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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 01 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Heloise Buss 

PRESENTES 
Amanda Zimmermann, EduardaFelsky, Helena Valle Pezini, Heloise Buss, Henrique Luís 

Petrek Bonde, João Arthur Bortolotto, Lara Fabre, Maria Eduarda KlemzKoepsel, Morgana 

Kreuscher, Ramon Fernandes Olm, Bruno Menegatti (visitante). 

OBSERVAÇÕES Faltas:Alessandra Martinenghi (justificada), Julia Hessmann (não justificada). 

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 Horário e data para a reunião semanal 

02 Temas para a semana acadêmica 

03 Comissão organizadora da semana acadêmica 

04 Trote solidário 

05 Ciclo de palestras do CAMBLU 

06 FEMESC 

07 Feedback da reunião do SIMESC 

08 Cerimônia do jaleco 

09 Técnica cirúrgica 

10 Definição das cadeiras do colegiado e reunião do departamento 

11 Reunião do DCE 

12 Loja do CAMBLU 

13 Ligas 

14 Ventilador da clínica cirúrgica 

15 Pendências financeiras 

16 Pendências na transferência de gestão 

17 Cartão de acesso ao Hospital Santo Antônio 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 22/02/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Heloise Buss   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 
Ramom Olm propôs realizar as reuniões semanais as segundas-feiras, 19h45. Todos os presentes concordaram com o 
dia, porém Lara Fabre e Amanda Zimmermann constataram que seria melhor as 20h00. Todos votaram e ficou 
decidido que as reuniões seriam realizadas durantes as segundas-feiras, 20h00. 

02 

Lara Fabre e João Arthur Bortolotto comentaram que ao contrário das faculdades catarinenses, na maioria das 
faculdades paranaenses a semana acadêmica não possui um tema específico, sendo assim geral e abordando város 
temas. Todavia, Lara Fabre declarou que prefere que a semana acadêmica da FURB tenha um tema, todos 
concordaram com a idéia. Ramom Olm juntamente com Amanda Zimmermann propuseram o temaDefinição de 
conduta Clínica X Cirúrgica, para que os estudantes tirassem suas dúvidas.Ramom Olm também sugeriu que 
ocorresse uma parceria com as Ligas Acadêmicas. Henrique Luís Petrek Bonde declarou que a semana acadêmica 
será realizada à noite devido as aulas da tarde e manhã, alertando que o coordenador não liberaria os alunos das aula. 
Surge a necessidade de formar com certa urgência a comissão de organização da semana acadêmica, Ramom diz que 
poderiam ser dois coordenadores, docentes da FURB, um médico da área cirúrgica e outra da área clínica, seguindo o 
tema proposto, porém essa idéia ainda está sujeita à aprovação do Propex.  João Arthur Bortolotto sugere que cada 
dia da semana seja dedicado a uma especialidade, juntamente com um dia ou algumas palestras sobre antibióticos. 
RamomOlm disse que devem ser convidados professores que não ministram aulas na FURB, para justamente 
diferenciar das aulas dadas até então para os universitários. Vários médicos foram elencados para possivelmente 

serem coordenadores da semana acadêmica, foram citados Dr. Otmar Steiner, Dr. Tarcisio, Dr. Robsone Dr. Ernani 

Tiaraju de Santa Helena. Mas, posterior a isso, todos ficaram de acordo em elencar para a função a Dra. Graziela 
Peluso Alba e o Dr. Leandro José Haas. Henrique mandará mensagem para Dr. LeandroJosé Haas e Morgana 
Kreuscher falará pessoalmente com ele. Depois da decisão do professor, será conversado com Dr. Graziela Peluso 
Alba. Até dia 06/03 os acadêmicos deverão se inscrever na semana acadêmica.  

03 

Participarão como organizadores da semana acadêmica: Ramom Olm, Amanda Zimmermann, João Arthur Bortolotto, 
Henrique Luís Petrek Bonde e Helena Valle Pezini. Henrique Luís Petrek Bonde provavelmente não participará mais da 
organização a partir de maio. Helena Valle Pezini fará a divulgação do evento no dia 24/02. Heloise Buss citou que 
Julia Hessmann provavelmente fará parte como organizadora também. Lara Fabre citou que os editais da semana 
acadêmica já estão prontos, inclusive o coffe já está organizado. Houve uma discussão sobre como deveriam ser 
selecionadas as pessoas que se candidataram para a organização e não fazem parte do CAMBLU, o grupo conversou 
sobre opções como entrevista e entrega de currículo, optando pelo currículo. Helena Valle Pezini se comprometeu em 
disponibilizar o edital da organização da semana acadêmica para o grupo no Facebook.  

04 

Henrique Luís Petrek Bonde comentou que as participantes da IF já possuem alguma idéia sobre onde será o trote, 
porém não têm certeza. Ocorreu um problema com o grupo Terapamédicos,que não concordaram em trabalhar em 
mais pessoas e incluir os calouros no grupo, porém se disponibilizaram a fazer uma capacitação. Data e horário a 
decidir. CAMBLU e IF estão esperando respostas do grupo Terapamédicos e do hospital.  

05 

Trarão médicos de fora. Helena Valle Pezini deverá fazer uma divulgação para estimar o número de pessoas devido ao 

coffe e por pedidos do Dr. Seara. Ficou decidido que o grupo irá se dividir para passar nas salas e divulgar 

pessoalmente. Os auditórios estão ocupados, está sendo discutindo onde será o evento. Eduarda Felsky adicionará as 

datas do ciclo de palestras no calendário, juntamente com as datas das Ligas Acadêmicas.  

06 

RamomOlm explicou que se trata de um congresso aberto a primeira vez para acadêmicos. O Congresso será dentro 

da FURB. João NatelPollonio Machado se comprometeu em liberar os alunos das aulas caso não tenham prova. Serão 

2 dias de evento, ocorrerá nos dias 23/06 e 24/06. Dr.Seara quer definição do eixo temático, serão6 apresentações. 

Pediremos para Dr.Seara falar com o Dr. Hamilton Rosendo Fogaça para resolver as pendências. 

07 

Surgiu a idéia de tornar a optativa de urgência e emergência uma matéria na FURB, a idéia surgiu baseada em uma 
universidade que tem essa matéria incluída em varias fases. William esta escrevendo o projeto junto com o seasa. 

Henrique Luís Petrek Bonde falou que o projeto deve ser mandado para o colegiado. Ramom Olm declarou que os 
estudantes precisam mostrar necessidade nesta matéria. Segundo Ramom Olm também citou que foi discutido na 
reunião as inscrições para se associar ao ABRAMURGEM. 

08 

Morgana Kreuscher orçou as camisetas dos calouros em 16 reais, porém o pedido ainda não foi feito pois a turma não 

está completa, estará a partir do dia 27/02. Ramom Olm deu a idéia de fazer confraternização depois da cerimônia. 

Amanda falará com os calouros sobre seus horários de laboratório de anatomia, para poder programar a cerimônia. 

Lara Fabre e Ramom Olm ficaram responsáveis para decidir o dia e a hora da cerimônia.Ramon Olm, Amanda 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Heloise Buss, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e assino 

juntamente com os presentes logo abaixo

 

______________________________________ 

Ramom Olm 

Presidente do CAMBLU 

 

 

 

______________________________________ 

Eduarda Felsky 

Coordenadora das Ligas Acadêmicas do 

CAMBLU 

 

 

______________________________________ 

Heloise Buss 

Secretária Adjunta do CAMBLU 

 

 

 

______________________________________ 

Lara Fabre 

Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino 

e Extensão do CAMBLU 

 

 

Zimmermann, Alessandra Martinenghi, Lara Fabre ficarão responsáveis pela organização do evento. 

09 

João Arthur Bortolotto entregou ao Propex o projeto dos porcoscom todas as assinaturas. Existe um prazo ate dia 

24/02 para pegar as assinaturas. João Arthur Bortolotto está tentando conseguir mais algumas assinaturas de técnicos 

e monitores. João Arthur Bortolotto diz que está resolvido o problema. O local das aulas práticas foi a única coisa 

alterada no projeto. 

10 

Amanda citou que Mateus Harguer gostaria de participar da reunião do colegiado. Lara demonstrou interesse de 

participar da reunião do colegiado. Reunião do departamento Eduarda demonstra interesse. Portanto ficou definido 

que Ramon Olm, LaraFabre, Eduarda Flesky estarão presentes nas reuniões do colegiado, juntamente com Matheus 

Hargerque poderá comparecer eventualmente. 

11 
Será realizada dia 07/03 as 22h10min. Morgana e João se prontificaram a comparecer na reunião.  

12 

Os Roller Clips foram entregues para Heloise Buss, ela venderá para os alunos interessados da 3ª fase. Há 

pendências financeiras de Eduarda Felsky e Morgana Kreuscher da venda de2rollerclips ainda não pagos.O número 

de roller clips disponíveis na loja do Camblu são 42 atualmente. Bruno Menegatti comprou um roller clip durante a 

reunião. Para saber sobre o estoque Morgana Kreuscher depende do site. Para mandar confeccionar mais roller clips 

Morgana contatou empresas de São Paulo, contendo, portanto, 2 orçamentos e está a espera do terceiro. O problema 

do domínio da Internet já está resolvido. 

13 

A liberação do calendário será quinzenal. Sugeriram colocar uma pessoa da IF no grupo das ligas, o ato foi aprovado e 

a pessoa será inserida. Eduarda Felsky declarou que está organizando as datas e irá aconselhar as ligas sobre a não 

confluência de provas, deixarásomente quem são os presidentes atuais das ligas no grupo das ligas. Eduarda Felsky 

mandou uma lista para o DRA com as datas e ela mesma continuará organizando o acesso a sala das ligas. 

14 Já foi comprado e será entregue ao Henrique Luís Petrek Bonde. 

15 Heloise Buss precisa ser ressarcida em 35 reais. 

16 
Precisa ser feita a ata de posse, Henrique Luís Petrek Bonde vai verificar se tem o arquivo, o documento será 

assinado e levado ao cartório.  

17 
O orçamento do cartão será feito pelo Dr. Hamilton Rosendo Fogaça. A partir do orçamento o CAMBLU irá buscar 

parcerias para fazer o financiamento. 
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______________________________________ 

João Arthur Bortolotto 

Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino 

e Extensão do CAMBLU 

 

 

 

______________________________________ 

Helena Valle Pezini 

Coordenador de Comunicação Social e 

Marketing do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________ 

Amanda Zimmermann 

Vice-Presidente do CAMBLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Morgana Kreuscher 

Tesoureira Adjunta do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________ 

Henrique Luís Petrek Bonde 

Coordenador de Assuntos Sociais do 

CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________ 

Maria Eduarda Klemz Koepsel 

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

ATA DE REUNIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2017 

NÚMERO DA REUNIÃO 02 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Julia Dümes Hessmann 

PRESENTES 
Amanda Zimmermann, Eduarda Felsky, Helena Valle Pezini, Heloise Buss, Henrique Luís 

Petrek Bonde, João Arthur Bortolotto, Lara Fabre, Maria Eduarda Klemz Koepsel, Morgana 

Kreuscher, Ramon Fernandes Olm, Bruno Menegatti (visitante). 

