
Reunião ordinária 13/07/2021:
- repasse do Científico:

- Caio avisou que as inscrições para a Jornada se encerraram ontem (12/07) totalizando
36 trabalhos submetidos

- são menos trabalhos submetidos que ano passado, mas isso se deve pelo fechamento
dos laboratórios devido à pandemia

- foram cerca de 40% de inscrições externas e o resto são da Santa Casa
- Além disso, o Caio também avisou que o Wagner só está esperando a confirmação do

CNPQ sobre o número de bolsas que a Santa Casa tem, mas os resultados do PIBIC já
estão prontos e, portanto, o Caio considera que vai demorar aproximadamente mais um
mês para os resultados serem anunciados

- repasse do COMASC:
- Mariana avisou que o forms para se voluntariar a ser colab fecha nessa sexta, 16/07, e

ela reforçou que o trabalho do colab será 100% online
- Por fim, ela anunciou que eles estão começando a divulgar os palestrantes do

COMASC no Instagram e ela pediu que os alunos ajudassem na divulgação

- repasse do Marketing:
- Eduardo avisou que eles terminaram o teaser sobre os “pesquisadores do futuro” a

pedido do Científico

- repasse do Social:
- João anunciou que as vendas das camisetas do kit calouro fecham amanhã (14/07)

- repasse do Cursos:
- Maria Alice relembrou que o 4º módulo do curso de inglês vai acontecer na sexta

(16/07)
- Por fim, com o início das férias, a diretoria de Cursos vai liberar a lista de cursos grátis

para que os alunos façam na quarentena:
- Mali apresentou o arquivo na reunião

- repasse de Ligas:
- Marília contou que ontem (12/07) uma aula de liga foi invadida por pessoas de fora
- Danielle reiterou o estarrecimento dos diretores de Ligas com o que aconteceu
- Danielle também avisou que agora os diretores vão orientar sobre algumas dicas de

segurança tais como:
- não divulgar o link da aula no Instagram
- não divulgar o link do grupo do WhatsApp no Instagram
- restringir o acesso ao Meets

- Danielle reforçou que a diretoria de Ligas ainda vai enviar mais spams sobre segurança
das aulas das ligas acadêmicas ao longo dessa semana e que eles vão tentar ao
máximo para que isso não aconteça novamente

- repasse da Executiva:
- Marília atualizou sobre as últimas demissões e a atuação do DC:

- DC entrou em contato com a diretoria da faculdade para apurar como está a
pesquisa na Santa Casa

- Executiva do DC e o Científico se reuniram para compilar uma lista de pontos
sobre a pesquisa

- Marília assegurou que, quando a reunião acontecer, ela faz outro repasse sobre
ela


