
 

ATA REUNIÃO CAMAT 

Data: 14/11/2019 Hora: 12h 
Local: Sala de reuniões EMC 
Presentes: Gustavo Santos, Gabriela Cardoso, Maria Vitória Camargo, Luiza Kataoka, Natalie 
Heinz, Conrado Fortunato, Victor Hugo, Gustavo Lins, Jarbas Felipe e Lucas de Toledo 

Ausentes:  
 

Repasses 

- Colegiados: EMAT, EMC, CTC 
Responsável por mandar no grupo do CAMAT vaga de suplente remanescente: Gabriela 
Tivemos apenas 2 voluntários externos, será feita nomeação até próxima reunião. 

- Saldão de produtos antigos 
Responsável: Gabriela e Maria Vitória 
Responsável pelo post: MKT 
Devido a demora na transferência da máquina de cartão e no post não houve saldão essa                
semana, porém será feito semana que vem e na 1ª semana de aula em 2020. 

- Optativas e matérias remanescentes para trimestral 
Responsáveis pela passagem em sala até terça: Victor, Julia, Emilly 
Responsável pelo novo post nos stories: MKT 
Foi postado e passamos nas salas, alunos não aderiram muito e não estão respondendo.              
Vamos tentar conversar com os professores, porém há poucas respostas; reitoria já            
declarou que professores não tem obrigação de abrir as disciplinas. 
Responsável por falar com a Sônia: Natalie 
Responsável falar com os outros dois professores: Victor 
Foi mencionado sobre estimular os estudantes a se matricular em disciplinas da            
pós-graduação, CAMAT se responsabiliza por ver datas, matérias e forma de matrícula. 
Responsável por buscar os dados: Gustavos 

- Assédio moral em sala de aula 
Responsável pelo Forms: Gabriela 
Não foi feito e nem enviado. 

- 1º evento de Integração 
Muitos feedbacks positivos, foi conversado sobre marcar numa sexta-feira ou final de            
semana na próxima vez, assim mais membros poderão comparecer. 

- Ouvidoria 
Alguns estudantes estão procurando pela ouvidoria para relatar problemas com certas           
disciplinas, foi decidido mandar o link da antiga ouvidoria para esses alunos, porém não              
divulgar nas mídias, já que ele será substituído. 

- Porta do CAMAT 
Foi reforçada a decisão de comprar a maçaneta nova do mesmo modelo que a atual e na                 
instalação cuidar com parafuso debaixo. 
Responsáveis: Maria Vitória e Jéssica 
 
 
 
 



 

Decisões e deliberações 
- Estágios semestral 
Foi levantada a necessidade de conversarmos com o Marcus e o Xavier sobre os estágios               
para 20.2, é preciso que antes sejam vistos detalhes como cartilha de estágios, processo              
seletivo, entrevistas e demais necessidades. 
Responsável por conversar com o Xavier: Natalie 

 
- Biblioteca Física 
A organização das caixas será feita dia 22/11, durante a tarde, logo após o almoço. 

 
- Dia da consciência negra 
Como decidido no PE, serão feitos posts em datas que o CAMAT apoia. O post do dia da                  
Consciência Negra (20/11) sairá segunda (18/11) e será bem sucinto, explicando           
historicamente a data e com sugestão de eventos e filmes sobre o tema. Foi sugerido               
adicionar aos filmes “Estrelas além do tempo”. 
 
- Evento acadêmico 
Tema e data já foram decididos, será sobre “Cidades sustentáveis e cidades inteligentes”,             
no dia 19/11, falaremos com a professora Clarissa do EGC para ver se ela aceita. 
 
- Projeto de Natal 
O grupo do projeto votou por adotar uma entidade ou orfanato, recolher cartinhas e entregar               
os presentes através de uma visita. Convidamos a EJEM, CAME, ATM e I9. EJEM aceitou e                
os outros ainda não responderam. 
 
- TI 
TI mandou mensagem para os centro acadêmicos pedindo pelas indicações do próximo            
semestre. 
Nome: Conrado 
 
- CETEC 
Não teve reunião, mas a direção do CTC vai marcar reunião a respeito da nova lanchonete                
com todos os centros acadêmicos. 
Responsável: Gabriela 

 


