
Ata da Reunião do CAMAT 

Decisões ou Deliberações 

Feedback do happy hour com CAECA 

- contabilidade feita (lucro de R$755,00) 

- reclamações feitas e resolvidas 

Patrimonio 
- Bianca vai comprar rodo e outros produtos de limpeza 

- Leticia e Bianca  sugeriram comprar tesoura e grampeador 

Camiseta do Curso 

- Francisco vetorizou 

- Votação não foi unanime 

- Abrir para o curso (2 opções- 1 e 3) 

- Até sexta o Chico vai mudar a cor (cinza, branco e preto) e os membros decidiram 
qual é a melhor cor 

- Leticia vai pedir o orçamento na segunda 

DATA: 12/11/2015

HORÁRIO: 12:00 (meio-dia)

LOCAL: CTC 111

PARTICIPANTES: Rafael, Diego, Marina, Bianca M., Luana, Mariah, Felipe R., 
Gabriela, Bianca G, Leticia, Paula, Cyrillo, Mauricio, Caio, 
Brian, Roberto, Fernando, Fabiana, Franscico, Carol M, Gustavo

AUSENTES: Adriana



- Assim que a Leticia tiver o orçamento, será postado no grupo geral a votação entre 
as duas opções 

Eleição Reitor 
- 1/maio começa a gestão 

- Luis Cancellier e Alacoque Lorenzini Erdmann eleitos 

Kit-calouro 

- Camisinha, mapa (PRAE), caneca, camisa EMAT, manual do calouro DCE 

- Preço aproximadamente 25 reais  

Correio Materialista 
- Futfacul 

- Festival de surf 

- Eleição reitoria 

Sugestões Correio Materialista para outras semanas 
- Time feminino do curso  

- Simbolo do curso 

Sugestão do aluno Fabricio 

- Natal carente dos Correios 

- Pega uma cartinha e compra o presente que a criança quer 

- Presente é entregue para criança sem taxa de entrega 

- Mineiro disse que pegará cartinha nos Correios 

Simbolo do curso 

- Criar um simbolo 

- Magneto e outras ideias 

https://www.facebook.com/luis.cancellier
https://www.facebook.com/alacoque.lorenzinierdmann


- Abrindo pro curso, abrindo votação 

JIMAT 
- Começar a planejar pro próximo ano 

- Datas estão difíceis de conseguir no CDS 

Festa comemoração de 15 anos do CAMAT 

- Planejar para proximo ano 

- aniversario 23 de Agosto 

CETEC 
- Reunião dos membros dos CAs com a PRAE, Sexta as 12h 

- Mineiro e Paula irão na reunião 

- Câmeras para o CETEC (4 ou 8?) preço mais barato comprando 8, mas o CASIN 
não pode pagar devido não ter dinheiro 

- CAMAT vota para 8 câmeras, com  comentário de que o CASIN terá que pagar 
assim que tiver dinheiro 

- Estatuto do espaço fisico: feito pelo CAE, onde estão esclarecidos os pontos 

- VAP foi bem aceita pelo CETEC 

- Carteirinhas: 10 nomes inicialmente por CA, Mineiro disse que entregará os 10 
nomes e depois falará com o CETEC para que os outros membros do CAMAT 
também tenham acesso devido ao calendário acadêmico diferente 

Microondas 
- Orçamento será feito 

- Diego irá olhar na Embraco e Cyrillo em sites 

Reunião com Pablo e Orestes 

- Foram abordados alguns pontos: 

- Falta de educação 



- Exposição pública: caso Braulio 

- Erro com empresas: exemplos usados 

- Orestes apoiou os membros do CAMAT 

- Sugestões:  

- criar novo site de materiais com participação do CAMAT onde foi sugerido que 
teriam: FAC, Fale conosco, lista de empresas, cartilha de estagio, intercambio 

- Será feito novo regulamento pra Bremen  

- Feedback para empresas 

- Encontros regulares com o Orestes 

- Atualização do regulamento de estagio 

Trote integrado 
- Cyrillo explicou algumas propostas: 

- “Open bar” (16 fichas) 

- 5 bares 

- outros grupos incluídos (atléticas, grupo de estudo) 

- novo modelo de gestão (financeiro, logístico e interpessoal) 


