
Reunião ordinária 31/08/2021:
- Mabi anunciou os aniversariantes do mês de agosto
- Marília apresentou o Fábio, novo secretário do DCMA
- repasse do COMASC:

- Sara avisou que todos os painéis já estão postados, eles postaram o último que faltava
- ela compartilhou o sorteio que está aberto agora em parceria com a SJT e mandou o link no chat

da reunião
- por fim, ela avisou que os vídeos de intervalo, abertura e fechamento do congresso já estão

gravados

- repasse de Ligas:
- Danielle anunciou que, na semana da pátria e na do COMASC, o DCMA segue o calendário

letivo e as ligas não têm carga horária, ou seja, pode fazer reuniões de liga, mas não conta
como presença para certificar

- repasse do Científico:
- Raskin avisou que eles já colheram o vídeo de apresentação dos trabalhos, os trabalhos

completos e os pôsteres da Jornada de Prêmios
- ele deu o feedback da reunião da semana passada que teve um ótimo quórum e bastante

dúvidas

- repasse do Marketing:
- Edu avisou que, ontem dia 30/08, eles gravaram quase com todos os diretores do DCMA que

vão aparecer no vídeo do COMASC e só faltou o pessoal de Cursos que vai gravar amanhã com
a Mali como representante

- Nina parabenizou Caio, Edson e Enzo por completarem as horas de escalas obrigatórias
- Marília avisou sobre a reunião com a diretoria sobre a perspectiva da pesquisa na Santa Casa:

- a diretoria gostaria que os conhecimentos que os alunos ganham em uma IC seja
democratizado entre todos os alunos, mesmo aqueles que não forem fazer IC

- como exemplo dessa iniciativa, ela mencionou o curso PIBIC que passou a ter parte inclusa na
carga horária

- por fim, a Ma avisou que o comunicado sobre como as ligas devem seguir agora com a abertura
parcial já vai ser liberado


