
Ata da Reunião do CAMAT 

Decisões ou Deliberações 

Matricula 
- 29 de janeiro, no  período da manhã, das 08 as 13hrs.  

- Haverão outras datas de matrícula, porém esta primeira é a que o Camat deve 
participar. 

Microondas 

- Cyrilo vai ver preço na Havan e fica responsável por pesquisar os preços 

- Mas deve ser comprado em janeiro. 

ATM 

- Reunião entre presidentes da ATM e do Camat 

CETEC 
- Limpeza foi postergada para dia 05/12.  

- Por enquanto não tem data para fazer cadastro das carteirinhas, nenhuma está 
abrindo o CETEC devido a problema incerto 

DATA: 03/12/2015

HORÁRIO: 12:00 (meio-dia)

LOCAL: CTC 111

PARTICIPANTES: Cyrilo, Roberto, Caio, Beatriz, Brian, Rafael, Fernando, Diego, 
Camila, Mariah, Paula, Letícia, Luana, Bianca, Fabiana, 
Francisco, Lívia, Adriana. 

AUSENTES: Marina, Gabriela, Maurício



Trote integrado 

- O tema vai ser Harry Potter.   

- Algumas atividades para antes do trote estão sendo pensadas para aumentar a 
divulgação e poder concentrar a semana anterior para a venda de canecas.  

- Mineiro vai passar os contatos relacionados ao trote, que ele já tem,  para Caio e 
Cyrillo 

- Calesa saiu, Casin e Caeqa ainda não definiram se participarão. 

Patrimonio 

- Livia, Roberto e Luana irão procurar sobre a tranca da janela do Camat, pois as 
janelas ficam abertas e é muito fácil entrar pela janela do Casin. 

- Foi decidido que não iremos controlar a entrada de pessoas no Camat. Os membros 
devem instruir os alunos para manter a segurança e ordem. 

Camisetas 

- Pagamento foi definido até hoje 

- Se o pedido for feito hoje as camisetas ficarão prontas somente  dia  23/12, por isso, 
vamos entregar as camisas somente na primeira semana de aula e Caio vai buscar.  

- Os pedidos e pagamentos podem ser feitos até amanhã (04/12). Ainda não temos 
previsão de quando ficarão prontas, Letícia está esperando a resposta e vai postar no 
facebook para decidirmos se conseguiremos entregar as camisetas ainda este ano. 

Colegiado 
- Comemoração fim de ano: Caio viu casa de praia para 100 pessoas, aluguel (R$): 

100,00 segurança +600,00 aluguel da casa +100,00 de limpeza.  

- Devido ao preço e localização não será possível fazer o evento lá ainda este ano. 

- Cyrillo e Caio vão organizar festa de fim de ano no Cetec dia 17/12.  

- Mineiro e Brian vão ficar responsáveis por reservar o Cetec. 

- Cyrillo vai começar a organizar a próxima recepção


