
Reunião online 04/05/2021:
- repasse de Cursos:

- Maria Alice informou que a adesão ao curso de inglês foi excelente, disponibilizou o
link do grupo para aqueles que não entraram e ela relembrou que são 6 aulas no total
e o certificado geral é dado para quem tiver assistido a 5 das aulas

- repasse do Cientifico:
- Caio avisou que as inscrições do curso PIBIC foram reabertas até hoje (04/05) à meia

noite:
- o curso é pré-requisito para IC na Santa Casa com e sem bolsa
- tem prova marcada para o curso a ser marcada entre o dia 21 e 26 de maio
- pode acontecer de demorar até o dia 06/05 para os vídeos do curso PIBIC

aparecerem no AVA após a inscrição
- Caio relembrou que o DC não tem acesso ao AVA e não cabe a nós liberar ou

não

- Caio também avisou que as inscrições do PIBIC propriamente dito se encerram no dia
26/05

- Por fim, Caio anunciou que a lista de orientadores de IC está terminada e formatada e
será postada em algum momento nessa semana:

- quando a lista for postada, será avisado assim que disponível
- contém informação sobre a linha de pesquisa dos professores, todos na lista

preenchem todos os requisitos necessários para se oficializar uma IC
- a única coisa que falta na lista são os contatos dos orientadores, mas ao se

interessar por algum nome, o aluno só precisa contatar alguém do Científico
que o contato do professor escolhido será encaminhado para que o aluno
possa dar continuidade ao contato

- na prática, pode contatar qualquer diretor do DC que todos são mais que
capacitados para redirecionar as demandas para os diretores do Científico

- Caio relembrou que essa lista não é garantia de IC, só elenca quem tem IC e
não necessariamente eles ainda têm vagas abertas e, além disso, é possível
que existam outros orientadores disponíveis que não estão listados já que a
lista é muito dinâmica e muda com frequência

- todas as ressalvas estarão no site também

- Marília agradeceu aos diretores que marcaram feedback, sendo 24 reuniões de um total de
26 diretores


