
ATA REUNIÃO CAMAT 

Data: 10/10/2019 Hora: 12h 
Local: Sala de reuniões EMC 
Presentes: Gustavo Lins, Gustavo Santos, Jarbas Ribeiro, Bárbara Moraes, Conrado 
Fortunato, Luiza Kataoka, Beatriz Alvares, Natalie Heinz, Júlia Comunello, Victor Hugo, 
Gabriela Cardoso, Jéssica Barbosa, Emilly Elizabette, Rafael Godoy 

Ausentes:  
 

Decisões ou Deliberações 

- Chaves porta (tetra e normal) e armário 
Todas as trancas serão trocadas, pois a maioria das chaves foi perdida na última gestão, foi                
conversado a possibilidade do CAMAT ter uma tranca eletrônica para a porta. 
Todos na nominata terão chave da porta. 
Será orçado: fechadura e chaves tetra, fechadura e chaves normal e fechadura eletrônica. 
Responsável pelos orçamentos: Jéssica 
 
- Mídias (FB, Insta, Email) 
Acesso às mídias sociais (FB e Insta) ficará com MKT e eventos, já o e-mail fica com todos                  
da nominata. 
Responsável por encaminhar as senhas e acessos: Gabriela 
 
- Site e e-mail @ufsc 
Terão acesso ao e-mail: Gabi, Victor, Julia, Gustavo e Emilly, o site ficará com o MKT e                 
secretaria. 
Responsável por buscar os acessos: Jarbas 
 
- Trello e Linkedin 
As senhas são iguais ao e-mail e Insta, será decidido em PE se vamos usar essas                
plataformas. 
 
- Colegiados: EMAT, EMC, CTC 
Conselho do CTC - Gabi está nomeada até 18/03/20. 
Colegiado EMAT - temos 3 cadeira, os titulares serão membros do CAMAT e suplentes              
serão alunos do curso que tenham interesse, será enviado email pelo fórum. 
Titulares: Júlia, Gustavo e Bárbara 
Responsáveis pelo email: MKT 
Colegiado EMC - temos 1 cadeira 
Titular e suplente: Natalie e Luiza 
Todos as nomeações aguardam a ata de posse e serão feitas até próxima reunião. 
Responsável: Gabriela 
 
- TI, CETEC, CEB 
Não foi enviado indicação para o TI ainda. 
CETEC: serão nomeados Gabi e Victor. 
Responsável pela nomeação: Gabriela 



CEB: não há nomeação, mas ficam responsáveis Gustavo e Gabi. 
 
- Reunião CETEC 07/10 
Repasse da Jéssica: foi discutido sobre limpeza do CETEC e segunda 14/10 terá a reunião               
de feedback do TI, gestão passada levou 2 multas por não cumprir horários de mesa de                
vendas. 
 
- CETEC porta 
Porta de entrada do CETEC, cada CA tem direito a 5 acessos, CAMAT deixará os acessos                
com os 2 diretores de eventos, 2 presidentes e 1 tesoureiro. 
Responsável: Gabriela 
 
- Whats: estágios, BS, presidentes, CETEC 
Grupos de Whats oficiais de comunicação com a coordenadoria de estágios e BS ficarão              
com o acadêmico e presidência. 
Responsável por adicionar no grupo: Gabriela 
Grupo do CETEC ficará com nomeados (Gabi e Victor) e grupo dos presidentes do CETEC               
ficará com Gabi e Victor também. 
 
- FB: CETEC, CEB, novo EMAT 
Victor será adicionados ao grupo do CETEC e Gustavo ao grupo do CEB. Administração do               
grupo de materiais ficou com Gabriela e Victor 
 
- Drive 
Todos os membros com nominata terão acesso ao Drive, compartilhado com e-mail pessoal             
e a senha. 
Responsável: Gabriela 
 
- Limpeza 
Responsável por fazer a planilha de limpeza semanal: Luiza  
 
- Local PE 
Será no Athenas, dia 12/10, o espaço custa R$30 que serão pagos pelo CAMAT, a comida                
consumida vai ser dividida entre os membros. 
Responsável pela reserva: Luiza 
 
- Chave sala de reuniões quintas 
Todas as quintas alguém precisa buscar a chave da sala de reuniões antes das 11:30. 
Responsável: Bárbara 
 
- Compras SAEMAT 
Sobrou na conta da SAEMAT na FEESC R$270 e como temos muitas coisas faltando no               
CAMAT vamos comprar com o dinheiro da SAEMAT e pagar eles. 
Lista de compras: 2 T, extensão, limpa vidro, rolo de pano de pia, 2 refis do mop, multiuso,                  
papel toalha e microfone. 
Responsável pelos orçamentos: Gabriela 



 
- HH CAMAT - CASIN 
Ainda sem data definida, vamos começar a conversar com o CASIN sobre um HH conjunto               
e tentar uma parceria com a Kairos. 
Responsável: Rafael 