OBSERVAÇÕES Faltas: Alessandra Martinenghi (justificada), Lara Fabre (não justificada) 

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 Semana Acadêmica 

02 Trote Solidário 

03 Cerimônia do Jaleco 

04 Palestra de Semiologia – segundo semestre 

05 Ciclo de palestras SIMESC 

06                                                                            Convênio com estacionamentos 

07 Mural da Medicina 

08 Cartão de acesso ao Santo Antônio  

09 Projeto da Técnica cirúrgica 

10 Ventilador - Feedback 

11 Patrocínio JUMED 

12 Entrada do acadêmico Bruno Menegatti Sanches no CAMBLU 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 01/03/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h45   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Julia Dümes Hessmann   Outro: 
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DISCUSSÃO 

 
 

Nº Ação 

01 

Henrique Luís Petrek Bonde cita que o Dr. Leandro Haas pede uma reunião com o Camblu para discutir o assunto. 
Durante as discussões sobre data da SECIMED foi apresentado por Ramon Olm que a Liga de Radiologia conseguiu 
contato com Dr. Celmo Celeno Porto para uma palestra na FURB, que ficou marcada para o dia 04 de agosto de 2017. 
Foi sugerido que essa palestra abra a semana acadêmica, seguida de uma confraternização no final de semana para 
comemorar os 15 anos de SECIMED, com sua continuação e encerramento na semana seguinte. Foi também discutido 
os valores apresentados pela liga de radiologia ao Ramon Olm para as despesas com alimentação, transporte e hotel 
para hospedagem do palestrante Dr. Celmo Celeno Porto. Todas as despesas ficariam com o Camblu. O total é de 
aproximadamente 1030 reais. Foi sugerido por Amanda Zimmermann que só poderiam participar dessa palestra inicial 
os acadêmicos que estivessem inscritos na SECIMED. 
Sobre a SECIMED de 2016, Helena Valle Pezini ficou responsável por ir atrás dos certificados e fazer um post no 
facebook da MED FURB para esclarecer as questões aos acadêmicos. 
Henrique Luis Petrek Bonde deu a ideia de expor todos os banners das antigas SECIMED’s em comemoração aos 15 
anos. 

02 

João Arthur Botolotto fala que o DCE negou transporte aos acadêmicos da primeira fase, mas que o Professor Cláudio 
cede transporte pelo departamento de medicina, o professor ofereceu uma van e sugeriu transportar os acadêmicos 
em duas viagens. Demais questões em aguardo da resposta da IFMSA. Heleza Valle Pezini comenta que o dia da 
capacitação dos calouros ficou marcado para dia 08 e 09 de março. 

03 

A data prevista para a cerimônia do jaleco ficou para o dia 17 de março no auditório do bloco T, entretanto, a 
confirmação da data depende da entrega das camisetas. Amanda Zimmermann falou que existem, atualmente, 36 
pessoas efetivamente matriculadas na primeira fase e que novas 4 pessoas estão para entrar. Foi decidido que o 
número de camisetas a serem feitas seguiria o número de matriculados (36) já que não existe mais tempo para esperar 
e é necessário fazer o pedido das blusas. Ramon Fernandes Olm fala sobre a confraternização após a cerimônia do 
jaleco e locais como Acecremer e clube Ipiranga são citados. Na confraternização será servido pão com linguiça e 
talvez o CAMBLU irá arcar com a despesa do aluguel do local, sendo que todo o restante do dinheiro será arrecadado 
dos acadêmicos. 

04 
Ramon Fernandes Olm cita que a liga de radiologia informou que conseguiu contato com o Dr. Celmo Celeno Porto e o 
convidou para dar uma palestra para os acadêmicos da FURB. Vide pauta 01. 

05 

Ainda não foi obtida a resposta da reserva da sala e do departamento de arquitetura. Helena Valle Pezini confirma que 

a inscrição dos acadêmicos no ciclo de palestras será feita a partir da confirmação dos mesmos no evento do facebook 

e as fichas de inscrição serão enviadas por email ou disponibilizadas no dia da primeira palestra. Ainda falta confirmar 

o local da palestra inaugural. Julia Dümes Hessmann e Heloise Buss ficam responsáveis pela divulgação na segunda e 

terceira fases e Henrique Luís Petrek Bonde nas fases mais avançadas. Ramon Fernandes Olm relata que já fez a 

divulgação na primeira fase. Ramon Fernandes Olm fica responsável também por tentar trocar o dia da primeira 

palestra do ciclo. 

06 

Ramom Fernandes Olm relata que já efetuou contato com a moça do estacionamento no Hospital Santo Antônio e não 

conseguiu o convênio. O objetivo é buscar por um vínculo: garantir grande número de carros estacionados 

semanalmente em troca de desconto e segurança para estacionar. Ficou definido que Ramon Fernandes Olm vai 

buscar o convênio com os estacionamentos do hospital Santo Antônio e Morgana Kreuscher com os estacionamentos 

do hospital Santa Isabel. 

07 
Foi discutida a idéia de fazer um mural feito de vidro, com áreas especificas para CAMBLU, Atlética, IFMSA e ligas, 
onde seriam colados adesivos para indicação. Maria Eduarda Klemz Koepsel ficou responsável por buscar orçamentos 
de vidros. 

08 

Henrique Luís Petrek Bonde relata que o Professor Humberto Fogaça ainda não se manifestou a respeito dos cartões 

do hospital Santo Antônio. 

09 
João Arthur Bortolotto relata que o projeto foi entregue e aceito. 

10 
Alessandra Martinenghi e Henrique Luís Petrek Bonde irão conseguir levar o ventilador até o final da semana que vem.  

11 

Amanda Zimmermann relata que foi procurada pela atlética para a possibilidade de o CAMBLU patrocinar o JUMED. 

Foi decidido marcar uma reunião com o presidente da Atlética e avaliar o tópico.  
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Nada mais havendo a tratar, eu, Julia Dümes Hessmann, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo

 

 

______________________________________ 

Ramom Olm 

Presidente do CAMBLU 

 

 

 

______________________________________ 

Eduarda Felsky 

Coordenadora das Ligas Acadêmicas do 

CAMBLU 

 

 

______________________________________ 

Heloise Buss 

Secretária Adjunta do CAMBLU 

 

 

 

______________________________________ 

Julia Hessmann 

Secretária Geral do CAMBLU 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

João Arthur Bortolotto 

Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino 

e Extensão do CAMBLU 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Helena Valle Pezini  

Coordenador de Comunicação Social e 

Marketing do CAMBLU 

 

 

_____________________________________ 

Amanda Zimmermann  

Vice-Presidente do CAMBLU 

 

 

 

______________________________________ 

Morgana Kreuscher  

Tesoureira Adjunta do CAMBLU 

 

 

 

______________________________________ 

Henrique Luís Petrek Bonde 

Coordenador de Assuntos Sociais do 

CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________ 

Maria Eduarda Klemz Koepsel 

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU 

 

 

 

12 
Ao final da presente reunião foi votado e discutido pelos membros do CAMBLU presentes e foi optado pela entrada do 

acadêmico Bruno Menegatti Sanches como membro efetivo do CAMBLU. 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 03 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Heloise Buss 

PRESENTES 

Alessandra Martinenghi, Amanda Zimmermann, Bruno Menegatti, Eduarda Felsky, Helena 

Valle Pezini, Heloise Buss, Henrique Luís Petrek Bonde, João Arthur Bortolotto, Julia 

Hessmann, Lara Fabre, Maria Eduarda Klemz Koepsel, Morgana Kreuscher, Ramon 

Fernandes Olm.  

OBSERVAÇÕES Diego Grube (visitante) e Meiry Janiro (visitante)  

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 Semana Acadêmica  

02 Trote solidário  

03 Cerimônia do jaleco  

04 Ciclo de palestras 

05 Mural da Medicina 

06 Convênio com os estacionamentos  

07 Feedback (ventilador e cartões de acesso) 

08 Avaliações financeiras  

09 Apresentação do JUMED 

10 Postagem de Atas no site do CAMBLU 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 06/03/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Heloise Buss   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Leandro Hass não respondeu Ramom Olm. A reunião com ele está marcada para quinta, porém ainda estamos 
tentando remanejar a data. A avaliação dos currículos ao fim, esperando alguns documentos de alguns acadêmicos.  A 
abertura de semiologia já tem auditório reservado, mas ainda precisa ficar decidir como ficarão hotel e passagem para 
o palestrante, estes orçamentos serão feitos por Bruno Menegatti. Sobre as refeições do palestrante, Ramom Olm 
tantou falar com Dr. Seara, porém não obteve resposta. 

02 
Henrique Luís Petrek Bonde declarou que foi feita a divulgação pros calouros da capacitação. Ainda está sendo visto 
quem ficará responsável pelo evento e pelo transporte. Hospital não respondeu se aprova ou não a ação. Não será 
necessário providenciar alimentação pelo fato de ser no Hospital. 

03 

A empresa responsável fará por R$13,00 as camisetas, colocando a logo na manga, não sendo cobrada a costura e a 
estampa. Totalizando R$650,00 as camisetas mais o valor do quadro que está custando entre R$25,00 e R$35,00 
reais, o pedido foi aprovado e fechado. Serão 50 camisetas ao total. Amanda Zimmermann irá perguntar sobre a 
possibilidade de o empresário patrocinar mais algum evento do CAMBLU.  O local para a confraternização ainda não 
foi definido, ninguém avaliou nenhum salão de festas, Eduarda Felsky acha melhor fazer na Acecremer por ser mais 
perto, Bruno Menegatti levantou a possibilidade de ver o clube Tabajara. A data da confraternização chocará com a 
festa dos 100 dias, por ser no dia 17/03. Portanto foi votado que faremos dia 24/03. O preço que será cobrado pela 
participação na confraternização está sendo discutido. 

04 
Dr. Seara não respondeu o contato feito com o Ramom Olm. Está marcado para o dia 15/03, na sala J402 a primeira 

palestra do Ciclo. 

05 

Ramom Olm falou com o Professor Claudio, ele aceitou. Para utilizar mais espaço do que possuímos devemos falar 

com o setor de administração do campus. Lara Fabre e Alessandra Martinenghi vão avaliar o espaço. Maria Eduarda 

Klemz Koepsel ficou responsável por fazer os orçamentos. Ainda está sendo avaliado o local onde colocaremos mural. 

06 

Eduarda Felsky ainda não foi falar com os responsáveis por isso no hospital. Ramom Olm foi ao Hospital Santo Antônio 
e falou com responsáveis por 3 estacionamentos. Um responsável demonstrou interesse e os outros 2 pediram para 
ele falar com o dono do Hospital Santo Antônio porque este é dono dos estacionamentos. Ramom Olm vai tentar entrar 
em contato com o dono do Hospital Santo Antônio, Ramom Olm vai falar com os líderes das turmas para eles 
apresentarem os horários que os alunos estarão presentes no Hospital. Morgana Kreuscher foi nos estacionamentos e 
não conseguiu falar com os donos, não foi bem recepcionada e eles não demonstraram interesse. 

07 

Sobre o ventilador a Alessandra Martinenghi entregará Henrique Luís Petrek Bonde e ele entrará pela ala dos 

residentes com o ventilador. Julia Hessmann vai ver onde está a lista dos patrimônios. Já a situação dos cartões de 

acesso ao hospital não foi resolvida. A secretária de saúde deu 1 mês para a FURB resolver o problema. Dr. João 

Natel falou que está tudo pronto. O responsável pelos cartões remarcou para uma semana depois a reunião.  

08 

Desde que foi repassada a gestão da chapa anterior para a atual, houve de entrada um repasse do sindicato de 

R$500,00 e de camisetas de membros anteriores R$85,00. Houve, concomitantemente, a saída de R$50,17 com o 

domínio do CAMBLU, R$70,40 com a impressão dos manuais dos calouros na gráfica Work, R$ 185,25 na gráfica 

Copimagem, R$ 382,43 com o site do CAMBLU, R$35,00 para grampear os manuais e mais R$8,90 com impressão, 

totalizando uma saída de R$732,15. Portanto, o CAMBLU está com R$ 19.955,04 no caixa. Alessandra Martinenghi 

auxiliou a todos dizendo que ao comprar algo, todos devem fazer, ao mínimo 3 orçamentos e trazer a nota fiscal caso o 

reembolso seja necessário. Sobre os roller clips da lojiha do CAMBLU, tínhamos 42 roller clips, vendemos 40, Heloise 

Buss ainda permanecerá com os 2 roller clips em mãos para tentar vender.  

