
Ata da Reunião do CAMAT 

Decisões ou Deliberações 

Ematoma 

- 1 caixa de cascos sumiu 

- Sobraram 2 garrafas de jurupinga e 2 garrafas de vodka, Marina irá levar para o Ca-
mat 

- Cyrillo vai amanha na casa recolher cascos 

- É necessario organizar montagem e desmontagem na próxima vez 

- Leticia devolveu os calções dos trabalhadores 

Eneds 

- Estão recolhendo dinheiro para ajudar 

- Camat não vai poder ajudar, dado condição financeira atual 

Ampera 

- Ocorreu reunião com grupo de Marketing 

- Camat vai ajudar divulgando virtualmente 

- Vão mandar informações sobre Calendario Academico 

DATA: 10/08/2016

HORÁRIO: 12:00 (meio-dia)

LOCAL: Sala de Reuniões

PARTICIPANTES: Rafael, Gabriela S., Fabiana, Letícia, Bianca, Mariah, Marina, Luana, 
Cyrillo, Francisco, Adriana, Leandro, Caio, Pedro G.

AUSENTES: Gabriela E., Roberto, Maurício, Brian, Paula



CAE 

- Diego está olhando sobre mudança do Pablo 

- Bodnar está se aposentando em 2 anos, Pablo pediu alguém para entrar agora para já 
ir aprendendo  

- Sexta vão na reitoria falar com o reitor 

- Marina vai pedir para pessoas com problemas com estágios para escreverem  e man-
darem pro Camat 

Certificado do Curso 

- Estão com o Caeca 

- Vão para a psicologia 

- Depois virá para o Camat 

Trote Integrado 

- Prova surpresa do Integrado 

- Problemas com civil e computação 

Limpeza 

- Francisco e Caio 

Cascos 

- Rafael vai fazer oficio para caso ocorra algum problema com os cascos, o Camat será 
responsável por resolve-lo, e não a Marina (pois seu nome está como responsável) 

Próxima Chapa 

- Rafael pediu para pensar sobre se querem continuar 

- E quais areas querem trabalhar 



DCE 

- Cyrillo colocou post no grupo sobre problemas com carteirinhas em Joinville 

- Membros (Diego e Brian) devem indicar ao CAMAT qual o posicionamento em re-
lação as carteirinhas 

Tesouraria 

- Receberam o caução: 

- Luana 

- Camila 

- Paula 

- Marina 

- Caio 

- Leandro 

- Francisco 

- Bianca 

- Gabi S. 

- Cyrillo pegou 300 reias (casa)


