
 
 

IV ATA DE REUNIÃO 
REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2018 

NÚMERO DA REUNIÃO 04 

LOCAL Sala do CAMBLU - R.São Paulo, 1525, Ed. Cristina, Sala 206 – Victor Konder 
– Blumenau/SC 

REDATOR/SECRETÁRIOS Lucas Spinella  

PRESENTES 
Bruno Menegatti, Bruno Pfiffer, Fernanda Jacobsen, Giulia Teske, Gustavo Ramos Stein, 
Jacqueline Sanches, Larissa Sebold, Leonardo Barauna, Lucas Spinella, Maria Eduarda 
Araújo, Thiago Fachini. 

OBSERVAÇÕES Cybelle Baer, Maísa Schultz se ausentaram devido ao trote solidário. 
 

PAUTAS DA REUNIÃO 
Nº Título da Pauta 
01 Cerimônia do Jaleco 
02 SECIMED 
03 Simulados semestrais  
04 Monitoria de semiologia 
05 Conta do banco do CAMBLU 
06 Patrocínio 
07 Feedback das ligas acadêmicas 
08 PAATC 
09 Reclamação das camas do HSI 
10 Feedback dos treineiros 

 
REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 27/02/2018  TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 18h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 20h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Lucas Spinella   Outro: 
 
 

11 Reunião NDE 
12 Camisetas do curso 
13 Maquina de Café do HU 
14 ACM 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Lucas Schimmelpfennig ficou responsável pela churrasqueira e Lucas Spinella e Gustavo Stein vão ajudar. Ficou 
decidido que o camblu não fornecerá a bebida, mas fornecerá a carne. Gustavo Stein e Lucas Spinella ficaram de 
finalizar os preparativos para a confraternização após a cerimônia. Jacqueline Sanches, Maisa Schultz e Giulia Teske já 
organizaram suas funções. 

02 
Fernanda Jacobsen entrou em contato com o professor Juliano e ficou acertado que ele será o responsável pela 
SECIMED. Fernanda Jacobsen decidiu sair da organização da SECIMED e para seu lugar entrou Thiago Fachini que 
assumirá o cargo. 

03 
Lucas Spinella ficou responsável por oficializar e avançar as conversas sobre o simulado do ciclo clínico e trazer para a 
próxima reunião algum avanço. 
 

04 

Jacqueline Sanches trouxe a reunião um plebiscito que foi realizado dois anos atrás sobre a necessidade de criar 
monitorias para a disciplina de semiologia. Na época foi tido como desnecessário, porém será feito um novo meio de 
comunicação para os alunos afim de descobrir a opinião dos alunos de medicina sobre o tema. 

05 

Devido a um problema no documento da conta bancaria do camblu, um novo documento teve que ser redigido e isso 
atrasou a utilização da conta. Porém já esta tudo se encaminhando e Bruno Menegatti e Jacqueline Sanches estão 
responsáveis pelo assunto. 

06 
Ficou acertado os mil reais de patrocínio para a atlética e quatrocentos reais de patrocínio para o trote solidário. Porém,                    
Bruno Menegatti ficou responsável por conversar com o presidente da atlética e resolver as pendencias sobre valores                 
para o ano todo. 

07 

Fernanda Jacobsen trouxe as pautas sobre as ligas acadêmicas. Thiago Fachini ficou responsável por conversar com 
uma pessoa do DAEX para se informar melhor sobre a criação das ligas e fiscalização. Leonardo Barauna levantou um 
problema sobre a postagem do calendário e a falta de informações antecipadas das ligas, ficou decidido, então, que 
para solucionar esse problema ficaram decididos duas datas finais para o envio das datas de cada liga para que 
apareçam nas postagens, que agora será feito quinzenalmente. 

08 
Tais Gasparini vai ser a patrocinada pelo PAATC do mês de março e a Jacqueline Sanches ficou responsável por entrar 
em contato com ela. Leonardo Barauna ficou responsável por divulgar a vencedora. 

09 Departamento já fez pedido por novas camas e na semana que vem as camas já devem estar instalados no Hospital                    
Santa Isabel 

10 
Bruno Pfiffer ficou responsável por ensinar a treineira Alexa Macanhan a manter o site atualizado. Cybelle Baer ficou                  
responsável por auxiliar o treineiro Frederico de Brito, e ambos ficarem responsáveis pela comunicação com as ligas                 
acadêmicas 

11 Larissa Sebold foi na reunião do NDE e trouxe um feedback sobre a reunião. Apesar de bastante discutida, a reunião foi                     
pouco resolutiva, uma vez que não teve quórum suficiente para votações. 

12 Será feita uma eleição para decidir a camiseta do curso de medicina, e a treineira Larissa Carneiro ficou responsável por                    
auxiliar nessa questão das camisetas. 

13 Maria Eduarda Araújo fez um levantamento de custos com 4 empresas. Porém nenhuma foi escolhida e a Maria                  
Eduarda continua responsável por trazer uma atualização na próxima semana. 

14 
Thiago Fachini trouxe a reunião informações sobre a Associação Catarinense de Medicina e informou sobre possíveis                
parcerias e auxílio para atividades como palestras e afins. E o próprio Thiago Fachini ficará responsável por conversar                  
novamente com os responsáveis e trazer novas informações sobre a parceria. 

 

Nada mais havendo a tratar, eu, Lucas Spinella de Almeida, secretário do CAMBLU, lavro a presente 
ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo. 
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______________________________________     ______________________________________ 
Bruno Menegatti Sanches                                        Fernanda Jacobsen 
Presidente do CAMBLU                                         Vice-Presidente do CAMBLU 
 
 
 
 
 
 
______________________________________     _____________________________________ 
Maísa Schultz                                                          Giulia Teske 
Secretária Geral do CAMBLU                                Tesoureira do CAMBLU 
 
 
 
 
 
______________________________________     ______________________________________ 
Jacqueline Sanches                                                  Lucas Spinella 
Tesoureira Adjunta do CAMBLU                           Secretário Adjunto do CAMBLU 
 
 
 
 
 
______________________________________      ______________________________________ 
Cybelle Kordiak Baer                                               Gustavo Stein 
Coordenadora das Ligas Acadêmicas                      Coordenador de assuntos sociais do CAMBLU 
do CAMBLU 
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______________________________________     _______________________________________ 
Larissa Sebold                                                         Thiago Fachini 
Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU     Coordenador de Políticas de Pesquisa, Ensino e  
                                                                                Extensão do CAMBLU 
 
 
 
 
 
______________________________________________      _______________________________________________  

Maria Eduarda Araújo                                              Bruno Pfiffer 
Coordenadora da lojinha do CAMBLU                   Coordenador de Políticas de Pesquisa, Ensino e 
                                                                                  Extensão do CAMBLU 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Leonardo Barauna 
Coordenador de comunicação social e 
Marketing do CAMBLU 
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