09 

Diego Grube pede apoio ao evento que será realizado nos dias 21 e 22 de abril. Todas as atléticas estarão presentes, 
com exceção da Atlética Unochapecó, totalizando 10 atléticas. Alojamento e alimentação seria na FURB, terão 2 
festas, uma no OBS balada e no sábado show do Gabriel Valim, será open bar a festa de quem é participante do 
JUMED. Apresentarão o vencedor dos jogos na festa final. As festas serão abertas e o segundo andar seria apenas 
para quem é participante do JUMED. Os jogos serão no SESI. Criarão um espaço no SESI para integração. Vôlei de 
areia, natação, judô e jogos de bar (nas salas) serão jogados na FURB. A comissão esportiva e as tabelas serão 
organizadas pelo SESI. A Atlética bancará o transporte da FURB para o SESI e fornecerá 2 alimentações (café da 
manhã e almoço).A FURB fornecerá a segurança. Primeira festa está orçada em R$30200,00, a Atlética venderá 
ingressos para pessoas de fora e tentarão bancar este preço. O SESI custará R$63000,00 porém pagarão R$39000,00 
apenas pois conseguiram desconto. Farão um crachá também. Evento ao total sairá R$82000,00. Hoje (06/03) será 
feita a divulgação do evento. Conseguiram alguns patrocínios individuais, criaram o padrinho fera, estão vendendo o 
nome das premiações. Orçaram bolas, ao total o custo foi de R$2805,00. Houve gastos com treinadores e treinos, está 
R$50,00 a hora do treino no SESI, totalizando R$3570,00 por mês. Copamed, JUMED e Jim serão os eventos 
realizados pela Atlética este ano de 2017. Estão divulgando o sócio fera. Precisam de ajuda financeira para pagamento 
de treinos e treinadores. Diego Grube pediu para que os membros do CAMBLU peçam ajuda para os professores e 
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médicos para serem, possivelmente, padrinhos feras. 

10 
Alessandra Martinenghi alerta que as atas devem ser postadas no site para todo terem acesso. Helena Valle Pezini  irá 
postar as atas. 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 04 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Julia Dümes Hessmann 

PRESENTES 
Alessandra Martinenghi, Amanda Zimmermann, Eduarda Felsky, Helena Valle Pezini, Julia 

Dümes Hessmann, Henrique Luís Petrek Bonde, João Arthur Bortolotto, Lara Fabre, Maria 

Eduarda Klemz Koepsel, Morgana Kreuscher, Ramon Fernandes Olm. 

OBSERVAÇÕES Faltas: Heloise Buss (não justificada) e Bruno Menegatti Sanches (não justificada) 

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 Apresentação IFMSA Furb 

02 Trote Solidário 

03 Semana Acadêmica 

04 Ciclo de palestras camblu 

05 FEMESC 

06 Cerimônia do Jaleco 

07 Convênio com os estacionamentos 

08 DCE solidário 

09 Reunião DCE 

10 Projeto técnica cirúrgica  

11 Comunicado Henrique Petrek Bonde 

12 Mural da Medicina 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 13/03/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Julia Dümes Hessmann   Outro: 
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             DISCUSSÃO  

Nº Ação 

01 

A IFMSA expõe a ideia de fazer um workshop para vestibulandos de medicina e pede apoio do CAMBLU para 
organização e divulgação. A ideia é que o evento tenha duração de um dia inteiro, com palestras pela manhã. Uma das 
ideias de palestras é um dos calouros falando como foi o processo para ser aprovado e dar dicas de como conseguir 
ingressar na universidade. Também foi proposta uma palestra com um médico já formado para falar sobre as 
dificuldades e os lados bons da Medicina. Além disso, foi sugerido que a Atlética e o CAMBLU falassem sobre o curso 
de medicina da FURB. No período da tarde seriam realizadas algumas oficinas, como primeiros socorros, semiologia, 
sinais vitais, etc. A ideia foi que o evento fosse realizado em junho para dar tempo de organizar adequadamente.  
A IFMSA também comentou sobre uma parceria com o cursinho ACESSO, mas que as inscrições seriam abertas a 
qualquer vestibulando. Foi comentado em montar o evento para 60 pessoas. 
Ramon sugere que se aproveite o interação FURB para ocorrer o evento, e já se aproveitaria a divulgação da furb, o 
espaço cedido pela universidade, etc. Entretanto, o interação ocorre apenas no segundo semestre. Foi feita uma 
votação no grupo do Whats do camblu e, por unanimidade, foi decidido que o CAMBLU irá ajudar a IFMSA na 
organização do evento. 

02 

Henrique Petrek Bonde fala que o projeto foi autorizado pela diretoria do Hospital Santo Antônio com algumas 
ressalvas: exigiram a presença de uma assistente social. O empecilho é que ela só tem agenda para final de março/ 
abril. Os 23 alunos que passaram pela capacitação são os que poderão participar do trote solidário. Foi sugerido que o 
evento aconteceria em dois dias e durante a semana, o que depende da liberação dos alunos pelos professores. 
Precisa da dispensa de 6 alunos de manha e 6 de tarde, os dois dias. Ramon Olm fala que é melhor entrar em contato 
com os professores para pedir a dispensa.  
A coordenadoria do Hospital Santo Antônio informou que os alunos precisam passar por uma integração antes do 
evento. 
Sobre o transporte, João Arthur Bortolotto diz que vai falar com o CCS sobre a van que antes tinha sido oferecida e 
informar que serão 2 dias. Caso o CCS negue o transporte, os calouros serão distribuídos em carros. 
Gastos: perucas, nariz de palhaço, e tinta para rosto. O orçamento foi feito pelo João Arthur Bortolotto e está anexado 
ao final da presente ata. 
IFMSA comentou que consegue algum reembolso com a IFMSA Brasil. 

03 

Henrique Luis Ptrek Bonde comenta que o dr. Leandro Haas aceitou o convite para ser orientador da Semana acadêmica 
de 2017. A primeira reunião da SECIMED ficou marcada para quarta-feira, dia 15/03/17 as 19:30 na sala do CAMBLU. 
Ramon Olm diz que vai conversar com o dr. Seara sobre temas e ideias para a semana acadêmica. Foi apresentado 
pela Lara Fabre a apresentação de slides feita pelo Bruno Menegatti sobre o orçamento para trazer doutor Celmo Celeno 
Porto na abertura da SECIMED. O orçamento encontra-se anexado ao final da presente ata.  

04 
Ramon Olm fala que as certificações das palestras serão feitas pelo SIMESC. Alessandra Martinenghi ficou 
responsável por fazer a impressão de 100 copias para inscrição do ciclo de palestras na WORK. Sobre o pagamento, 
Ramon falou que o próprio SIMESC emite os boletos. 

05 

Dr. Seara pediu que os temas das palestras fossem interligados e contínuos. A liga de clínica médica vai escolher 3 

temas e o CAMBLU mais 3 temas, relacionados com residência médica e carreira médica. 

Morgana  Kreuscher dá a ideia de falar sobre carreira militar e concursos. Henrique Luis Petrek Bonde sugere exercício 

da medicina no serviço publico.  

06 

Bruno relata que o clube tabajara não tem a data disponível para a confraternização. Ramon Olm fala que o ideal é 

aguardar a turma da segunda fase passar a lista com os que irão participar da confraternização para reservar a 

acecremer. Lara Fabre ficou responsável por fazer o orçamento do pão e da linguiça. 

07 

Ramon Olm relata que o dono do estacionamento próximo do hospital Santo Antônio não estava presente e ele não 
conseguiu contato. Sobre o Hospital Santa Catarina, João Arthur Bortolotto comentou que foi conversar sobre convenio 
no estacionamento, porem o preço já é de 1 real a cada meia hora e já está um preço acessível. 
Eduarda Felsky comenta que os estacionamentos próximos do hospital Santa Isabel não estão interessados em fazer 
convênios. 

08 

O DCE confirmou a data do DCE solidário para o CAMBLU com apenas uma semana de antecedência, o que dificulta 

a organização para o evento. Ramon Olm vai sugerir para a IFMSA fazer, e Henrique Bonde sugere que o CAMBLU 

não participe desse e se programe melhor para o próximo. Todos concordaram. 

09 

Morgana Kreuscher relata que pediram uma pessoa fica nas reuniões, que ocorram 3 ou 4 vezes no semestre, com 

uma média de 6 por ano. 

10 
Alessandra Martinenghi confirma que o ventilador já foi entregue.   
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11 

João Arthur Bortolotto fala que o projeto da técnica cirúrgica foi aprovado. É necessário um documento com a 

assinatura de todos os professores, Lara Fabre e Ramon Olm ficam responsáveis por recolher as assinaturas. 

Alessandra Martinenghi ficou responsável por ver a questão financeira. 

12 
Henrique Petrek Bonde comenta que vai ter que sair do CAMBLU. Ramon Olm tambem fala que está bastante ocupado 

e sugere que Amanda Zimmermann comande as reuniões do CAMBLU. 

13 
Maria Eduarda fala do orçamento do vidro para o mural e fala que precisa ser medido o local. Alesssandra Martinenghi 

fala que o DAC aprova se o CCS aprovar. O professor Claudio, diretor do departamento aprovou. 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 05 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Heloise Buss 

PRESENTES 
Alessandra Martinenghi, Amanda Zimmermann, Bruno Menegatti, Eduarda Felsky, Helena 

Valle Pezini, Heloise Buss, João Arthur Bortolotto, Julia Hessmann, Lara Fabre, Maria 

Eduarda Klemz Koepsel, Morgana Kreuscher, Ramon Fernandes Olm.  

OBSERVAÇÕES Henrique Luís Petrek Bonde (falta não justificada) 

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 Cartões De acesso ao Hospital Santo Antônio 

02 Trote solidário 

03 Cerimônia do jaleco 

04 Revitalização do mural da Medicina 

05 Convênios com os estacionamentos dos hospitais 

06 Evento da IF 

07 Projeto da Técnica Cirúrgica 

08  Reativação do GAEP (grupo de apoio psicológico ao estudante) 

09 Jalecos e canecas para o Centro Acadêmico 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 06/03/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Heloise Buss   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Heloise Buss, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e assino 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

O processo precisa ser acelerado, Henrique Luís Petrek Bonde falou com o ICDS do Hospital Santo Antônio para fazer 
o pedido do cartão de acesso, porém o cartão só estará disponível para a 12ª fase por ser norma do hospital. O 
exemplo dado foi o dos alunos da 9ª fase, que por permanecerem apenas em um setor não receberão o cartão, sendo 
isto uma medida de segurança. Quem está com a posse do cartão (alguns estudantes) e não irá devolver, precisará 
pagar 15 reais. Houveram reclamações vindas dos estudantes da 9ª fase.  

02 

Helena Valle Pezini disse que poderia ser conversado com os calouros sobre aonde seria mais interessante para eles 
realizar o trote. Foi relatado que já está muito próximo da data que deverá ser o trote (04/05 ou 05/05), portanto ele não 
poderá ser realizado no hospital. A solução seria realizar o evento na APAE. Dra.Elza pediu para que fosse estimado o 
número de alunos que participariam. A compra de materiais também depende do número de alunos participantes, Joao 
ficou responsável em fazer o orçamento destes. Eduarda Felsky levantou a hipótese de que os calouros podem ajudar 
a pagar os materiais que serão utilizados. Poucos alunos aderiram até agora, possivelmente porque a ideia inicial seria 
realizar o trote no hospital. 

