
Ata da Reunião do CAMAT 

Decisões ou Deliberações 

CETEC 

- Criar projeto maior de organização 

- Churrasco durante a semana é permitido se for bem pequeno 

Festa CAMAT/CAECA 
- Festa para dar lucro 

- Usando Bavaria Premium 

- 4 latinhas por 10 reais 

- Entrada 5 reais 

- Quem tiver ingresso do Linguição não pagaria 

- Data: 29/10 (quinta-feira) 

AIESEC 
- Parceria aprovada pelos membros 

DATA: 15/10/2015

HORÁRIO: 12:00 (meio-dia)

LOCAL: Auditório Bloco A Mecânica

PARTICIPANTES: Rafael, Marina, Diego, Mauricio, Bianca G., Cyrillo, Gabriela, 
Francisco, Fabiana, Brian, Kauan, Eduardo, Gustavo, Paula, 
Bianca M., Leticia, Luana, Felipe, Roberto, Beatriz, Braulio, 
Camila, Mariah

AUSENTES: Caio, Adriana



Palestra inovação 
- Debate sobre se vai ocorrer ou não, devido a mudança de data do palestrante 

- Vai haver certificado  

Treinamento Camat 
- duração será decidida, já foi conversado com professor responsável 

ATM 
- Sexto lugar no Interatléticas 

- Diego convida o pessoal a participar 

- Faltam membros a participarem de cargos na ATM 

Sedentários ATM 
- Aberto para todos os cursos 

- No próximo final de semana 

- Divulgação para o curso 

Check mat 
- Festa de materiais 

- Fazer comissão: pra ver valores, local, … 

- Fazer algum tipo de promoção com cores 

Festa na republica de materiais 
- Republica de antigos veteranos 

- Terá uma festa open-bar 

- Caso der certo, o Ematoma pode ser la 



Correio Materialista 
- Arte pronta 

- Quinzenal 

- Com opção de se inscrever e sair 

- Começar a fazer semana que vem 

- Com noticias não só nossas 

Futfacul 
- Esse final de semana o time de materiais joga 

- Roberto convida o pessoal a participar 

Quarta difusa 
- Organizar palestras 

- Fazer com antecedência devido a correria da ultima 

- Para ter como reservar auditório 

Agradecimento aos professores 
- Carta para professores 

Organização trote integrado 

- Caio, Cyrillo, Leandro, Beatriz e Camila se manifestaram 

Site 

- Atas precisam ser colocadas lá 

- Fotos dos membros 

- Colocar parcerias 

- Atualizar planilha do site 

- link do correio 

- link pro blog das meninas de materiais 



- Cartilha explicativa para estágios tem que ser feita (Diego, Luana e Leticia) 

Informações do curso e TCC Borges 
- Passou todo o TCC para o Diego 

- Haverá contato com o Francisco diretamente 

- Deixar claro que não é opinião do Camat 

- Decisão deixada para semana que vem 

Camisetas 
- Fazer novos pedidos com nova camisa 

- Kit calouro: manual (do DCE), camisinha, mapa da UFSC e chaveiro abridor 

- Fazer orçamentos e arte 

- Fazer camisetas do Camat, pensar na arte (Mineiro) 

Aula de monitoria 
- Professor Leitão não está respondendo perguntas em aula 

- Alunos precisam de ajuda de veteranos 


