
 
 

V ATA DE REUNIÃO 
REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2018 

NÚMERO DA REUNIÃO 05 

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, Maisa Schultz, Cybelle Baer 

OBSERVAÇÕES  
 

PAUTAS DA REUNIÃO 
Nº Título da Pauta 
01 Cerimonia do jaleco 
02                                                                                Simulados semestrais 
03 Monitoria de semiologia 
04 Feedback tesouraria 
05 Feedback ligas acadêmicas 
06 PAATC 
07 Intercâmbios para o curso de medicina 
08 Workshops camblu 
09 Novos formulários de reclamação 
10                                                                             Feedbacks treineiros 

 
REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 26/03/2018  TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 18h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 20h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Lucas Spinella   Outro: 
 
 

11 Camisetas do curso 
12 Maquina de café para o HU 
13 Associação Catarinense de medicina – ACM 
14 Aulas Ecomax 
15 Bolsas de extensão 
16 Outros assuntos 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 Gustavo Stein justificou todos os gastos da cerimônia do jaleco. A cerimônia foi finalizada com todos os gastos cobertos, 
sem prejuízo nem lucro para o CAMBLU. A cerimonia foi bastante elogiada e o saldo foi positivo. 

02 
Fernanda Jacobsen substituiu a Cybelle Baer na pauta e trouxe a reunião algumas propostas de mudanças no projeto 
inicial dos simulados. Será necessária uma conversa com a Doutora Lisiane Anzanello que agora está como 
coordenador do curso de medicina. 

03 
Maria Eduarda trouxe os resultados da pesquisa sobre a necessidade da implantação de monitoria da matéria de 
semiologia. Os resultados foram muito favoráveis a instauração da monitoria. Agora será necessário entrar em contato 
com os professores da disciplina. 

04 
Jacqueline Sanches trouxe à reunião os valores atuais do caixa do CAMBLU após ter acesso à conta e os valores 
gastos pelo centro acadêmico até agora serão reembolsados. 

05 

Lucas Schimmelpfennig trouxe para a reunião um resumo das necessidades de mudanças das ligas e tentará cadastrar 
a liga de hematologia para saber quais mudanças realmente são necessárias no estatuto das ligas. Cybelle Baer marcou 
para dia 06/04 (sexta-feira) as 18:30h, uma reunião com todos os representantes das ligas acadêmicas para divulgar as 
propostas do CAMBLU para as ligas acadêmicas 

06 Bruno Pfiffer ficou responsável por alterar as datas de entrega de currículos para o programa. Alem de se juntar ao                    
Instagram do CAMBLU para ajudar na divulgação do programa para uma maior abrangência. 

07 
Bruno Menegatti mencionou que é necessário aguardar a reunião com o doutor Rinaldo Danesi Pinto. E a Maisa Schultz 
está auxiliando no processo. Além de alterar algumas informações no site para também ajudar na divulgação. 

08 

Lais Loth trouxe algumas atualizações sobre os workshops possíveis, porém ainda é necessário apresentar um projeto à 
PROPEX ou algum hospital para emitir as certificações. Também foi levantada a hipótese de procurar a certificação 
junto a outras entidades além do PROPEX. Thiago Fachinni ficará responsável por auxiliar na pauta junto aos treineiros 
Lais Loth e Wallace Mess 

09 O formulário está pronto. Larissa Sebold e Leonardo Barauna ficarão responsáveis por irem atrás de uma empresa que                  
produza as caixas de reclamações para pôr no Hospital Santa Isabel e no departamento. 

10 

Alexa Macanhan atualizou todo o calendário das ligas até o momento e Gustavo Stein divulgará a atualização das ligas,                   
além de também ficarem responsáveis por montar e divulgar uma lista com todos os congressos e datas de                  
apresentação de trabalhos já confirmados. Lucas Schimmelpfennig e Larissa Carneiro trouxeram atualizações sobre o              
trote solidário e Bruno Menegatti aproveitando a pauta levantou a possibilidade de realizar uma campanha do agasalho.                 
Além disso Lucas Schimmelpfennig e Lais Loth organizaram os certificados por ordem alfabética e junto a isso será feita                   
a entrega dos certificados. 

11 Foram eleitas as duas camisetas que o CAMBLU mandará fazer e essa semana ou semana que vem o Leonardo                   
Barauna terminará as artes e junto a Maria Eduarda Araújo e farão os pedidos. 

12 Maria Eduarda Araujo fez um orçamento das maquinas de café, porém devido ao custo elevado das maquinas nada                  
ficou decidido ainda 

13 Thiago Fachinni não trouxe novidades sobre as parcerias 

14 Thiago Fachinni assumiu a pauta e a partir de agora será responsável por trazer ao CAMBLU novidades sobre as                   
possíveis aulas. 

15 Bruno Menegatti conversou com a coordenadora Lisiane Anzanello e a coordenadora ficou responsável por levar a                
pauta para frente e o Bruno Menegatti ficará responsável apenas por acompanhar o progresso da coordenadora 

16 Bruno Pfiffer participou da reunião de formação de comissão do CCS e atualizou o centro acadêmico sobre possíveis                  
candidatos e chapas que estão se formando. Com a data ainda a confirmar. 
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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. 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 
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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