
ATA REUNIÃO CAMAT 

Data: 17/10/2019 Hora: 12h 
Local: Sala de reuniões EMC 
Presentes: Bárbara Moraes, Gustavo Lins, Conrado Fortunato, Yasmin Caberlim, Jarbas 
Ribeiro, Rafael Godoy, Júlia Comunello, Victor Hugo, Gustavo Santos, Luiza Kataoka, Maria 
Vitória Camargo, Jéssica Barbosa, Emilly Elizabette 

Ausentes:  
 

Repasses 

- Chaves porta (tetra e normal) e armário 
→(armário) 60 2 chaves 
→ (tetra) 80 reais 
→ fechadura eletrônica, 150 reais de instalação + aparelho (aprox. 300) 
→ fechadura porta, trocar maçaneta: 120, trocar segredo: 60 + chaves (aprox. 7,00) 

Responsável pelos orçamentos: Jéssica 
(Votação pós orçamento geral do CA) 

Entrega das chaves existentes : Luiza e Gustavo Lins  
 

- Mídias (FB, Insta, Email) 
Responsável por encaminhar as senhas e acessos: Gabriela 
Senha do email já está na descrição do grupo e Yas e Jarbas já tem acesso ao Insta e FB 

- Site e e-mail @ufsc 
→ site já tá no acesso do marketing (repasse semana que vem) 
→ email, precisa das pessoas que são responsáveis atuais, já estão tentando achar             

as pessoas 
Responsável por buscar os acessos: Jarbas 

- Colegiados: EMAT, EMC, CTC 
→ EMC, reunião sexta-feira (18/10), representantes cientes 

Responsáveis pelo emai (próx. reunião)l: MKT 
Responsável pelas nomeações: Gabriela 
Nomeações já foram feitas 

- CETEC 
Responsável pela nomeação: Gabriela 
Nomeações foram feitas e responsáveis já compareceram a reunião de 14/10 

- Reunião CETEC 14/10 
Responsáveis: Gabriela e Victor 
Não teve quórum 

- CETEC porta 
Responsável: Gabriela 
Estamos esperando chegar as TAGs para não precisar realizar o processo 2 vezes 

- Whats: estágios, BS, presidentes, CETEC e Fb: CETEC, CEB, novo EMAT 
Responsável por adicionar no grupo: Gabriela 
Fora o grupo de estágios todos os outros foram feitos 

- Drive 
Responsável: Gabriela 



Foi organizado e todos já têm acesso 
- Limpeza 

Responsável por fazer a planilha de limpeza semanal: Luiza  
Foi feita a planilha e já está sendo seguida 

- Compras SAEMAT 
Responsável pelos orçamentos: Gabriela 
Orçamentos: 2 T para tomada: R$7,00 

Extensão: R$7,98 (comprar de três pinos) 
Limpa vidro: R$4,90 
2 multiuso: R$6,98 + R$3,28 
300m de pano de pia (não tô achando menor): R$78,67 
→ orçar pano de chão colorido (pra diferenciar) 
→ orçar pano de prato 
Refil do mop: R$35,70 
Microfone: R$23,64 
Luva de limpeza: ? 
Total: R$168,15 

 
Decisões ou Deliberações 

- Trote Integrado 

TI desde 2017, pelo menos, têm os mesmos problemas, pouca transparência, fechado a             
pessoas externas, cada vez mais distante dos CAs, cada vez retorna menos dinheiro ao              
CETEC e além disso vários problemas com falta de honestidade dos organizadores já foram              
relatados. De 2017 para 2020 o caixa inicial da organização, que deveria ser sem fins               
lucrativos, saiu de R$0,00 para os propostos R$41.500,00, enquanto o CETEC, para onde             
deveriam vir os lucros do TI, segundo estatuto da entidade, possui guarda corpos             
extremamente inseguros, piso irregular e todo quebrado, banheiro inutilizável e zero           
mobílias, sendo que a limpeza é custeada pelos CAs. Muitos CAs estão insatisfeitos e será               
feita uma reunião com o TI, na qual o CAMAT deve se posicionar. 

→ Votação: 

Por unanimidade, decidiu-se posicionar pelo cumprimento do estatuto 

 

- Projetos 2019 

→ Ver os projetos aprovados no PE e trazer os interesses na próxima reunião 

 

- Marketing 

→ Será feito o concurso para mudar a logo 

→ Proposta de identidade visual do camat: comics/HQ 

→ Posts serão feitos “em grupo” no instagram 

→ Destaques no insta para separar as informações 

 



- Feedback 

→ separar feedbacks do resto do documentos no Drive 

Responsáveis: Secretaria 


