
Ata Reunião. 

Blog 

Blog de materiais feito por duas alunas - Divulgar a partir de semana que vem! 
Rafael vai fazer um texto de divulgação 

Tesouraria 

Dividas estão sendo pagas, falta Borges, Leandro e Luana (ja foi conversado com a Letícia) 

Patrimonio 

Lixeiro - Letícia pegou orçamentos. não achou baldes, Rafael e Cyrillo vão olhar em outros 
lugares.  
Letícia só poderia comprar lixeiro depois do dia 25/08, pois não vai estar de carro. Cyrillo vai 
comprar de carro. 

Prateleira 

Caio esqueceu de buscar a mão francesa. Cyrillo vai tentar ir buscar, porem não é 
responsabilidade dele. Roberto vai buscar outro meio. 
Fita dupla face - Olhar na Milium e Cassol. 
Video game - Foi assinado pelo Eduardo e Rafael. 
Carimbo - Rafael esta cuidando!! 
Marina e Carol fizeram uma limpa no material, provas antigas etc disponível no Camat. 

Ar condicionado 

Neamb reclamou sobre o vazamento do nosso ar, Rafael conversou com eles e estamos 
disponíveis para arrumar. Ja foi conversado com a direção de centro.  

Trote Integrado  

-Kit calouro, caneca de metal e camisa de apoio SÓ pegar com Rafael para facilitar na 
organização. 

DATA: 13/08/2015.

HORÁRIO: 12:00

LOCAL: Auditorio Bloco A

PARTICIPANTES:  Rafael, Francini, Leticia, Bianca, Caio, Leandro, Cyrillo, Roberto, 
Marina



-Calouros estão atras de doação e foi pedido um documento formal para conseguirem apoio 
dos supermercados. Rafael ja fez esse documento e foi distribuído para os calouros. 
-Marina e Fran participaram da prova surpresa. Deu problema com o curso de sistemas e 
ficaram por ultimo, alunos da produção foram eliminados da prova porque alguns veteranos os 
ajudaram. Materiais ficou em quinto lugar :D 
-Ontem deu briga entre TI e Mederruba.  
-Hoje tem reunião do CFU para resolver sobre esse problema com a Mederruba, podendo até 
exclui-los do conselho. Poderá também ser criado uma comissão so do CTC com varias 
vantagens para os alunos do centro. Rafael esta indignado com eles. 

Data e horário reuniões 
 
-Leticia propõe mudar o dia da reunião, pois tem alemão no horário. Mudança provável do 
horário assim que houver a mudança de chapa.  
-Rafael vai fazer uma enquete no facebook para decidir o melhor para todos os membros.  
-Nova chapa sera decidido na primeira semana de aulas.  

CA 

Cuidar para não deixar nenhum aluno que não é membro do CAMAT sozinho no CA 

Festa com o CTA 

- Nao sera feito uma festa grande, porque ficou orçado em 15 mil reais e nenhum dos dois CAs 
teria o dinheiro.  
- Ja esta sendo organizado uma nova festa menor para umas 150 pessoas, em uma casa na 
Lagoa, na casa de um aluno do CTA 
- Nova festa esta sendo programada por membros da comissão e por novos membros 
- Antigos membros da comissão organizadora que não estavam presentes nas ultimas 

reuniões e não estavam participando ativamente foram excluido do grupo do facebook e do 
whatsapp 

Psicóloga 

- Rafael falou com a psicóloga sobre a aluna da 13.1 que esta com problemas 
- Rafael disse que vai marcar reunião com a psicóloga e deve chamar a coordenadora Sonia 
- Foi reforçado que o CAMAT deve agir com respeito em relação a essa questão e a similares 