03 

Amanda Zimmermann mandou email para o responsável pelas reservas do auditório e, portanto, ainda verão qual o 
auditório estará disponível (provavelmente o da biblioteca), o evento começará às 19:30. A confraternização tem 
planos para começar às 20:30. Eduarda Felsky tentou contato com a Acecremer porém não conseguiu. Lara Fabre fez 
os orçamentos (segue abaixo) e todos votaram e optaram por comprar as comidas no Giassi. Eduarda Felsky vai 
ajudar a fazer a conta das quantias das comidas que deverão ser compradas. Sobre os guardanapos, serão 
reutilizados os que sobraram do coffe break da SECIMED do ano passado. Helena Valle Pezini vai atualizar o evento 
no Facebook. Bruno Menegatti ficou responsável em bater as fotos e ceder a sua câmera para isso. Julia Hessmann 
ficou responsável em entregar as camisetas no momento do evento de acordo com a lista de tamanhos das camisetas 
que está com a Amanda Zimmermann. Ramom Olm e Lara Fabre propuseram algumas ideias como vídeos e discurso 
dos calouros B para início da cerimônia. Amanda Zimmermann declarou que aconteceram mais alguns problemas com 
as camisetas dos outros calouros B e 3ªfase.  

 Orçamento:  
ANGELONI 1Kg de linguiça toscana: R$ 15,69 
                    1Kg de pão francês: R$ 8,89 
 
GIASSI 1Kg de linguiça toscana: R$ 14,98 
             1Kg de pão francês: R$ 8,99 
 
BISTEK 1Kg de linguiça toscana: R$ 14,97 
              1Kg de pão francês: R$ 8,90  

04 

A parede do CCS estará disponível, temos que retirar as medidas para que o responsável gere a autorização. O mural 

já existente será deslocado para que possamos colocar o novo mural da Medicina. Maria Eduarda Klemz Koepsel 

relatou que deveria ser vidro temperado, grosso e com prolongador, totalizando R$550,00. Todos concordaram que 

Maria Eduarda deve perguntar quanto custa para a empresa fazer o trabalho de instalar o mural também. 

05 
Ramom Olm não conseguiu contato com o responsável pelo estacionamento que ele estava responsável por contatar. 

Eduarda Felsky também não recebeu decisão alguma dos donos dos estabelecimentos. 

06 
Houve uma votação no grupo do Whats App, somente Alessandra Martinenghi não realizou a votação, porém aceitou 

presencialmente a participação do CAMBLU no evento. Os responsáveis por isso serão Lara Fabre e Bruno Menegatti. 

07 

Lara Fabre não conseguiu recolher algumas assinaturas, como a dos monitores por exemplo. Alessandra Martinenghi 

relata que o projeto precisa da declaração do comitê de ética e de simuladores. Alessandra Martinenghi está 

conversando com professor Udo para ajudar na realização do projeto.  

08 

Henrique Luís Petrek Bonde e Laura Gomes iniciaram o projeto, porém nada está concluído e Henrique Luís Petrek 

Bonde não estava presente na reunião. Dr.Hamilton e Dr.Otmar estão avaliando, portanto Dr.Otmar pediu para esperar 

e não contatar ainda uma nova equipe. Lara Fabre cojitou a hipótese de falar com a Laura Gomes para que ela 

continue ajude no projeto. Ramom Olm acha que deveríamos deixar Dr.Otmar responsável. 

09 

A mulher que ofereceu o serviço precisa saber se terá demanda. Ramom Olm declara que acredita que a demanda 

agora será zero, porque quem adquire jalecos, por exemplo, são os calouros. A hipótese de convênio foi levantada, 

porque resultaria em um rebaixamento do preço. Um calouro A falou com o Henrique Luís Petrek Bonde sobre a 

produção de canecas.  
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 06 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Julia Dümes Hessmann 

PRESENTES 
Alessandra Martinenghi, Amanda Zimmermann, Bruno Menegatti Sanches, Eduarda Felsky, 

Helena Valle Pezini, Julia Dümes Hessmann, Heloise Buss, João Arthur Bortolotto, Lara 

Fabre, Maria Eduarda Klemz Koepsel, Morgana Kreuscher, Ramon Fernandes Olm. 

OBSERVAÇÕES  

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 Feed Back Cerimonia do Jaleco 

02 Projeto Técnica Cirurgica 

03 Cartões de Acesso ao Santo Antônio 

04 Trote Solidário 

05 Feed Back Reunião Secimed 

06 Ciclo de Palestras Simesc  

07 Revitalização do Mural da Medicina  

08 Impressora CAMBLU  

09 Convênio com estacionamentos 

10 Evento IFMSA 

11 Reativação GAEP 

12 Lojinha do CAMBLU 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 27/03/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 19h50  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Julia Dümes Hessmann   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Julia Dümes Hessmann, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo

 
             DISCUSSÃO  

Nº Ação 

01 

Julia Hessmann e Amanda Zimmermann ficam responsáveis por entregar as camisetas que sobraram para os líderes 
da primeira e da segunda fase. A confraternização deu um lucro de 16 reais para o Camblu. Ramon Olm comenta que 
vai conversar com o pessoal da Acecremer para pedir uma parte do dinheiro de volta, já que o espaço alugado estava 
muito sujo. Vai ser pago ao pai da Alessandra Martinenghi por ter ajudado a assar as linguiças. No restante, a 
confraternização foi um sucesso e os calouros gostaram muito. 
 

02 

Alessandra Martinenghi comenta que recebeu um email do comitê de ética pedindo uma carta com o pedido e vai até o 
CCS ver como fazer a carta. Ela também comentou que os alunos terão aulas com os porcos vivos em 15 dias. Por 
votação, foi unanime que na carta a ser escrita será posto simulador de técnica cirúrgica, já que não sabemos o tipo 
especifico de simulador. O projeto para as aulas com os porcos vivos já está aprovado, só precisa dessa carta para dar 
o parecer que será impossível fazer a compra desses simuladores ainda esse semestre. 
 

03 
Henrique Luis Petrek Bonde fala que o projeto foi barrado porque o Hospital Santo Antônio apenas libera o cartão de 
acesso para acadêmicos da nona fase. 
 

      04 

O trote solidário irá ocorrer no dia 11 de abril, na APAE. Na parte da manhã, irão 30 a 40 alunos. João Bortolotto ficou 
responsável por fazer o orçamento do lanche. Ramon Olm fala que se os alunos da APAE tiverem muitas restrições 
alimentares, o ideal seria arrecadar cestas básicas ou outro tipo de doações. Foi excluída a possiblidade de o CAMBLU 
comprar nariz de palhaço e outros adereços pois sairia muito custoso. 

05 

Amanda Zimmermann comenta que os temas para as palestras já estão sendo discutidos e que o Dr. Seara irá bancar 

a vinda do Dr. Celmo Celeno Porto para a primeira palestra da SECIMED. 

 

06 

Lara Fabre e Maria Eduarda ficam responsáveis pelo segundo dia de palestra.  Dr. Seara pediu para alterar a data, 

mas Ramon comenta que não existe essa possibilidade por o cronograma já estar todo montado. O CAMBLU que deve 

gerar os boletos e depois depositar na conta do SIMESC. 

07 
Maria Eduarda comenta que mediu o espaço e fez orçamentos para painéis de vidro de 1,6m x 1,0m. Heloise Buss 
ficou responsável por buscar empresas para fazer os adesivos. 

08 

Heloise Buss comenta que a impressora do CAMBLU está sem tinta, e fica responsável por buscar orçamentos de 

cartuchos. 

09 

Eduarda Felski comenta que os estacionamentos não estão interessados em fazer convênio sem saber o fluxo de 

carros que participaria. Está no aguardo até ter o fluxo de alunos para voltar a entrar em contato com os 

estacionamentos. 

10 

Bruno Menegatti foi na reunião com o professor Fogaça e comentou que já está tudo planejado para o evento. Serão 4 

oficinas, duas de manha e duas de tarde. Os projetos já foram aprovados, a IFMSA apenas ainda não sabe as salas 

em que o evento será realizado.   

11 

Ramon Olm comenta que mandou mensagem para Laura, da chapa passada, e que ela não tem mais como continuar 

em contato com o professor Otmar. Eduarda Felsky fala que está tendo aulas com ele no momento e que pode ficar 

em contato com o professor. 

12 

Helena Valle Pezzini comenta que entrou com contato com uma empresa para fazer jalecos, mas ainda não obteve 

resposta. Morgana Kreuscher comenta que vai atrás para fazer mais garrafas térmicas para vender na lojinha do 

CAMBLU. 

13 

Morgana Kreuscher fala que está tendo um problema pois o pessoal da gestão passada não atualizou o sistema no 

site. Ela diz que tem um estoque que não é o real e as contas não fecham. Roller clip está controlado. 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 07 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Heloise Buss 

PRESENTES 
Alessandra Martinenghi, Amanda Zimmermann, Bruno Menegatti, Eduarda Felsky, Helena 

Valle Pezini, Heloise Buss, João Arthur Bortolotto, Lara Fabre, Maria Eduarda Klemz 

Koepsel, Morgana Kreuscher, Ramon Fernandes Olm.  

OBSERVAÇÕES Julia Hessmann (falta não justificada) 

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 Ciclo de palestras do SIMESC 

02 Revitalização do Mural e Plotagem dos adesivos 

03 Impressora do CAMBLU 

04 Evento da IF e do Trote Solidário 

05 Reativação do GAEP 

06 Loja do CAMBLU 

07 Nova proposta encontrada na revista Federal de Medicina 

08  FEMESC 

09 Projeto da Técnica Cirúrgica 

10 Camisetas da cerimônia do jaleco do CAMBLU  

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 06/03/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Heloise Buss   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 
Dr. Seara declarou que o palestrante não poderá dar a palestra, por isso ele será substituído. A data, horário, tema e 
coffe break permanecerão. CAMBLU emitirá o certificado e a tesoureira Alessandra Martinenghi ficará a responsável 
pela emissão dos boletos.  

02 

Heloise Buss mostrou as opções de arte dos adesivos juntamente com os orçamentos das empresas que farão a 
plotagem. Helena Valle Pezini fará novas artes para os adesivos, os tamanhos votados e decididos para os adesivos 
serão 50 cm de largura por 10 cm de altura. Os membros da diretoria sugeriram à mim, Heloise Buss, que pedisse uma 
amostra para a empresa SH comunicação visual e Attack impressão digital de algum adesivo qualquer, para ver qual é 
o produto com maior qualidade e assim, poder decidir com qual delas faremos o pedido.  
 
Orçamento: 

SH comunicação visual  
R$ 30,00 o preço mínimo dos dois adesivos  
 
Ariel plotagem 
R$ 45,00 o preço mínimo dos dois adesivos  
 
Attack impressão digital 
R$ 20,00 o preço mínimo dos dois adesivos 
 
Neoprint 
R$ 50,00 o preço mínimo dos dois adesivos 

03 

Heloise Buss repassou os orçamentos e todos votaram em recarregar o cartucho no Giassi.  
 

