
Ata da Reunião do CAMAT 

 

Decisões ou Deliberações 

TROTE INTEGRADO 

- Vendas ruins, problemas de reunião e marketing 

- Cada CA deve vender 100 canecas para não dar prejuízo 

- Aumentar a divulgação via perfil do CAMAT  

- Calouros se prepuseram a ajudar nas vendas 

- Será feita uma tabela de horários, para organizar melhor as vendas 

- Foram pedidas e pagas com o dinheiro do CAMAT (R$800) 20 canecas para os calouros de 

Blumenal, mas estão querendo desistir 

- Caso não venham, foi sugerido a venda das canecas como canecas normais 

TREINAMENTO 

- Começou ontem (21/03), porém apenas 2 membros do CAMAT compareceram 

- Mineiro enfatizou como o treinamento é bom, e gratuito 

CALORAÇO 

- Feedback está sendo montado, ocorrerá uma reunião 

- Comida demorou para chegar 

- Segurança saiu cedo, e uma briga ocorreu devido as filas para as vans 

- Diego tomará o comando da próxima festa, pois faltou liderança 

- Cyrillo elogiou a festa, porém acha que faltou foco nos calouros 

- Paulista sugeriu que é necessário alguém para cuidar dos engradados/controlar as bebidas 

MALISKA 

- Um aluno contatou o CAMAT pois a professora está marcando aulas fora do horário de aula 

- O problema foi resolvido, os alunos conversaram com a professora 

LIMPEZA 

- Adriana deve arrumar a tabela, adiando em 2 semanas a tabela, começando pelo Erechim e 

pela Paula 

DATA: 22/03/2016 

HORÁRIO: 12:00 (meio-dia) 

LOCAL: Sala CTC209 

PARTICIPANTES: Leandro, Roberto, Diego, Rafael, Paula, Mariah, Letícia, Cyrillo, Fabiana, 
Francisco 



- Comprar os produtos de limpeza 

- Fazer uma nova tabela de controle de patrimônio 

CERVEJAS 

- Sanitária bebeu nossas cervejas enganado, porém já foi acertado 

CURSO 

- Lucas ministrante do curso do CAMAT pediu autorização para participar como ouvinte de 

algumas reuniões, autorizado pelo Mineiro 

ESQUENTA 

- Calouro de materiais que participa da organização convidou o CAMAT para organizar a festa 

pois falta mão de obra 

- Devido a problemas de organização, CAMAT não tem interesse 

FESTA 15 ANOS CAMAT 

- Organização de uma festa especial, devido aos 15 anos do CAMAT 

RESPEITO 

- Diego apontou como todos os membros não estão participando ativamente do grupo, 

deixando de responder assuntos sérios quando perguntado 

- Mineiro apontou como apenas 4 membros participaram da última reunião, e como os 

membros devem comparecer 

- Roberto apontou como os membros devem avisar caso não possam cumprir sua função, e 

não apenas “sumir” 

- Francisco falou sobre a carga de trabalho de alguns membros, pois algumas funções 

demandam bastante atividade. Apontou como membros com mais tempo livre devem se 

dispor para atividades mais “gerais” 

- Mineiro apontou que caso necessário haverá reciclagem de membros, caso as funções não 

estejam sendo cumpridas 


