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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2019 

NÚMERO DA REUNIÃO 23 

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, Bruna Tamara 

Suzane Paganelli, Bruno Menegatti Sanches, Bruno Pfiffer, Camila Purnhagen Broering, 

Carolina Bevervanço Veiga, Douglas Rizzotto Kraemer, Frederico Augusto de Brito Costa, 

Gustavo Ramos Stein, Jacqueline Dulce Yumi Sanches, Larissa Caroline Chiste, Lucas 

Schimmelpfennig, Wallace Mees e Wesley Severino. 

OBSERVAÇÕES Faltantes: Júlia Góss e Laís Loth 

PAUTAS 

  

1 Setembro Amarelo 

2 PAF Ligas 

3 Atualizações reunião colegiado 04/09/19 

4 PAATC 

5 Interação FURB 

6 Colchões HSI 

7 Planner feijoada 

8 Sala de convivência: Divulgação Impressora + Nova dupla salinha 

9 ICDS Espaço para alunos 

10 CNPJ e Mudança Diretoria 

11 Reforma Sala das Ligas/IFMSA 

12 Projetos novos CAMBLU 

13 Transparência: fluxo financeiro agosto / pautas principais agosto 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 09/09/2019 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20:30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22:20   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Alexa Macanhan   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Gustavo Stein diz que poderia ser feita a distribuição de fitas amarelas para colocar na camisa. Bruno Pfiffer irá 
comprar a fita, cortar e colocar alfinete de segurança, deixa uma caixa na biblioteca, outra no departamento, uma no 
HSA, uma no HU, outra no HSI e nos DCEs dos campus I, II e III. Para finalizar o mês tem-se a ideia de convidar o Dr. 
Otmar Stein para uma roda de conversa no dia 30/09. Gustavo Stein diz que aguarda confirmação do Dr. Otmar Stein. 
Lucas Schimmelpfennig irá falar com o pessoal do CAE e do GAEP para participarem da roda de conversa. Douglas R. 
Kraemer fará uma arte para divulgar todos os eventos do setembro amarelo. Camila P. Broering e Bruno Menegatti 
Sanches ficarão responsáveis pela inscrição do evento de meditação (25/09)  e da roda de conversa. 

02 

Gustavo Stein diz que serão apresentados os gastos com o evento e deverá ser julgado o porte do evento pelos 
membros do CAMBLU. Carolina B. Veiga apresentou os gastos (tabela de gastos em anexo com a ata). Foi decidido 
por votação que o apoio ao Simpósio de Dor Torácia passará de 600 reais para 1000 reais (6 votos a favor e 4 votos 
contra).  

03 

Gustavo Stein diz que houveram 3 pautas. Transferência externa: queriam abrir vagas para transferência em duas 
fases, mas foi votado que não será viável, ano que vem essa possiblidade será avaliada novamente, para a sala dos 
alunos novos. Matriculas com coincidência de horários na oitava fase, foi aprovado que alunos que estão na oitava fase 
poderão fazer as matérias que deve mesmo que coincidam horários. SECIMED provas e aulas: não haverá aulas na 
segunda a partir das 15:10. O departamento verá com os professores a possibilidade de não ter aula a noite na 
semana da SECIMED. A data da SECIMED deverá ser definida até novembro, para que o calendário da FURB do ano 
que vem se adeque à semana acadêmica. ENADE: a 12a fase está preocupada pois não houve preparação para a 
prova, o coordenador Ricardo Lopes orientará a 12a fase sobre a prova e o questionário, também está sendo 
organizado um simulado no AVA3 para preparação. Assunto gerais CAMBLU: correção de provas pelos professores – 
Ricardo Lopes fará uma orientação para os professores para organizarem datas para a correção de provas. A ultima 
prova do semestre então seria comentada e dado gabarito, caso ocorresse na semana de reposição. Avaliação dos 
professores pelo CAMBLU não é viável, a melhor opção é estimular os alunos a responderem o questionário da FURB. 
Sobre a falta de comunicação entre professores e alunos, será criado um grupo no WhatsApp com oitava fase e 
professores. Hematologia no internato: não é viável.  

04 

Carolina B. Veiga diz que Priscila Pegoretti se inscreveu para o Congresso Brasileiro de Nutrologia em setembro, mas 

a princípio não há exposição em banner dos trabalhos. Ela só saberá se apresentará trabalho oral 1 semana antes do 

evento, e apenas será aprovada no PAATC se comprovar que foi selecionada para apresentar trabalho. Carolina B. 

Veiga diz que especificará no edital que só serão aprovados no PAATC trabalhos que serão apresentado em banner ou 

oralmente. 

05 
Gustavo Stein diz que já conseguiram os bonecos com o Dr. Tarcísio e que todas as vagas já foram preenchidas. Não 

serão disponibilizadas camisetas esse ano. 

06 
Gustavo Stein diz que Laís Loth conseguiu 4 colchões de brinde com representantes. 

07 Foi decidido por unanimidade que será doado 1 planner para sorteio na feijoada da turma XLV. 

08 
Laís Loth fará arte para divulgar a impressora da salinha essa semana. Nova dupla responsável pela salinha essa 

semana: André Mizoguchi e Bruno Pfiffer. 

09 
Pauta em andamento. 

10 

Wallace Mees diz que sobre o CNPJ entrou em contato com o criador, que diz que assinará a procuração. Bruna T. S. 
Paganelli falará com seu contador para ver modelo de procuração, que será feita no nome de Gustavo Stein. Será 
analisado o valor da multa. Sobre mudança de diretoria, o estatuto novo está registrado e a alteração estatutária também. 
Agora será possível fazer a mudança da diretoria no cartório. 

11 

Gustavo Stein diz que a pintura começará amanhã, serão retirados os armários pelo DAC, a ideia é fazer um espaço 
coworking. Deve ser decidido com a IF e com a Atlética os horários de reunião de cada instituição, para não coincidirem. 
Serão trazidos 3 armários para a sala de reuniões, um para cada instituição. Gustavo Stein mandou fazer novas 
prateleiras pelo DAC.  

12 

Sobre a Publicação Medicina DOI, Lucas Schimmelpfennig e André Mizoguchi irão atrás de orientação de algum 
professor para montar um projeto. Gustavo Stein diz que deve ser feita uma reunião aberta, convocando um professor 
de cada disciplina. Carolina B. Veiga sugere aulas de conversação em inglês para acadêmicos do curso. Sugere também 
divulgar as datas de apresentações de TCCs para que os acadêmicos possam assistir. 

13 
Deve ser feito o fluxo financeiro e as pautas principais de agosto, e publicados no site. 
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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. 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

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 

 