Orçamento: 
Giassi: R$ 35,00 para recarregar o cartucho 
            R$ 91,00 para comprar um novo cartucho  
 
Reinkjet: Bairro Ponta aguda, ao lado do pontinho estudantil 
R$ 30,00 para recarregar o cartucho 
R$ 63,00 para comprar um novo cartucho 
Em torno de 7 reais para entregar 
 
Work:  
R$ 37,00 para recarregar o cartucho 
R$ 150,00 para comprar um novo cartucho 

04 

Não ocorreram mais nenhuma reunião sobre o evento da IF. João Arthur Bortolotto declarou que 22 alunos irão 

participar do trote solidário, dentre estes, 10 alunos doarão sangue. Nutricionistas do local disseram que existiriam 

muitas restrições, portanto João Arthur Bortolotto recolherá o dinheiro e comprará os alimentos com certas restrições 

(sem lactose, sem glúten...). Os litros de leite serão advindos de doação. Carta anexada ao final da seguinte ata.  

05 
Laura Gomes falou que existem pendências no edita do projeto do GAEP. Eduarda Felsky declarou que foi no 

departamento de Medicina e eles não sabiam informar em qual instância está o projeto.  

06 
Morgana Kreuscher relatou que não conseguiu a responsa de quem planejou o pedido dos roller clips na gestão passada. 
Declarou também que precisa fazer o pedido de mais roller clips, portanto fez orçamentos dos valores com empresas de 
São Paulo e Blumenau e trará na próxima reunião. 

07 
Bruno Menegatti propôs que o CAMBLU deveria submeter o curso de Medicina da FURB a avaliação da Associação 

Federal de Medicina. 

08 Dr. Seara solicitou uma visita de 10 minutos ao auditório da Biblioteca. Ramom Olm o acompanhará na visita.  

09 

Existem pendências no projeto da técnica cirúrgica. Alessandra Martinenghi fez uma nova carta e mandou para o 
departamento e para o Dr. Romero (contendo alguns instrumentos e suas quantidades necessárias). Dr. Romero 
declarou para Alessandra Martinenghi que estes instrumentos contidos na carta eram mais voltados para a matéria de 
Habilidades do que para a matéria da Técnica Cirúrgica. Dr. Romero, portanto, falou que iria pesquisar os instrumentos 
que são cabíveis e necessários. João Arthur Bortolotto declarou que Dr. Udo necessita de uma requisição. Ramom Olm 
declarou que amanhã conversará com a Professora Simone.  

10 Camisetas em pendência dos calouros já foram resolvidas. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Heloise Buss, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e assino 

juntamente com os presentes logo abaixo. 
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Presidente do CAMBLU                                         Coordenadora das Ligas Acadêmicas do CAMBLU 
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João Arthur Bortolotto                                             Helena Valle Pezini 

Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e    Coordenador de Comunicação Social e Marketing              

Extensão do CAMBLU                                            do CAMBLU 
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Amanda Zimmermann                                             Morgana Kreuscher 

Vice-Presidente do CAMBLU                                 Tesoureira Adjunta do CAMBLU 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 09 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Heloise Buss 

PRESENTES 

Alessandra Martinenghi, Amanda Zimmermann, Bruno Menegatti Sanches, Eduarda Felsky, 

Helena Valle Pezini, Heloise Buss, Henrique Luís Petrek Bonde, João Arthur Bortolotto, 

Julia Hessmann, Maria Eduarda Klemz Koepsel, Morgana Kreuscher, Ramon Fernandes 

Olm.  

OBSERVAÇÕES Lara Fabre (falta não justificada) 

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 Revitalização do Mural e Plotagem dos Adesivos 

02 Feedback do Trote Solidário 

03 Avaliação da Associação Federal de Medicina 

04 Ofício do SAMU 

05 Ata de posse para repasse do DCE 

06 Edital de patrocínio 

07 Resumo de Eduarda Felsky sobre a Conferência Students Network Organization  

08  Loja do CAMBLU 

09 Feedback da reunião com o colegiado 

10 Patrocínio da Atlética 

11 Auditórios para a palestra do FEMESC 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 06/03/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Heloise Buss   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Heloise Buss, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e assino 

juntamente com os presentes logo abaixo. 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Ramom Olm                                                            Eduarda Felsky 

Presidente do CAMBLU                                         Coordenadora das Ligas Acadêmicas do CAMBLU 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Heloise Buss mostrou as opções para a fita de delimitação, ficando decidido que eu, Heloise Buss, procurarei mais 
valores e opções para a fita durex colorida. Helena Valle Pezini mostrou novamente a arte dos adesivos que iremos 
fazer. Maria Eduarda Klemz Koepsel mostrou novamente o orçamento do vidro e ficou decidido que compraremos com 
a empresa mais barata. Foi votado a favor da realização da compra do mural. Orçamento anexado após a seguinte ata.  

02 
João Arthur Bortolotto declarou que o trote solidário foi um sucesso. Foram levantadas ideias para que a Helena Valle 
Pezini faça uma publicação divulgando o evento. João Arthur Bortolotto passará as fotos para ser feita a divulgação. 
Ramom Olm falou para todos procurarem se alguém bateu fotos do churrasco feito pelo CAMBLU.  

03 
Bruno Menegatti Sanches irá procurar as informações e os editais da revista sobre a inserção do curso de Medicina da 
FURB nos trâmites da Associação Federal de Medicina. 

04 

Laura Gomes Narvaes passou o preço das roupas para Alessandra Martinenghi, o valor era avaliado em torno de 180 

reais, porém, ao reavaliar os valores reais foram mais altos do que o imaginado. Portanto, Alessandra Martinenghi 

questionou o Departamento de Medicina para ver se eles não podem ajudar a comprar as roupas, porém, o João do 

departamento declarou que ele já estava avaliando para realizar a compra. Alessandra Martinenghi acha que alguém 

do CAMBLU deveria cobrar perante ao Departamento que esta compra seja realizada. 

05 
A Ata será assinada e será levada ao cartório para realização da autenticação. Alessandra Martinenghi falará com o 

Bruno do DCE para que seja feita o repasse que acontece semestralmente.  

06 
Amanda Zimmermann declarou que para lançar o edital vários pontos deveriam ser decididos, portanto um grupo ficará 
responsável por essa organização. Bruno Menegatti Sanches e Eduarda Felsky irão, juntos, começar a organizar o edital. 

07 

Eduarda Felsky foi para um conferência mundial organizada por uma rede, todo ano o tema é modificado, juntamente 

com o continente. Este ano o tema foi responsabilidade social, eles promovem intercambistas, ajudam publicações de 

artigos e premiam estudantes dentro do evento. Eduarda Felsky foi eleita a representante regional da américa latina. 

Eduarda Felsky pediu 15 minutos da semana acadêmica para que possa divulgar a ideia e a sua representação.  

08 

Morgana Kreuscher apresentou o orçamento das canecas, todos opinaram que o preço do frete deve ser negociado. 

Alessandra Martinenghi pediu para Morgana Kreuscher pedir amostras das canecas em orçamento. Ramom Olm falou 

que se a lojinha conseguir pagar com seu lucro, os 50 roller clips poderão ser encomendados (orçamento anexado 

após a seguinte ata).  

09 

Uma das propostas foi a de alteração de resolução do TCC da medicina (anexado após a ata seguinte). Eduarda Felsky 
falou sobre a revisão de campo como uma opção de TCC. A próxima reunião será amanhã as 19 horas na sala J-105. 
Sugestões de atas: semana acadêmica (data e horário). Bruno Menegatti Sanches sugeriu como ideia que as ligas 
ficassem responsáveis pela divulgação de congressos da sua respectiva área. 

10 
Alessandra Martinenghi compartilhou que a Atlética está tentando diminuir os custos do evento do JUMED, portanto 
Alessandra Martinenghi declarou que acha que poderíamos ajudar a Atlética com R$500,00, para a promoção de treinos. 
A decisão foi aprovada em unanimidade. 

11 
Dr. Seara pediu para nós alugarmos o auditório do J com a sala de apoio, no dia 9 (13:00 as 18:30), no dia 10 (8 as 14h). 
Depois que foi confirmado estes dias e horário podemos cancelar a outra. 
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Amanda Zimmermann                                             Morgana Kreuscher 

Vice-Presidente do CAMBLU                                 Tesoureira Adjunta do CAMBLU 
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Maria Eduarda Klemz Koepsel                               Alessandra Martinenghi 

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU     Tesoureira do CAMBLU 
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Julia Hessmann                                                          

Secretária Geral do CAMBLU                                  
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Orçamento Roller Clips – 2017 

Empresa Quantidade Valor unitário Total 

MDM Brindes (São 
Paulo) 

Mín 100 R$ 1,95 R$ 195,00 

M2 Brindes (São 
Paulo) 

100 R$ 3,00 R$ 300,00 

Stahls do Brasil (São 
Paulo) 

100 R$ 1,99 R$ 199,00 

Ekset (Blumenau)    

Estampa tudo 
(Blumenau) 

Mín 100 R$ 3,45 R$ 345,00 

Capital ponto 
(Curitiba) 

50 R$ 4,00 R$ 400,00 

100 R$ 3,30 R$ 330,00 

 

*Ekset – não produz roller clip 

 

 MDM Brindes: frete aproximado de R$50,00 pela Viopex. 

 Stahls: frete de R$ 45,00. 

 

 

Proposta de alteração de resolução do TCC da medicina 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 11 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Heloise Buss 

PRESENTES 

Alessandra Martinenghi, Amanda Zimmermann, Bruno Menegatti, Eduarda Felsky, Helena 

Valle Pezini, Heloise Buss, Henrique Luís Petrek Bonde, João Arthur Bortolotto, Julia 

Hessmann, Lara Fabre, Maria Eduarda Klemz Koepsel, Morgana Kreuscher, Ramon 

Fernandes Olm.  

OBSERVAÇÕES  

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 Revitalização do Mural e Plotagem dos Adesivos 

02 Avaliação da Associação Federal de Medicina 

03 Ofício do SAMU 

04 Ata de posse  

05 Conta online VIACREDI  

06 Bebedouro sala dos acadêmicos HSI 

07 Projeto do último quarto da ala da FURB do HSI 

08 Sala dos acadêmicos HSA   

09 Alimentação com desconto para acadêmicos no HSA 

10 Edital de patrocínio aos acadêmicos 

11 Loja do CAMBLU 

12 Reunião do CCS 

13 DCE solidário 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 06/03/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 19h45  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Heloise Buss   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Heloise Buss, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e assino 

juntamente com os presentes logo abaixo. 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Ramom Olm                                                            Eduarda Felsky 

Presidente do CAMBLU                                         Coordenadora das Ligas Acadêmicas do CAMBLU 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 
Eu, Heloise Buss, apresentei o orçamento anexado à seguinte ata, todos votaram à favor da compra da fita da Marca 
Tigre, que custa R$ 3,50. 

02 
Bruno Menegatti apresentou ao Dr. Fogaça as propostas e o exigido pelo conselho, portanto ela irá apresentar a 
proposta ao Colegiado para decidirem. 

03 
A Amanda Zimmermann falou com o Departamento sobre o ofício, Dr. Fogaça declarou que isso não é prioridade para 
a faculdade, pois o jaleco já protege os alunos. Alessandra Martinenghi irá conversar com a estudante Laura Gomes 
para colher mais vantagens apresentadas pelo traje do SAMU e poder apresentar ao Dr. Fogaça. 

04 
João Arthur Bortolotto entregou para Alessandra Martinenghi para posteriormente pegar o repasse do DCE e renovar a 

conta no banco. 

05 Alessandra Martinenghi relatou que retornaram a usar a conta da VIACREDI. 

06 
Lara Fabre declarou que a responsável não respondeu as suas mensagens e que deveríamos, presencialmente, 
conversar com ela. Lara Fabre fará o orçamento. 

