
Reunião ordinária 30/03/2021:
- repasse de Cursos:

- Maria Alice avisou que o formulário recebeu mais de 100 respostas com sugestões,
entraram em contato com o Marketing para divulgar o forms no IG para conseguir mais
respostas do 3º e 4º ano

- Mali avisou que eles estão fazendo uma lista de cursos gratis para serem feitos na
quarentena assim como existiu ano passado e que eles tiraram algumas sugestões do
forms mesmo

- Mali perguntou aos diretores se alguém conhece alguma plataforma que disponibiliza
cursos grátis

- Repasse de Ligas:
- Lise relembrou que hoje era o prazo para entrega da assinatura do presidente e

orientador das ligas
- Lise avisou que 24 ligas já marcaram o CI
- Lise relembrou que o CI deve ser marcado com algum diretor de liga e ser marcado no

forms do Marketing
- Lise reforçou que o CI é uma aula separada das aulas da liga com certificado a parte

enquanto a aula inaugural é a primeira aula da liga
- Lise informou que a Executiva e a Dra Adriana só permitiram o uso do Meets para a

realização das aulas das ligas devido à questão da presença e controlar a exposição
dos pacientes ao público de fora da Santa Casa

- Repasse do Científico:
- Thaís avisou que ontem já foi um dia do evento “Mulheres na Ciência”, hoje seria uma

roda de conversa promovida pelo CAMA
- Thaís reforçou o convite ao evento às 18:30 e que era para ficar atento aos grupos de

spams que era para onde iria os links para acessar o evento
- Thaís avisou que nos dois proximos dias tambem tem sorteio e para tanto tem que

preencher check-in e check-out
- Ma falou que o evento está sendo super especial e estamos contando com a presença

de diversas professoras da Santa

- Ma relembrou que o DC está a procura de um novo estagiário para repor a nossa secretária


