
Ata da Reunião do CAMAT 

Decisões ou Deliberações 

SAEMAT 

Fazer reunião de feedback financeiro 

AIESEC 

- Abertura de novas vagas para intercambio 

- CAMAT ganharia um pequeno beneficio financeiro 

- Proposta para todos os CAs do CETEC, Mineiro vai falar com o CETEC e passar o 
feedback ao Camat 

Grupo CAMAT/CAECA 
- Preencher o Doodle 

- Mineiro falará com professor sobre a duração do minicurso 

Professor de Fisica A 
- Ocorreu falha de comunicação entre coordenação, professor e departamento de física 

DATA: 08/10/2015

HORÁRIO: 12:00 (meio-dia)

LOCAL: Auditório Bloco A Mecânica

PARTICIPANTES: Cyrillo, Mineiro, Marina, Mariah, Bianca, Felipe R., Bianca M., 
Gabriela, Luana, Leticia, Fabiana, Roberto, Caio, Carol Mano, 
Fernando, Mauricio, Braulio, Diego, Gustavo, Camila, Brian, 
Beatriz, Livia, Paula, Eduardo, Kauan

AUSENTES: Francisco, Adriana



- Alunos entraram em contato diretamente com o professor tendo problema, pois 
professor foi rude com alunos 

- Os alunos entraram em contato com o professor por orientação do Bodnar 

- Professor Igor será o professor, Mineiro acompanhará o comportamento do professor 

- Luana foi na aula, pois o Mineiro não pode ir. Foi observado que o professor foi 
grosso e ameaçou os alunos 

- Estão sendo procurado opções para o caso 

  

Engenharia da Inovação 
- Sexta 13:30 

- Fabiana vai reservar algum auditório 

ATM 
- Cetec foi reservado para 24/10 

- ainda não pagaram o calção 

- se não pagarem perdem a reserva 

Bremen 

- Lista de pré selecionados foi divulgada e enviada a Alemanha antes da reunião com 
os alunos 

- Erros foram observados, injustiçando alunos 

 - alunos que fizeram intercâmbio não constam no sistema 

 - não foi seguido o edital 

- Alguns alunos injustiçados, 4 alunos foram incluídos posteriormente na lista  

- Camat ajudará nas próximas seleções 

Pablo 

- Diego conversou com pessoas do direito para entrar com algum recurso contra ele 

- Maneiras de agir contra ele estão sendo avaliadas 



- Alguma atitude precisa ser tomada, se não alguns alunos podem tomar medidas 
precipitadas 

Sinapse 

- poucas pessoas foram (17 pessoas) 

- poucas membros do Camat 

- Diego pediu mais presença na próxima 

Professor Leitão 
- Problema com aluno 

- Aluno foi ofendido, chamado de gordo na frente da sala inteira 

- Mineiro conversará com o professor 

Som 

- os cabos e o som serão testados 

Patrimonio 
- Bianca é, a partir de hoje, única responsável para empréstimo de material 

- Será feito um controle maior de empréstimo e devolução 

Festa com CAECA 
- Reuniões serão iniciadas 

- Cyrillo e Caio serão incluídos como responsáveis 

Correio Materialista 
- Ideia do Diego e do Chico 

- Noticias sobre decisões e o atividades do Camat 

- Noticias no site do Camat e via email 

- A cada quinze dias