07 Lara Fabre declarou que a responsável não respondeu as suas mensagens. 

08 

João Arthur Bortolotto conversou com a responsável e ela declarou que a reforma já foi feita, portanto, atualmente, a 

sala é uma sala de conforto, impossibilitando que os acadêmicos durmam lá ou tomem banho. João Arthur Bortolotto 

falou com Dr. Fogaço e ele falou para os alunos não fazerem mais plantões naquele local, também declarou que a 

estrutura do hospital não comporta uma sala com os padrões que os alunos pediram. Ficou decidido que os alunos que 

frequentam aquele hospital irão bater foto para avaliarmos.  

09 
O hospital não oferece alimentação, apenas apresenta convênio com os restaurantes, porém esse convênio é somente 
para os residentes e não para os estudantes. João Arthur Bortolotto conversou com os donos dos restaurantes e tentou 
negociar um convênio para os estudante com estes responsável. 

10 

Eduarda Felsky declarou que ela e Bruno Menegatti estão elaborando o edital e falou que o mais importante seria 
decidirmos a forma de seleção. Portanto os tópicos abordados foram:  
1) Participação em instituições do Curso de Medicina da FURB: Ela falou que acha que não deveríamos dar prioridade 
ou pesos diferentes para quem participa de certas organizações. Ela também declarou que a pontuação do acadêmico 
deveria ser embasada com os certificados apresentados e que não vê o porquê de não avaliar o número de certificados.  
2) Participação em monitorias, pesquisa, estágios, programas de extensão na categoria voluntário ou remunerado: Fazer 
a pontuação por semestre ou por horas. Ramom Olm declarou que trabalho acadêmico deveria valer mais pontos 
3) Organização de eventos: não contar 
4) Média geral até o último semestre atualizado: Foi discutido, porém não entramos em consenso, foi apontada a ideia 
de usar a nota como critério de desempate e não critério de pontuação 
5) Participação em eventos acadêmicos e publicação de artigos ou capítulos de livro 
6)  Participação em congresso, semana acadêmica, simpósio, conferência, fórum: pontuar por dias (duração) e equilibrar 
com a abrangência (internacional) 
7) Apresentador de resumo científico/banner em evento acadêmico 
8) Participação de curso ou ciclo de palestras oferecidos pelas ligas acadêmicas da FURB  
9) Participação de cursos na área da saúde. 

11 
Morgana Kreuscher declarou que ela fará o pedido dos roller clips. Sobre as canecas o responsável aceitou fazer o frete 
pelo correio, o orçamento das canecas foi anexado à seguinte ata. 

12 
Eduarda Felsky falou que foi aprovada a alteração no artigo do edital do GAEPE que regulamenta a designação dos 
profissionais do departamento de psicologia e educação.  

13 Bruno Menegatti irá na reunião dia 10 de junho. 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Heloise Buss                                                            Lara Fabre 

Secretária Adjunta do CAMBLU                            Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e                  

                                                                                 Extensão do CAMBLU 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

João Arthur Bortolotto                                             Helena Valle Pezini 

Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e    Coordenador de Comunicação Social e Marketing              

Extensão do CAMBLU                                            do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Amanda Zimmermann                                             Morgana Kreuscher 

Vice-Presidente do CAMBLU                                 Tesoureira Adjunta do CAMBLU 

 

 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________ 

Maria Eduarda Klemz Koepsel                               Alessandra Martinenghi 

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU     Tesoureira do CAMBLU 

 

 

 
 

 

______________________________________________      ______________________________________ 

Julia Hessmann                                                         Bruno Menegatti Sanches 

Secretária Geral do CAMBLU                                 Coordenador de Assuntos Sociais do CAMBLU 
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Orçamento das fitas brancas:  

Fita Tigre: R$3,50 (10m) 

Fita da loja Graf: R$8,40 

 
 

Orçamento canecas 
mar-abr/2017 

Empresa Quantidade  Valor unitário Total 

Redd promocional – 
São Paulo 

50  (gravação em 
laser) 

12,80 640,00 

50 (acrílica 
personalizada – 
gravação off set) 

21,82 1091,00 

50 (em inox – 
gravação em laser) 

16,97 848,50 

Nuclear brindes 

CAN003 
100 

17,83 1783,00 

CAN008 (igual a 
nossa) 
50 

18,92 946,00 

CAN009 (toda em 
inox) 
50 

25,42 1271,00 

CAN028 (detalhe em 
cor) 
50 

24,68 1234,00 

B2S brindes – SC 

Cod.1704 
50 

24,90 1245,00 

Cod.1704 
100 

19,80 1980,00 
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GTX brindes Inox: 
100 

9,68 968,00 

Nogueira brindes 

Serigrafia: adicionar 
1,30 se cor adicional 
100 peças 

10,35 1035,00 

Laser: verso 
acrescentar 1,00 
100 peças 

9,80 980,00 

Brindes oliveira Fundo quadrado, 
acrílico: 
100 

16,90 1690,00 

Blow Lux Caneca inox, interno 
em plástico: 
100 

8,22 822,00 

X brindes 100 11,05 1105,00 

Line brindes 
*Transportadora: 
365,24 

Inox; 450 mL: 
100 

19,00 1900 

Direct brindes – 
Santa Catarina 

Bruxelas 
50 

14,90  

Linea 
50 

19,90  

UP10 100 12,50 1.250,00 

SB – site de brindes 

DP5022 (parece ser 
igual a anterior) 
50 

18,92 946,00 

DP5028 
50 

18,00 900,00 

 

 

*Nuclear brindes se propôs a negociar os valores. 

*LINE Brindes está com bastante interesse. 

*Blow Lux também entrou em contato perguntando se estamos de acordo com o orçamento. 

 

 

LINE, REDD, SB – segundo modelo. Pedir mais fotos. Ver se consegue reduzir os valores. Pedir menos – 25-50 

unidades. Valor do frete.  

Orçamento final 

Empresa Quantidade  Valor unitário Total 

REDD 50 16,97 848,50 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

FRETE 133,00  

Line Brindes 40 20,00 800,00 

FRETE Sedex 250,36  

 PAC 150,32  

SB    

**SB não enviou o orçamento correto. Encaminharam o orçamento da caneca feita no ano passado, alegando 

que nunca tiveram problemas de vazamentos, que o nosso problema foi isolado. A caneca que escolhemos 

está em falta. 

***Line Brindes precisa da imagem vetorizada em outro arquivo.  

R$ 35,00 para vetorizar a imagem na COPIMAGEM. 

Marketing FURB não me responde.  
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 13 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Julia Dümes Hessmann 

PRESENTES 
Alessandra Martinenghi, Amanda Zimmermann, Bruno Menegatti, Eduarda Felsky, Helena 

Valle Pezini, João Arthur Bortolotto, Julia Dümes Hessmann,Lara Fabre, Maria Eduarda 

Klemz Koepsel, Morgana Kreuscher, Ramon Fernandes Olm.  

OBSERVAÇÕES Ausentes: Heloise Buss 

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 Mudanças da Diretoria 

02 FEMESC 

03 Ciclo de palestras 

04 Revitalização do mural e plotagem dos adesivos 

05 Edital de patrocinio 

06 Oficio do SAMU 

07 Conta online Via Cred 

08  Bebedouro sala dos Acadêmicos 

09 Sala dos acadêmicos HSA 

10 Reunião DCE solidário 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 15/05/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Julia Dümes Hessmann   Outro: 
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E-mail: camblu@furb.br 

 

Nada mais havendo a tratar, eu, Julia Dümes Hessmann, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo. 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Ramom Fernandes Olm                                           Eduarda Felsky 

Presidente do CAMBLU                                         Coordenadora das Ligas Acadêmicas do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Julia D. Hessmann                                                    Lara Fabre 

Secretária Adjunta do CAMBLU                            Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e                  

                                                                                 Extensão do CAMBLU 

 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 
Ramon Olm comunica que provavelmente não irá continuar a participar ativamente do centro acadêmico devido a 
outros projetos que assumiu. Amanda Zimmermann assume a função de presidente do CAMBLU na ausência do 
Ramon Olm.  

02 

O ciclo de palestras do FEMESC precisa de mais divulgação. Fica decidido que cada integrante será responsável por 
divulgar na sua sala e o Bruno Menegatti fica responsável pela primeira e segunda fases. 
 

03 
Bruno Menegatti fica reponsável pela palestra de quarta-feira do ciclo de palestras. 
Alessandra Martinenghi vai confirmar com Dr. Seara sobre reduzir o valor dos boletos para quem não vai em todas as 
palestras. 

04 Já foi feito o pedido do mural de vidro. Heloise Buss fica responsável por confirmar com a atlética o adesivo deles. 

05 

Eduarda Felsky fala que mudaram algumas coisas das que foram sugeridas. Fica decidido que o camblu vai ter 

autonomia para cancelar o edital em semestres que o orçamento fica reduzido.  

Vai ser feito um edital já para essa gestão 

06 Amanda Zimmermann comenta que ainda não obteve resposta do Dr. Fogaça 

07 
Alessandra Martinenghi comenta que a conta está funcionando, mas que precisa ser levada a ata de posse com todas 

as assinaturas para o banco. 

08 Lara Fabre comenta que falou com a Grazi, que repassou para seus superiores e está aguardando retorno. 

09 

João Bortolotto falou que acha que deve entrar em contato com os acadêmicos que fazem estagio lá para perguntar se 

é realmente necessário um chuveiro. João também falou que o restaurante que ele comentou para os acadêmicos 

almoçarem faz um preço reduzido de R$ 1,50 para 50 almoços. 

10 

Bruno Menegatti foi na reunião e disse que o DCE solidário que vai acontecer dia 10 de junho será em uma escola, que 

ainda não foi definida. 

Cada curso vai escolher uma atividade.  

Segunda reunião será dia 31 de maio 

É preciso listar os materiais para o evento e quantas pessoas vão, além de numeração de camisetas para cada um e 

um orientador (responsável geral) 
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João Arthur Bortolotto                                             Helena Valle Pezini 

Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e    Coordenador de Comunicação Social e Marketing              

Extensão do CAMBLU                                            do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Amanda Zimmermann                                             Morgana Kreuscher 

Vice-Presidente do CAMBLU                                 Tesoureira Adjunta do CAMBLU 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________ 

Maria Eduarda Klemz Koepsel                               Alessandra Martinenghi 

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU     Tesoureira do CAMBLU 

 

 

 
 

 

______________________________________ 

Bruno Menegatti Sanches  

Coordenador de Assuntos Sociais do CAMBLU 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 14 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Julia Dümes Hessmann 

PRESENTES 
Alessandra Martinenghi, Amanda Zimmermann, Bruno Menegatti, Eduarda Felsky, Helena 

Valle Pezini, Heloise Buss, João Arthur Bortolotto, Julia Dümes Hessmann, Lara Fabre, 

Maria Eduarda Klemz Koepsel, Morgana Kreuscher, Ramon Fernandes Olm.  

OBSERVAÇÕES  

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 Revitalização do Mural da Medicina 

02 Avaliação da Associação Federal de Medicina 

03 Oficio do SAMU 

04 Bebedouro da Sala dos Acadêmicos Hospital Santa Isabel 

05 Sala do Acadêmicos Hospital Santo Antônio 

06 Edital de Patrocínio  

07 Lojinha do CAMBLU  

08  Feedback Reunião Colegiado 

09 Datas dos eventos das Ligas Acadêmicas 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 22/05/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Julia Dümes Hessmann   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Julia Dümes Hessmann, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo. 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Ramom Fernandes Olm                                           Eduarda Felsky 

Presidente do CAMBLU                                         Coordenadora das Ligas Acadêmicas do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Heloise Buss                                                            Lara Fabre 

Secretária Adjunta do CAMBLU                            Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e                  

                                                                                 Extensão do CAMBLU 

 

 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 
Maria Eduarda Klemz comenta que ligou para a empresa que estava em contato e fechou a compra do vidro para o 
mural. 

