
Ata da Reunião do CAMAT 

Decisões ou Deliberações 

Trote Integrado 

- CAEMA interessado em participar 

- Precisamos de membros para ajudar no integrado: Gabriela disse que pode ajudar, 
Cyrillo e Leandro vão continuar 

- Calouros de Blumenau vão participar como calouros “normais” 

- Sistema de fichas: 3,5 L por caneca, 2000 canecas 

Microondas 

- Adriana vai cuidar disso até semana que vem 

- Fazer orçamento 

- tamanho: 25/30 L 

- Fazer post sobre microondas, esclarecendo que o CAMAT ainda não tem, mas que 
está buscando, e informar quando terá 

DATA: 16/02/2012

HORÁRIO: 12:00 (meio-dia)

LOCAL: Sala de Reuniões Bloco A Mecânica

PARTICIPANTES: Leandro, Diego, Mauricio, Marina, Francisco, Gabriela, 
Bianca, Pedro G, Guilherme B, Mariah, Beatriz, Fabiana, Carol 
Mano, Cyrillo, Chon, Rafael

AUSENTES: Paula, Roberto



JIMAT 

- Nome foi inspirado num JIMAT de 9.1 

- Ideia dos nomes dos JIMATs homenageando os professores 

- Post será realizado para divulgar o evento 

- Inscrição feminina só para controle  

- Medalhas já estão compradas 

- Pedir churrasqueira emprestada 

- Fazer fichas 

Matricula 

- Apoio CAMAT/ATM funcionou 

- 19 kits: $760,00 

- Dividir custos 

- Ideia: caixinha dos pais 

Visita labs 

- Labmat e labsolda liberados 

- Responsaveis falaram com seus laboratorios e darão resposta até quinta 

- Visitas serão na terça dia 23/02/2016 a partir da 13:30 

Recepção 16.1 

- Cerveja gelada a noite toda 

- Gummy acabou primeiro turno 

- Pouca agua, talvez tenha ficado no CAMAT 

- Agua vazando do teto, já foi resolvida 

- CAMAT ficará fechado nas festas para evitar problemas 

- “Freezer” com defeito, informar CETEC 



Mascote Materiais 

- Premio precisar ser entregue 

- Camiseta com urso 

- Procurar alguém para fazer a arte 

Caneca e tirante 

- procurar ultimo pedido 

- colocar UFSC 

- Marina irá fazer pedido 

Apostila estágios 

- Está pronta 

- Falta resposta do Pablo 

Trilha com ATM 

- Foi um sucesso 

- 33 pessoas 

- Erros: erro na distancia informada, mais pesado que o planejado, pessoal ficou ani-
mado 

- Proxima trilha: logo que começar as aulas do semestral


