
Reunião online 11/05/2021:
- repasse de Cursos:

- Edson lembrou que a 2º aula do curso de inglês “Ferramentas para leitura” será na
próxima sexta e ainda dá tempo de comparecer e ganhar o certificado do curso
completo

- repasse do Científico:
- Thaís reforçou a respeito do curso PIBIC:

- curso disponível no AVA
- 9 módulos asíncronos
- é necessário a entrega de um relatório até o dia 21/05 e consiste na escrita do

quê o aluno achou mais interessante e qual aplicabilidade o aluno daria para o
que aprendeu no módulo em um projeto (ou no próprio projeto do aluno se ele
já tiver um) sendo que o relatório deve ter até 27 parágrafos

- o relatório é mais reflexivo do que avaliativo
- terá uma prova para ser feita entre dia 21/05 a 26/05 sem data definida ainda e

quando a data for marcada os alunos inscritos vão ser avisados, mas os
alunos que estão aptos para fazer a prova são aqueles que entregaram o
relatório até o dia 21/05

- a certificação no curso PIBIC é necessária para os alunos que querem fazer IC
na Santa Casa com ou sem bolsa segundo normas da FCMSCSP

- Thaís falou sobre a inscrição à bolsa PIBIC:
- as inscrições fecham dia 26/05
- quaisquer dúvidas quanto à documentação, preenchimento e escrita do

projeto, a Thaís e seus colegas do Científico se disponibilizaram para ajudar os
alunos

- Thaís avisou que a lista com os nomes dos orientadores de IC disponíveis está
finalmente completa e já disponível no site do DC:

- Thaís reforçou que para conseguir o contato do orientador é preciso contatar
algum dos diretores do Científico que, por sua vez, liberam para o aluno que
pediu o contato do orientador específico

- Caio compartilhou sua tela para explicitar onde os alunos conseguem achar a
lista no site do DC

- Caio reforçou que o contato do orientador é feito pelo aluno interessado e não
com o DC como intermediário, tudo que o DC faz é fornecer as informações
para contato

- A pedido do Lucas, Caio esclareceu que o aluno pode muito bem participar de
pesquisa sem nunca assumir uma IC, sendo que a diferença é que a IC resulta em
mais responsabilidade para o aluno, com um contrato entre o aluno e o orientador
com data de início e término culminando na escrita de um projeto no final


