, organização da Jornada de Prêmios etc. 

Executiva 

Explicações sobre os comunicados emitidos durante a quarentena (encontrados no link: 

http://dcma.com.br/comunicado-covid-19/). A Executiva realizou uma reunião com a 

Coordenadoria de Extensão. Uma mudança foi a carga horária mínima das ligas: antes do 

comunicado cada Liga deveria realizar 8 horas anuais de atividades, divididas em no mínimo 5 

aulas (cada aula com no mínimo 30 minutos), agora esse tempo mínimo foi reduzido para 6 

horas anuais. Também houve uma mudança no Curso de Introdução: após o comunicado, o 

tempo do curso de introdução passou a contar carga horária. Tradicionalmente, o curso de 

introdução era um evento à parte e sua carga horária não era contabilizada na carga horária 

total da Liga. Por enquanto, a presença dos calouros ser contabilizada após o curso de 

introdução, como de praxe. O curso de introdução poderá ser a primeira aula da Liga (se a Liga 

não tiver tempo de organizar um curso de introdução tradicional, a primeira aula após o 

recesso poderá ser considerada um curso de introdução, emitindo um certificado próprio) ou, 

então, a Liga pode organizá-lo como um evento separado, como acontecia nos anos 

anteriores. Uma forma encontrada de contabilizar as presenças nas Ligas é a de tirar prints das 

listas de alunos no começo, meio e no final da aula, por meio da gravação da aula ou por meio 

da emissão de um relatório de presença pela plataforma utilizada pela Liga. Essas informações 

serão enviadas para a diretoria de Ligas do DC. Pessoas presentes em mais de uma aula ao 

mesmo tempo serão contatadas pela diretoria de Ligas do DC e deverão escolher em qual aula 

receberá presença. É importante que todos os alunos coloquem seus nomes no chat da 

plataforma da liga, até os calouros. Sobre os cursos de introdução pós recesso: incentivamos 

que algumas ligas façam curso de introdução em conjunto, para facilitar a organização e o 

planejamento dessas Ligas. Sobre a atividade das Ligas nas férias: conversamos com a 

Coordenadoria de Extensão, que nos informou que as presenças não poderão ser 

contabilizadas. Se a faculdade não está cobrando presença, os órgãos da faculdade também 

não podem cobrar presença. Os professores também estarão de férias nesse período, então 

não seria correto convidá-los a ministrar aula. As outras atividades do DC também vão ser 

interrompidas durante as férias. As Ligas podem ser organizar e realizar atividades durante as 

férias, entretanto a presença não será contabilizada e o palestrante não receberá o certificado. 

http://dcma.com.br/comunicado-covid-19/


Como a carga horária mínima das Ligas foi reduzida para 6 horas, as Ligas não serão 

prejudicadas com a não contabilização das presenças em atividades realizadas nas férias. 

Ligas 

A diretoria vai divulgar um spam esclarecendo dúvidas dos calouros. Muitos calouros não 

estão cientes do funcionamento do Estatuto geral das Ligas (http://dcma.com.br/wp-

content/uploads/2020/03/Estatuto-Ligas.pdf) e sobre a contabilização das presenças dos 

calouros nas ligas. Recomendaram que os calouros leiam o Estatuo e tirem suas dúvidas com 

membros dos DC. Tradicionalmente, a presença dos calouros é contabilizada após o curso de 

introdução devido aos treinos da calo. Entretanto, com o adiamento da calo, a diretoria vai 

passar um forms perguntado se os calouros preferem que a presença já comece a ser 

contabilizada na quarentena (se houver quarentena após as férias) ou após o curso de 

introdução (como ocorre tradicionalmente). Aulas de Ligas em feriados também não devem 

contar presença. Ligas que já realizar aulas em feriados ou em emendas de feriados serão 

contatadas, analisaremos a situação e tentaremos contabilizar as presenças. Encorajaram que 

os calouros a experimentarem as ligas, conversarem com as diretorias e tentarem descobrir 

quais Ligas mais os interessam. Os palestrantes das Ligas receberão o certificado quando 

acabar a quarentena, pois todas as informações para emitir os certificados estão dentro do 

CAMA, que está inacessível no momento. Para o palestrante receberem o certificado, um dos 

diretores da Liga deve pedir para o DC. Os certificados de 2019 provavelmente serão emitidos 

no meio do ano. Com a situação da pandemia, a data é incerta.  

 

Importante ressaltar que essas alterações são excepcionais e devidas à pandemia e não serão 

aplicadas nos próximos anos. 

 

Social 

O Social vai fazer uma partida de stop online hoje às 21h. O link vai ser disponibilizado no 

grupo do DC.  

Executiva 

A próxima reunião será realizada dia 28/04, às 17h! 

http://dcma.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Estatuto-Ligas.pdf
http://dcma.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Estatuto-Ligas.pdf

