
Ata da Reunião do CAMAT 

Decisões ou Deliberações 

Trote Integrado 

- Provavelmente será difícil vender, pois é no mesmo dia da Betonada 

- CA tem que se esforçar para vender para não ter prejuízo  

- 8 mil pessoas (mais ou menos) 

- sistema de fichas: 4L por caneca 

Camisetas calouros trote 

- Gabriela (16.1) vai pegar os tamanhos 

- Calouros estão começando a se organizar 

Feedback matricula com ATM 

- 19 kits vendidos, precisávamos de 25 para não dar ré 

- Diego vai marca reunião 

DATA: 01/03/2016

HORÁRIO: 12:00 (meio-dia)

LOCAL: CAMAT

PARTICIPANTES: Leandro, Diego, Mauricio, Marina, Francisco, Bianca, 
Guilherme B, Mariah, Beatriz, Fabiana, Paula, Adriana, 
Mauricio, Pedro G., Fernando Chon, Cyrillo, Caio 

Calouros: Gabriela S., Julia, Marco, Rafael P., Pedro S.

AUSENTES: Rafael, Gabriela E., Roberto



Festa com ATM (Calouraço) 

- A festa será 19 de março 

- 25/30 primeiro lote 

- dar preferencia para pessoas dos dois cursos dado o numero limitado de ingressos 

- ver alguma comida para festa, ideia: cachorro quente 

- procurar salva vidas (Beatriz e Cyrillo) 

- ingressos começaram a ser vendidos dia 09/03 

Microondas 

- Chega dia 09/03 

- Cyrillo responsável para receber e entregar no CAMAT 

Kit-churrasco 

- Mauricio vai colocar opções no grupo para serem votadas 

Feedback visita dos labs 

- calouros gostaram 

- Ideia de apresentar calouros as equipes de competição organizar 

- Mauricio passará mais informações sobre isso 

Patrimonio 

- comprar produtos de limpeza 

- nova caixa de cabos foi criada, pois haviam muitos cabos 

- a nova caixa “cabos relevantes” tem os cabos que mais são usados e a anterior ficou 
com o resto 

Mascote 

- desenho está quase pronto 

- será postado quando estiver 



Post das camisetas 

- Francisco fará post no facebook avisando que ainda há camisetas do curso a venda 
(a branca escrita EMAT) 

Cartilha de estagios 

- Falta Pablo dar parecer 

- Mineiro falar com ele


