
Reunião online 14/09/2021:
- repasse de Cursos:

- Mali relembrou que o último módulo do curso de Inglês é nessa sexta (17/09) sobre a leitura de
um artigo de cardiologia

- Além disso, semana que vem, eles planejam uma aula de PowerPoint para a qual eles vão passar
um forms para direcionar mais ainda a aula

- repasse do Científico:
- Caio avisou que a próxima reunião temática será somente depois do COMASC, mas o tema é

sobre as residências médicas e para ela, o Científico vai passar um forms para saber quais
faculdades além da Santa que os nossos alunos têm interesse

- repasse do Social:
- Laura avisou que a data da Feira do Livro será do dia 07/10 a 10/10 que é composta por editoras

diversas que oferecem descontos para o público no geral
- Ela informou que eles irão captar colaboradores que devem fazer resenhas de livros e a

publicidade da Feira
- Por fim, ela avisou sobre o início da venda dos pins: dois pins de jacoroba (verde e dourado) e

dois pins da fachada do Hospital

- repasse do Marketing:
- Érico avisou que o Marketing está planejando o Portas Abertas (evento no qual se apresenta a

Santa Casa para os vestibulandos) e eles precisam de colaboradores (4º ou 5º ano), mas a data
ainda não foi decidida

- os colaboradores ganham brindes e certificado

- repasse do COMASC:
- Camila relembrou que o COMASC será semana que vem e quem não se inscreveu pode se

inscrever ainda
- Eles já encerraram a programação e vão divulgar a palestra de abertura
- Ela pediu para que os alunos ajudassem na divulgação do COMASC nessa ultima semana
- Marília avisou que na terça que vem (21/09) não temos reunião ordinária e na próxima terça

(28/09) é o repasse do COMASC
- o Congresso começa 17:30 no dia 21 (dia que tem aula), mas não tem aula dias 22 e 23

- repasse de Ligas:
- Vanessa avisou que as atividades de Ligas marcadas durante o COMASC não são consideradas

como período letivo e não contam como carga horária