02 

Bruno Menegatti comenta que leva até 6 meses para ocorrer o processo inteiro de avaliação e existe uma banca 
avaliadora e outra série de projetos. A FURB deve se auto avaliar e comprovar tudo com documentos. Bruno Menegatti 
fica responsável por conversar com o Dr. Fogaça a respeito da avaliação. 
 

03 

Alessandra Martinenghi sugere ligar para o Dr. Fogaça para explicar a situação, que, aparentemente, não foi bem 
entendido o oficio e a situação ainda não foi resolvida. 
 

04 
Os acadêmicos reclamaram que falta bebedouro na sala dos acadêmicos do Hospital Santa Isabel. Lara Fabre fica 

responsável por falar com a gerência do hospital e fazer o orçamento de um purificador de torneira.  

05 

João Bortolotto e Bruno Menegatti ficam responsáveis por verificar se já acabou a reforma da sala dos acadêmicos do 

Hospital Santo Antônio. Além disso, vão buscar por um restaurante ou uma opção de alimentação mais barata para os 

acadêmicos.  

06 Eduarda Felsky e Bruno Menegatti ficam responsáveis por começar o rascunho do edital. 

07 
Morgana Kreuscher ainda está negociando as canecas. Por unanimidade, foi decidido que a compra dos roller clips será 

feita com o próprio dinheiro da lojinha.  

08 

Bruno Menegatti e Ramon Olm comentaram que foi falado sobre a data da semana acadêmica no colegiado e eles 

aceitaram. Ainda não tiveram um parecer se os alunos serão liberados na SECIMED. Algumas alterações com relação 

ao Trabalho de Conclusão de Curso dos alunos de Medicina também foram aprovadas. Também foi comentado das 

provas da ANASEM e observado que a FURB ficou acima da média do Sul, acima da média do Brasil e acima da média 

de Santa Catarina.  

09 
Eduarda Felsky comenta que muitos eventos das ligas estão caindo nas mesmas datas e sugeriu que fosse feita uma 
nota no Facebook para deixar claro que o CAMBLU não tem relação com as coincidências das datas e que os acadêmicos 
devem cobrar das ligas.  
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João Arthur Bortolotto                                             Helena Valle Pezini 
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______________________________________     ______________________________________ 

Amanda Zimmermann                                             Morgana Kreuscher 

Vice-Presidente do CAMBLU                                 Tesoureira Adjunta do CAMBLU 
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Maria Eduarda Klemz Koepsel                               Alessandra Martinenghi 

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU     Tesoureira do CAMBLU 

 

 

 
 

 

______________________________________    

Bruno Menegatti Sanches  

Coordenador de Assuntos Sociais do CAMBLU 

 

______________________________________     

Julia Dümes Hessmann                                          

Secretária do CAMBLU                                     
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 14 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Heloise Buss 

PRESENTES 
Alessandra Martinenghi, Amanda Zimmermann, Bruno Menegatti, Eduarda Felsky, Helena 

Valle Pezini, Heloise Buss, João Arthur Bortolotto, Julia Hessmann, Lara Fabre, Morgana 

Kreuscher. Maria Eduarda Klemz Koepsel. 

OBSERVAÇÕES Ramom Fernandes Olm (falta não justificada). 

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 

FEMESC 
a) Confirmação da entrada lateral do J para recepção 

b) Divulgação das 30 vagas sem janta 
c) Divulgação da posse da AEMED no FEMESC  

02 
Ciclo de palestras  

a) Mudança de data da palestra do dia 09/08 para dia 16/08 confirmada 
b) Situação dos boletos e multas 

03 Incidente do Trote Solidário HSA 

04 Revitalização do Mural e Plotagem dos Adesivos 

05 Técnica cirúrgica 

06 Ofício do SAMU 

07 Purificador de água da sala dos acadêmicos HSI 

08 
 Sala dos acadêmicos HSA 

a) Chuveiro 
b) Placa na porta ou adesivo 

09 Edital de patrocínio aos acadêmicos 

10 Loja do CAMBLU 

11 DCE solidário 

12 Mensagens no Facebook do CAMBLU 

13 Informações gerais sobre o curso aos  

14 Parceria com a Wizard 

15 Novo armário do DAC para a sala do CAMBLU 

16 Atualizações de documentos da chapa Inovação 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 06/03/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Heloise Buss   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

a) Alessandra Martinenghi confirmou a entrada pela recepção, porém não pode atrapalhar o fluxo de entrada se 
houver aula da J-100. 

b) As 30 vagas remanescentes foram divulgadas nas salas. 
c) Irá acontecer entre 2 palestras do FEMESC, Helena irá fazer a divulgação. 

Lara Fabre declarou que precisamos ver a disponibilidade do auditório do J e a organização do áudio-visual. Lara 
Fabre declarou que o responsável colocará um sofá para a decoração, devemos ver a reserva (se foi feita) da sala de 
apoio e 100 porta banners. 

02 

a) A mudança foi confirmada. Alessandra Martinenghi refez todos os boletos e colocou o vencimento para o dia 
27/06, porém, ela ainda precisa cancelar alguns boletos.  

b) Alessandra Martinenghi acha que deveremos alertar que se há a vontade de cancelar o boleto a pessoa 
deverá pagar o preço do cancelamento (R$ 1,00) e que as pessoas que ainda não pagaram nenhuma palestra 
não poderão mais participar e não ganhará certificação pelas horas em que participou até agora.  

03 
Alessandra Martinenghi declarou que Dr. Fogaça não gostou do incidente. Nada ficou decidido sobre amenização do 
incidente. 

04 
Os adesivos ficaram prontos, o CAMBLU deve R$ 20,00 para a IFSMA. O mural será instalado dia 31/05, porém temos 

problemas com o deslocamento de outro mural já existente. 

05 

As responsáveis por esse assunto não estão presentes na reunião. Alessandra Martinenghi declarou que é de 

interesse de todo o curso da Medicina Veterinária cessar com a prática dos porcos vivos, atualmente o desejo deles é 

o uso de medicamentos especializados para animais. Bruna na Medicina Veterinária vai tentar fazer a mudança nos 

medicamentos. 

06 
Alessandra Martinenghi falou em nome de Ramom Olm que Dr. Fogaça declarou que a FURB não comprará devido a 
contenção de gastos. João Arthur Bortolotto falou que os responsáveis deveriam apontar as necessidades e cautelas 
sobre a roupa. Amanda Zimmermann e Alessandra Martinenghi irão conversar com Cláudio (chefe do Departamento) 

07 
Lara Fabre falou que eu o frete do purificador está muito caro, era ligará ou passará no Angeloni para ver se eles têm o 

produto, ou se é de alguma outra loja.  

08 

a) João Arthur Bortolotto declarou que eles não estão vendo a situação do chuveiro. 

b) A placa deverá passar pelo setor de qualidade, pois ela deve seguir um padrão. A responsável mandará a 

resposta essa semana ainda. 

09 
Bruno Menegatti declarou que deveremos criar uma cláusula no edital que a cada 6 messes deverá ser realizada uma 
comissão para reavaliar o edital. Eduarda Felsky declarou que até o fim do semestre ficará pronto. 

10 
Declaração do estoque anexada à seguinte ata. Orçamento das canecas juntamente com vetorização anexada à seguinte 
ata. O valor final unitário ficou de R$ 20,00 (Empresa Redd). O valor cobrado pela caneca será de R$ 25,00. Os roller 
clips serão enviados para a casa da Morgana Kreuscher e o custo será retirado do caixa da lojinha. 

11 

Bruno Menegatti declarou que os temas já foram decididos, a relação do número de alunos que irão participar e quais os 
materiais serão utilizados deve ser passado na próxima reunião do DCE (dia 31/05). Bruno Menegatti declarou que 
acredita que 15 vagas para quaisquer acadêmicos seria o suficiente, a inscrição serão feitas com os responsáveis da 
diretoria do CAMBLU. A divulgação será feita quando tudo ficará decidido.  

12 Helena Valle Pezini questionará o responsável pela DENEM para combinar uma data para conversarmos. 

13 Professora Andreia Wuo marcará outra data para conversar com Bruno Menegatti.  

14 
A responsável da Wizard declarou que gostaria de que fizéssemos publicações no Facebook e entregássemos (CAMBLU 
e trabalhadores da Wizard) panfletos. Amanda Zimmermann declarou que deveríamos avaliar os valores para o 
patrocínio, como por exemplo valores para cada evento. Eduarda Felsky declarou  

15 Não existem armários. 

16 A responsável não está presente (saiu mais cedo). 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Heloise Buss, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e assino 

juntamente com os presentes logo abaixo. 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Bruno Menegatti Sanches              Eduarda Felsky 

Coordenador de Assuntos Sociais do CAMBLU    Coordenadora das Ligas Acadêmicas do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Heloise Buss                                                            Lara Fabre 

Secretária Adjunta do CAMBLU                            Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e                  

                                                                                 Extensão do CAMBLU 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

João Arthur Bortolotto                                             Helena Valle Pezini 

Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e    Coordenador de Comunicação Social e Marketing              

Extensão do CAMBLU                                            do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Amanda Zimmermann                                             Morgana Kreuscher 

Vice-Presidente do CAMBLU                                 Tesoureira Adjunta do CAMBLU 

 

 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________ 

Maria Eduarda Klemz Koepsel                               Alessandra Martinenghi 

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU     Tesoureira do CAMBLU 
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Julia Hessmann                                                          

Secretária Geral do CAMBLU                                  
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 15 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Heloise Buss 

PRESENTES 
Alessandra Martinenghi, Bruno Menegatti, Helena Valle Pezini, Heloise Buss, Julia 

Hessmann, Lara Fabre, Maria Eduarda Klemz Koepsel, Morgana Kreuscher, Ramon 

Fernandes Olm.  

OBSERVAÇÕES 
Amanda Zimmermann (falta não justificada), Eduarda Felsky (falta não justificada), João 
Arthur Bortolotto (falta não justificada). 

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 FEMESC 

02 Ciclo de Palestras 

03 Novo método de trabalho 

04 Revitalização do Mural e Plotagem de Adesivos 

05 Problemas com a manutenção da disciplina Técnica Cirúrgica 

06 Ofício do SAMU 

07 Purificador de água da sala dos acadêmicos (HSI) 

08 Estatuto  

09 Edital de patrocínio 

10 Conversa com a Professora Andreia Wuo 

11 Sugestão para reunião do Colegiado 

12 Loja do CAMBLU 

13 Última reunião do CAMBLU 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 12/06/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 18h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 19h30   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Heloise Buss   Outro: 

 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

 

 

Nada mais havendo a tratar, eu, Heloise Buss, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e assino 

juntamente com os presentes logo abaixo. 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Ramom Olm                                                            Bruno Menegatti Sanches 

Presidente do CAMBLU                                         Coordenador de Assuntos Sociais do CAMBLU 

 

 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 O evento foi adiado, Dr. Seara não falou sobre remarcar em outra data.  

02 Tudo foi decidido. 

03 
Ramom Olm declarou que o Dr. Hamilton Fogaça explicou algumas coisas para ele, dentre elas o fato de que tudo que 
faremos daqui em diante, precisa ser escrito em um documento, este deverá conter: local, data e o que será realizado.  

