Reunião ordinária do DCMA do dia 08/02/2022
A reunião foi online e iniciou-se às 17:05 com 56 participantes
• Os 5 membros da executiva (presidente, vice-presidente, 1ª e 2ª tesoureiras
e secretária) se apresentaram e falaram um pouco de suas funções.
• Depois, a presidente JK falou sobre as diretorias do DCMA e falou sobre a
diferença entre pautas e repasses
• Em seguida, a secretária Mali falou do funcionamento das escalas na salinha:
como se inscrever, o que pode ser entregue ou feito durante as escalas e
como prosseguir em algumas situações específicas. O arquivo em .pdf com
as orientações será enviado à todos os diretores.
• A Natália, nossa segunda tesoureira falou do bolo mensal. Serão 2 por mês
aos aniversariantes. Esse ano todos aderiram e haverá uma taxa anual de 25
reais.
• Dando continuidade à reunião, a JK abriu o espaço para as diretorias darem
seus repasses e falarem um pouco de seu trabalho:
o Científico: apresentaram as funções do científico e repassaram sobre
o forms dos temas para reuniões temáticas, panfleto dos calouros,
panfleto de IC e guia de IC for dummies (fica no site do DC). Todos
esses citados já estão prontos e logo serão liberados.
o CoMASC: apresentaram as funções da diretoria e falaram que já
começaram suas atividades de organizar o congresso, como contatar
os patrocinadores, pensar nos temas e procurar palestrantes
(conversando com a comissão científica). Já estão também
estruturando o congresso e esse ano decidiram aumentar o tempo de
duração dos workshops. Esse ano a ideia é movimentar mais o
Instagram com conteúdo interativo. Por fim, deixaram seus contatos
caso alguém tenha alguma recomendação de patrocinador, tema de
palestra ou palestrante.
o Ligas: apresentaram a diretoria e falaram da realização do ConLigas
no dia 17/02/2022, evento no qual todas as ligas se refiliam ao
DCMA. Após disso apresentaram os documentos que devem ser
entregues ao DC. Foi perguntado se as ligas voltariam ao presencial,
mas a JK respondeu que ainda não temos essa informação.
o Marketing: apresentaram a diretoria e repassaram sobre o que já
fizeram no instagram do DCMA
o Social: apresentaram a diretoria e repassaram que o kit calouro está
pronto (1 sacochila, 1 roller, 1 pin, 1 chaveiro abridor e a
possibilidade de adquirir a camiseta dos calouros 2022 junto ou
separado). Apresentaram os produtos e seus preços e em breve farão

a divulgação. Após certo tempo de vendas, será aberto a compra para
toda a faculdade.

