
Reunião realizada dia 08/09/20 via Google Meets 

Social: entraram em contato com 17 editoras para a Feira do Livro. Duas recusaram e sete já 

aceitaram participar. Agora eles estão em fase de negociação e de ajustar como vai funcionar a 

Feira. Eles vão enviar o link para a inscrição dos colaboradores logo após a reunião e vão deixa-

lo disponível até o dia 11/09.  

Marketing: no dia 7/09 fizeram a segunda live do Guia da Santa Casa para Vestibulandos. 

Tiveram o acesso de 109 pessoas. Deixaram a live gravada no instagram do DC. Começarão o 

terceiro bloco do projeto, que é sobre os órgãos da faculdade. A gravação da primeira live teve 

424 visualizações. Pediram a ajuda na divulgação do projeto.  

Cursos: o próximo curso será sobre diagnósticos de imagem, focado em crânio, e acontecerá 

no dia 14/09 às 18h. O curso será ministrado pelo dr. Angelo. Lembrando que os cursos ficam 

gravados no site do DC.  

Científico: hoje alguns alunos receberam um email do CNPq com a confirmação do 

recebimento da bolsa. Alguns alunos não receberam o email. O científico informou que é 

normal que algumas pessoas ainda não tenham recebido, é só aguardar e verificar o email 

diariamente. O prazo para abrir a conta no Banco do Brasil é até o dia 13/09. A conta pode ser 

universitária. A lista completa vai ser liberada pela faculdade assim que o CNPq divulgar os 

nomes.  

CoMASC: essa semana terá o sorteio do estetoscópio, que ocorrerá na sexta às 18h. Na sexta 

feira, às 19h, será encerrada a inscrição para colaboradores.  

Executiva: por restrições ao uso da sede do CAMA, essa semana não poderemos fazer escalas 

para a entrega de certificados. Na reunião do CAMA desta semana, o CAMA vai apresentar um 

documento oficializando o uso do espaço a partir do dia 14/09. Como o aumento de vagas da 

faculdade já foi aprovado, os órgãos estão conversando de voltar a participar do Vem pra 

Santa.  

 


