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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2019 

NÚMERO DA REUNIÃO 26 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Alexa Macanhan 

PRESENTES 

Anna Sofia Silva Amorim, Alexa Macanhan, André Henrique Mizoguchi, Bruno Menegatti 

Sanches, Bruno Pfiffer, Camila Purnhagen Broering, Carolina Bevervanço Veiga, Douglas 

Rizzotto Kraemer, Gustavo Ramos Stein, Jacqueline Dulce Yumi Sanches, Júlia Góss, Laís 

Loth, Larissa Caroline Chiste, Lucas Schimmelpfennig, Wallace Mees e Wesley Severino. 

OBSERVAÇÕES Faltantes: Bruna Tamara Suzane Paganelli e Frederico Augusto de Brito Costa. 

PAUTAS 

  

1 Impressora da Salinha 

2 Atualização fluxo financeiro 2019 e SECIMED 

3 Feedback Interação FURB 

4 Reforma sala das ligas + IFMSA, reunião PROAD 

5 SECIMED 2020 

6 Setembro Amarelo 

7 Novas compras CAMBLU 

8 Participação da feirinha da servidão 

9 Transparência: pautas principais agosto + setembro + fluxo financeiro 

10 Reunião aberta/ reunião conselho representantes de turma? 

11 Projeto para curso no centro de simulação realística 

12 Projeto Lab. Anatomia 

13 Novos projetos CAMBLU 

14 PAATC outubro 

15 Atualizações reunião SIMESC 

16 Lojinha 

 Monitoria Semiologia 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 30/09/2019 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20:30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22:15   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Alexa Macanhan   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Alexa Macanhan, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo. 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 
Laís Loth fará uma arte sobre como usar, que será divulgada no grupo da medicina no Facebook e no Instagram do 
CAMBLU. 

02 
Anna Sofia Silva Amorim diz que o fluxo financeiro foi feito. SECIMED teve lucro de 717 reais. Sobre o caixa do 
CAMBLU, está aguardando o repasse. Gustavo Stein diz que os gastos previstos para agora incluem o PAATC. 

03 

Gustavo Stein diz que o manejo do horário poderia ter sido melhor, poderia ter sido oferecido uma lembrança para as 
pessoas levarem para casa. Larissa Chiste diz que fazer quatro horários não foi proveitoso, e acha ideal voltar a fazer 
dois horários. Gustavo Stein diz que as oficinas ano que vem devem ser inscritas com antecedência, e fazer convite 
para as ligas, IF e AARIH para organizarem oficinas. Gustavo Stein diz que colocou no departamento a lista de 
ajudantes, para emissão dos certificados. Larissa Chiste lembrará as pessoas de irem assinar a lista. 

04 

Gustavo Stein diz que conversou com chefe do DAC, que disse que não iam interditar o prédio, mandou também e-mail 

para o pró-reitor de administração, que retornou falando que o prédio não se encontra em boas situações. Marcou 

reunião amanhã a tarde com o pró-reitor para tentar uma nova sala de reuniões. 

05 Carolina B. Veiga diz que não obteve resposta do reservas salas. 

06 

Laís Loth diz que a experiência foi boa e que a ideia deve ser mantida para o próximo ano. Larissa Chiste irá perguntar 
para as pessoas que compareceram se elas têm interesse em fazer aula de yoga semanalmente, no galpão da 
arquitetura. Tentar um horário exclusivo para os acadêmicos de medicina. Sobre a campanha das fitas amarelas, muitas 
pessoas aderiram. 

07 
Gustavo Stein diz que pesquisou a térmica e o porta banners na Americanas. Anna Sofia Silva Amorim pesquisará na 

Kalunga. 

08 
Gustavo Stein diz que LAACV e LIHEM estão confirmadas. Diz também que fará a reserva do porta banner para levar o 

banner do CAMBLU. 

09 
Alexa Macanhan e Wallace Mees farão as pautas, que serão divulgadas durante a semana. Anna Sofia Silva Amorim já 
fez o fluxo de setembro, que será divulgado junto com o de agosto no site. Sobre a SECIMED, serão divulgados todos 
os valores no site. 

10 
Pautas de interesse: questão estatutos diretoria ligas, DOI. Reunião com representantes das turmas para ver o que tem 
que ser melhorado no curso. Foi decidido que será feita reunião com todos os acadêmicos do internato, Bruno Menegatti 
Sanches verá a data.   

11 
Gustavo Stein diz que mandou um e-mail para o Dr. Tarcísio, explicando sua ideia de organizar o curso no campus V, 
apenas com o ciclo clínico, dia inteiro, várias simulações possíveis. Proporcionar aos alunos conhecer o laboratório, 
convidar professores para participar da capacitação. 

12 
Lucas Schimmelpfennig diz que faltam duas assinaturas e quando houver reunião do CCS mandará para o Nunes para 
levar a pauta para a reunião.  

13 
Carolina B. Veiga diz que foi em reunião com AIESEC, está fechando parceria com eles para desconto para acadêmicos 
nos intercâmbios. Vão disponibilizar uma pessoa mensalmente para vir fazer conversação em inglês com os acadêmicos. 
Além disso, dá a ideia de colocar armários no campus 1 para os acadêmicos. 

14 
Carolina B. Veiga diz que Maria Eduarda Araújo foi aprovada, categoria nacional, 375 reais de apoio. 

15 
Gustavo Stein diz que explicou a situação contável do CNPJ, pediu auxilio. Apoio ao CAMBLU será reavaliado, se 
comprometeu a passar os recibos e o fluxo financeiro para eles, pediu reajuste da inflação para repassarem 300 reais 
mensais. Lucas Schimmelpfennig levou a ideia de fazer um “PAF Ligas” para todo o estado, e pediu apoio do SIMESC. 

16 
Gustavo Stein diz que deve ser passado com os itens nas turmas, para impulsionar as vendas.  

17 
Gustavo Stein diz que irá falar com Ricardo Lopes para ver se os professores já estão cientes e como funcionaria. 
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______________________________________     ______________________________________ 

Gustavo Ramos Stein                                               Bruno Pfiffer 

Presidente do CAMBLU                                         Vice-Presidente do CAMBLU 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Wallace Mees                                                           Anna Sofia Silva Amorim 

Secretária Geral do CAMBLU                                Tesoureira do CAMBLU 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Jacqueline Dulce Yumi Sanches                             Alexa Macanhan 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunto do CAMBLU 

do CAMBLU                

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Júlia Góss                                                                 Frederico Augusto de Brito Costa                             

Vice-diretora de Comunicação Externa                   Diretor das Ligas Acadêmicas                       

Do CAMBLU                                                           do CAMBLU                      
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______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Wesley Severino                                                       Camila Purnhagen Broering 

Diretor de Patrimônio do CAMBLU                 Diretora de Eventos do CAMBLU  

 

 

 
 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

Bruno Menegatti Sanches             Laís Loth 

Vice-diretor de Eventos do CAMBLU           Diretora de Comunicação e Marketing  

                                     do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Douglas Rizzotto Kraemer                                       Carolina Bervervanço Veiga 

Vice-diretor de Comunicação e Marketing              Diretora de Políticas Científicas do CAMBLU 

do CAMBLU 

 

 

 

_____________________ 

Lucas Schimmelpfennig 

Diretor de Assuntos Acadêmicos do CAMBLU 

 


