
Ata da Reunião do CAMAT 

Decisões ou Deliberações 

Canecas 

- Chegaram canecas 

- Vão ser colocadas no armario fechado 

- Serão vendidos por 10 (Canecas mais tirante) 

- Ou separadamente 8 a caneca e 3 o tirante 

Moletom 

- Mariah fez post votação 

- Precisa definir cores 

- Mariah fará nova votação 

Visita dos calouros 

- Será essa semana (quinta-feira) 

- Marina fará post sobre visita 

- Bianca vai ajudar na visita 

DATA: 5/07/2016

HORÁRIO: 12:00 (meio-dia)

LOCAL: Sala 109

PARTICIPANTES: Rafael, Mariah, Bianca M., Gabriela S., Fabiana, Luana, Paula, 
Fernando, Gabriela E., Maurício, Pedro G., Leandro

AUSENTES: Caio, Cyrillo, Roberto, Francisco, Adriana, Brian



EMATOMA 

- Roberto vai ver republica até o fim da semana 

- Leandro verá sobre o preço do banheiro 

- Cyrillo colocar preço do local da putada até sexta também 

- Local deve ser definido até o fim da semana 

Cetec 

- Proposta de fazer feira de profissões 

- HH podem ser realizados, mas controladamente 

- Votação de cancelamento ou não dos HH será na quarta-feira 

- Mineiro reservou 16 de julho, para aniversário dele, Tuti e Pedro Jaeger 

CAE 

- Atraso da homologação, mesmo com o Marcos e o Pablo de acordo 

- Foi criado oficio para acelerar o processo 

- Será criada uma plataforma em que os alunos poderão falar das vagas, moradias, 
salários, cidade. Mais formal, com login e senha 

Logo 

- Seis nomes são definidos: Mauricio, Leandro, Gabriela, Chon, Pedro G. 

- Falta um do fim do curso, sugestão: Livia 

Trote Integrado 

- Não teve reunião semana passada 

- Reunião será hoje as 18 

Certificado treinamento 

- Rafael irá imprimir até próxima reunião 



Certificado CAMAT 

- Rafael fará até o fim da fase 

Curso de design/ Photoshop 

- Aguardo de mais informações 

Cervejas 16.1 

- Bianca e Marina estão responsáveis 

- Cascos serão vendidos 

- Rafael mandará email para definição do problema com os cascos 16.1 

Limpeza 

- Fabiana e Gabriela S.


