
Ata da Reunião do CAMAT 

Decisões ou Deliberações 

Natal Correio 

- Mineiro pegou 15 cartinhas do correio 

- Não há mais nenhuma no CAMAT, todas foram pegas : 3 membros do CAMAT e 12 
outras pessoas 

- Francisco vai fazer post agradecendo a participação dos que pegaram as cartinhas, 
informando que foi ideia do Fabricio (aluno do curso) e dizer quem mais tiver ideias 
como essas, vir falar com o CAMAT 

- Fazer um “certificado” agradecendo a participação 

CETEC 

- Aprovada as 8 cameras, valor de R$76,69 

- Reunião com CETEC foi adiada 

- Brian agora participa da comissão do espaço publico do CETEC 

- Limpeza geral a principio 5 de dezembro 

- Acesso as câmeras: será discutido após a compra 

- O presidente do CAECA irá verificar se as câmeras podem ser instaladas, já que o 
CETEC é um espaço publico 

DATA: 12/11/2015

HORÁRIO: 12:00 (meio-dia)

LOCAL: CTC 111

PARTICIPANTES: Mauricio, Marina, Diego, Carol M, Bianca M, Luana, Mariah, 
Leticia, Felipe R, Paula, Fabiana, Fernando, Rafael, Brian, 
Adriana, Gustavo T, Camila C., Beatriz, Gabriela

AUSENTES: Caio, Cyrillo, Francisco, Roberto



Mascote de Materiais 

- Arte feita por Rafael e Francisco para colocarem ideias (Pokemat) 

- Premio: Camisa, Caneca com tirante e ingresso recepção 16.1 

- Concurso com ideias até o ultimo dia de aula 

Camiseto do curso 

- orçamento: 

-  Somar: 11,50 

- Da Ilha camisetas: branca 12,00 cinza 13,00 

- foi escolhido que será feito com a Da ilha camisetas 

- Preço: 1 camiseta por 20,00 e 2 por 30,00 

- Será feito formulário para pedidos para evitar erros, como os que ocorreram quando 
usamos o facebook 

- prazo de pedidos: duas semanas ou menos dependendo do prazo de entrega (Leticia 
irá verificar esse prazo) 

- Leticia vai fazer o orçamento da camiseta EMAT 

Patrimonio 
- Rodo e produtos de limpeza foram comprados 

- Preço aproximadamente 25 reais  

- Tesoura não foi comprada, pois o CAMAT tem uma, mas essa foi emprestada para 
membros (Cyrillo) 

- Equipe de limpeza da semana: Caio e Diego 

- Equipe de limpeza da semana que vem: Luana e Leticia 

Correio Materialista 

- Sucesso da campanha de Natal 

- Escolha do mascote 

- campeão do JIME (se for materiais) 



Eventos 

- Começar a organizar a recepção 16.1 

- ver datas de matricula


