
ATA REUNIÃO CAMAT 

Data: 07/11/2019 Hora: 12h 
Local: Sala de reuniões EMC 
Presentes: Júlia Comunello, Conrado Fortunato, Victor Hugo Faria, Emilly Elizabette, Gustavo 
Santos, Yasmin Caberlim, Gabriela Cardoso, Jarbas Felipe e Isabela Cruz 

Ausentes:  
 

Repasses 

- Site e e-mail @ufsc 
Responsável por buscar os acessos: Jarbas 
Site e email estão funcionando, os diretores já têm acesso aos dois. 

- Colegiados: EMAT, EMC, CTC 
Responsáveis pelo email: MKT 
Dois interessados nas vagas de colegiado, os nomes serão enviados para Gabriela. 
Responsável por mandar no grupo do CAMAT vaga de suplente remanescente: Gabriela 

- Concurso de Logo 
Responsáveis pelo post: MKT 
Edital vai ser postado nas redes sociais em momento próximo. 

- Compras iniciais 
Responsável pelas compras: Conrado 
Foram comprados os produtos de limpeza e estão no CAMAT. 

- Planilha de inventário 
Responsável pela divulgação da planilha: MKT 
Assim que estiver pronta, a planilha será divulgada nas redes sociais. 

- Máquina de Cartão 
Responsável pela vinculação da máquina de cartão: Financeiro 
A máquina será vinculada à conta do CAMAT em até três dias. 

- Camisetas 
Responsável por conversar com os alunos sobre as camisetas: Maria Vitória 
Responsável por buscar produtos: Gabriela 
Todos os alunos que foram contatados disseram que pagaram. 
Ainda não pegou os produtos, Victor vai ajudar. 

- Inventário e otimização do espaço 
Responsável por definir a data e organizar: Gustavo 

- Troca de chaves 
Responsável por trocar as fechaduras: Financeiro 
Diretores não estavam presentes na reunião. 

- Saldão de produtos antigos 
Saldão será terça-feira, 12/11. 
Responsável: Gabriela e Maria Vitória 
Responsável pelo post: MKT 

- Optativas e matérias remanescentes para trimestral 
Teve poucas respostas no formulário, temos que entregar até final desta semana. Será             
passado nas turmas, enviado nos grupos, novo stories no Instagram. 
Responsáveis pela passagem em sala até terça: Victor, Julia, Emilly 



Responsável pelo novo post nos stories: MKT 
- Horários das turmas do semestral 

Foi passado pra Sônia, algumas matérias na 3ª e 4ª fase apresentaram vários choques,              
vamos continuar conversando com os professores sobre o assunto. 

- Assédio moral em sala de aula 
Formulário de Assédio moral será divulgado no grupo do CAMAT, todos os membro devem              
fazer seus relatos e no final da fase formulário será enviado para os alunos do curso. 
Responsável pelo Forms: Gabriela 

- Novos projetos  
Grupos para trabalhar nos novos projetos será enviado no grupo do CAMAT e para os               
alunos do curso por meio de post. Projetos abertos nas últimas semanas: Inventário, drive              
de conteúdo, biblioteca física, atividades com calouros, reformulação do site, campanhas           
nas mídias sociais, curricularização da extensão, eventos acadêmicos, evento de natal,           
reformas CAMAT, estágios, integração e capacitação. 
Responsável pelo envio no grupo: Gabriela 
Responsável pelo post: MKT 
 

Decisões e deliberações 
- Novo estatuto 
Muitos dos presentes leram o estatuto, porém devido a relevância do assunto, foi votado por               
realizar uma reunião apenas com essa pauta nas férias, iremos falar sobre o estatuto no               
próximo planejamento estratégico. 
 
- Curricularização da Extensão 
O Plano Nacional de Educação, documento que estabelece diretrizes, metas e estratégias            
para os próximos dez anos da educação brasileira, teve sua última versão em 2014 e em                
um desdobramento de uma de suas metas prevê que: todas as instituições públicas de              
ensino devem inserir no currículo dos cursos 10% de carga horária de extensão, 432h/a              
para o novo currículo de Engenharia de Materiais -equivalente a soma da carga horária das               
4 disciplinas de Cálculo, mais Pré-Cálculo e Geometria Analítica-. No CTC temos alguns             
projetos que serão considerados extensão pela norma aprovada pela UFSC, como por            
exemplo EJs, equipes de competição, organização de semana acadêmica, PET e outros,            
porém mesmo no somatório de todos esses projetos não será possível que todos os              
estudantes do centro realizem o equivalente curricular, assim o CAMAT tem como dever,             
até 2024, propor e ajudar os estudantes a encontrarem e desenvolverem projetos de             
extensão que possam preencher sua grade curricular. 
 
- Disciplinas EGC 
Grupo da Isabela está focado na questão da moradia para quem faz estágios fora de               
Floripa, CAMAT ajudaria na disseminação de moradias, os alunos alimentariam a           
plataforma e o CAMAT faria a divulgação. Proposta é reunir todos os grupos para fazer post                
e aba no site para reunir locais de moradia. 
Responsável por reunir os grupos: Victor 
Responsável pelo post: MKT 
 
 