04 Falta só colocar os adesivos, o mural já foi instalado. 

05 

Alessandra Martinenghi declarou que o projeto foi assinado por todos os professores, ainda falta, porém, a assinatura 

do membro da Medicina Veterinária. As modificações necessárias já estão contidas no projeto. Alessandra Martinenghi 

declarou que a situação é a tal: o professor Leandro irá sair, professor Pedro não dará mais aula e juntamente com ele 

sairá a professora Karine. Ramom Olm declarou que os professores da técnica cirúrgica receberam uma carta que 

continham as informações de que as aulas de técnica deveriam ser realizadas aos sábados pois os alunos não tem 

segurança de ir ao Campos 5 de noite nos dias de semana. Todos os monitores também irão sair. O problema é que 

se a técnica for realizada sexta à tarde poucos professores tem disponibilidade. Alessandra Martinenghi sugeriu, 

portanto, que deveremos fazer uma reunião com o Reitor Dr. Natel, mostrando o projeto, posteriormente à assinatura 

da Bruna (a responsável por essa parte do projeto da Medicina Veterinária), apresentando-o as necessidades e 

anseios estudantis. Helena Valle Pezini e Maria Eduarda Klemz Koepsel irão conversar com Professora Simone que é 

a diretora do comitê de ética, para que ela guie-nos no projeto. 

06 Amanda Zimmermann, que é a responsável, não está presente.  

07 
Alessandra Martinenghi declarou que precisa entregar o dinheiro para Eduarda Felsky para que seja comprado o 

purificador. 

08 Alessandra Martinenghi pegou o estatuto com Maria (da última gestão) e tem que entregar na Viacredi. 

09 
Bruno Menegatti declarou que o edital foi postado e concluído, salvo os pequenos detalhes que precisam ser 
consertados. Falta somente todos os membros da diretoria lerem e opinarem sobre.  

10 
A professora respondeu que as propostas sugeridas por Bruno Menegatti já estão sendo dadas e já estão no Plano de 
Ensino. Bruno Menegatti conversou com os alunos da primeira fase para que eles avaliem e ajudem nas mudanças 
necessárias.  

11 Relataremos sobre a redundância das disciplinas de Metodologia do Trabalho Acadêmico.  

12 

Morgana Kreuscher fez o pagamento de metade dos Roller Clips. Fernanda Emilia (estudante da 3ª fase) fez a 
vetorização das canecas. Morgana Kreuscher está decidindo e pedindo sugestões sobre os modelos de escrita e 
imagens da caneca. Alessandra falará com Diego Grube (Presidente da Atlética) para que possamos receber ajuda sobre 
as canecas feitas por eles (modelo, vetorização, dentre outros). 

13 Ramom Olm deu ideia de fazermos uma confraternização. 
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______________________________________     ______________________________________ 

Heloise Buss                                                            Lara Fabre 

Secretária Adjunta do CAMBLU                            Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e                  

                                                                                 Extensão do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Julia Hessmann                                                        Helena Valle Pezini 

Secretária Geral do CAMBLU                                Coordenador de Comunicação Social e Marketing  

                       

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Alessandra Martinenghi                                           Morgana Kreuscher 

Tesoureira do CAMBLU                                         Tesoureira Adjunta do CAMBLU 

 

 

 

 

 

 

______________________________________      

Maria Eduarda Klemz Koepsel                                

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU      
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 17 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Heloise Buss 

PRESENTES 
Alessandra Martinenghi, Bruno Menegatti, Eduarda Felsky, Helena Valle Pezini, Heloise 

Buss, João Arthur Bortolotto, Julia Hessmann, Maria Eduarda Klemz Koepsel, Morgana 

Kreuscher.  

OBSERVAÇÕES 
Ramon Fernandes Olm (falta não justificada), Lara Fabre (falta não justificada), Amanda 
Zimmermann (falta não justificada). 

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 Horário da Reunião 

02 Cerimônia do Jaleco 

03 Técnica Cirúrgica 

04 GAEP 

05 Aulas Ecomax 

06 Trote solidário 

07 Interação FURB 

08  Térmicas do CAMBLU 

09 Lojinha do CAMBLU 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 31/07/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 18h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 19h30   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Heloise Buss   Outro: 

 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

 

Nada mais havendo a tratar, eu, Heloise Buss, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e assino 

juntamente com os presentes logo abaixo. 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Bruno Menegatti Sanches              Eduarda Felsky 

Coordenador de Assuntos Sociais do CAMBLU    Coordenadora das Ligas Acadêmicas do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Heloise Buss                                                            Julia Hessmann 

Secretária Adjunta do CAMBLU                            Secretária Geral do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

João Arthur Bortolotto                                             Helena Valle Pezini 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 O horário decidido foi 19:40 no início do semestre, sujeito a mudanças ao longo do semestre 

02 

Alessandra Martinenghi declarou que a cerimônia deve permanecer na segunda-feira devido ao churrasco posterior. 
Bruno Menegatti sugeriu que ele poderá alugar o clube Tabajara para realizar o churrasco, ele irá ver a data disponível. 
A cerimônia permaneceu as 19:00 horas. Todos concordaram que para a realização do churrasco poderá ser cobrado 
novamente R$ 10,00. Eu, Heloise Buss, fiquei responsável pelas camisetas. Existiram várias ideias sobre o que 
deveriam constar no manual dos ciclos, porém, por unanimidade entregaremos em material físico somente o manual 
dos calouros, todavia estarão disponíveis posteriormente no site do CAMBLU o manual dos ciclos. Carolina Veiga será 
questionada se ela poderá escrever sobre a 2ª fase. Já, eu, Heloise Buss, Julia Hessmann e Bruno Menegatti 
ficaremos responsáveis por escrever sobre a 3ª fase, Helena Valle Pezini e Maria Eduarda Klemz Koepsel ficarão 
responsáveis por escrever sobre a 4ª fase. 

03 

Alessandra Martinenghi declarou que estava quase tudo pronto, todavia a médica veterinária se negou a assinar o 
projeto. Alessandra Martinenghi declarou que deverá ser alterado alguns detalhes do projeto, excluindo e incluindo 
alguns nomes, posteriormente, o projeto deverá ser reassinado inteiramente. Alessandra Martinenghi passará no 
departamento da medicina veterinária para que o responsável faça alterações.  

04 
Dr. Fogaça e Dr. Otmar declararam para Eduarda Felsky que eles não obtiveram retorno, porém Eduarda Felsky falará 

novamente com eles.  

05 
João Arthur Bortolotto falará com um aluno já formado para pedir instruções sobre como funcionavam as aulas, 

quantos alunos comportavam, dentre outras, posteriormente irá ser falado com as professoras da Ecomax.  

06 
Julia Hessmann ficará responsável pelo trote, ela já irá perguntar sobre quantia e alunos, local, data, se necessita de 
alimentação, dentre outros.  

07 A IF ficou responsável pela interação FURB, porém, Ramom Olm declarou que deveríamos dar auxílio.  

08 

A ideia das térmicas surgiu para serem utilizadas em vários eventos, todavia a ideia ainda deve ser votada e avaliada, 

porque para utilização deverá haver controle da parte do CAMBLU. Todos votaram a favor da compra de 2 térmicas de 

2L, Alessandra Martinenghi ficará responsável para fazer o orçamento das térmicas.  

09 Morgana Kreuscher declarou que o caixa fechou com R$ 94,00. 
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______________________________________     ______________________________________ 

Alessandra Martinenghi                                           Morgana Kreuscher 

Tesoureira do CAMBLU                                 Tesoureira Adjunta do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________     

Maria Eduarda Klemz Koepsel                                

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU      
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 18 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Heloise Buss 

PRESENTES 
Alessandra Martinenghi, Bruno Menegatti, Eduarda Felsky, Helena Valle Pezini, Heloise 

Buss, Henrique Luís Petrek Bonde, João Arthur Bortolotto, Lara Fabre, Maria Eduarda 

Klemz Koepsel, Morgana Kreuscher, Ramon Fernandes Olm.  

OBSERVAÇÕES 
Carolina Bevervanço (visitante), Frederico Augusto de Brito Costa (visitante), Jacqueline 
Dulce Yumi Sanches (visitante), Maísa Schultz (visitante), Amanda Zimmermann (falta não 
justificada), Julia Hessmann (falta não justificada). 

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 Cerimônia do Jaleco e Churrasco com CAMBLU 

02 Ciclo de Palestras - SIMESC  

03 FEMESC 

04 Interação FURB 

05 Trote Solidário 

06 Técnica Cirúrgica 

07 Assuntos pendentes da reunião passada 

08 Garrafas compradas pelo CAMBLU 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 14/08/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 19h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 20h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Heloise Buss   Outro: 

 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
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E-mail: camblu@furb.br 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, eu, Heloise Buss, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e assino 

juntamente com os presentes logo abaixo. 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Ramom Olm                                                            Eduarda Felsky 

Presidente do CAMBLU                                         Coordenadora das Ligas Acadêmicas do CAMBLU 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Bruno Menegatti marcou o local e horário. O dia ficou marcado para 01/09, no Auditório do bloco T, está alugado a 
partir das 18:00h, porém utilizaremos a princípio a partir das 19:00h. Bruno Menegatti conversará com a 1ª e a 2ª fase 
para ver se eles estão disponíveis nesta data. Os alunos presentes como visitantes da reunião são alunos das 
respectivas fases citadas e irão conversar com suas salas para ver este quesito. Bruno Menegatti, Julia Hessmann e 
Morgana Kreuscher ficarão responsáveis pela cerimônia e Eduarda Felsky juntamente com Lara Fabre irão ficar 
responsáveis pelo churrasco. Um visitante, Frederico Augusto de Brito Costa, ficou responsável por fazer uma lista com 
os respectivos nomes de padrinhos e madrinhas com seus calouros correspondentes. Uma visitante, Carolina 
Bevervanço Veiga declarou que ainda existem 3 alunos sem camisetas da cerimônia passada. Eu, Heloise Buss, 
juntamente com Amanda Zimmermann iremos tentar entrar em contato com a empresa que fez a camiseta passada, 
conversaremos com ele sobre o quadro. O churrasco ficou marcado para o clube Tabajara, posteriormente a cerimônia, 
o valor do aluguel ficou em R$160,00. O necessário será comprado e João Arthur Bortolotto ficou responsável pelo 
creme de alho e maionese, será levado o celular para colocar música. Lara Fabre avisará a Atlética sobre a data da 
cerimônia. O orçamento das camisetas está em anexo a partir da seguinte ata. 

02 
O auditório do bloco J foi alugado para o dia 16 de agosto, na quarta-feira. Bruno Menegatti, Maria Eduarda Klemz 
Koepsel, Helena Valle Pezini e Lara Fabre ajudarão no evento e estarão presentes. Helena Valle Pezini fará a 
divulgação da palestra desta semana.  

03 

Irá ocorrer dia 25 e 26 de agosto, Bruno Menegatti irá imprimir a programação do FEMESC para colar no mural da 
medicina. Helena Alessandra Martinenghi pegará a assinatura com os professores e o técnico (que não foi contratado 
ainda). Helena Valle relembrará os que participarão e já haviam se inscrito. Alessandra Martinenghi e Bruno Menegatti 
irão ajudar, verão sobre a possibilidade para ocorrer a abertura da sala do CAMBLU para colocar alguns objetos.   

04 

Bruno Menegatti e Lara Fabre estão responsáveis por este evento. Bruno Menegatti falou com as responsáveis do 

evento da IFSMA sobre o evento e ele retirou algumas dúvidas com ela, ficou marcado para dia 24 de setembro, em 

uma quarta-feira. Falarão sobre humanização da medicina, mitos e verdade da medicina e farão um Workshop sobre 

semiologia. Ramom Olm passará o número de pessoas e os horários em que vamos ter disponíveis neste evento. 

05 

O trote solidário está sobre responsabilidade de Julia Hessmann, porém, por ser algo complexo, Helena Valle Pezini 

ficará junto com ela responsável por isso. O local em que provavelmente irá ocorrer é o Serene, a data combinada é 

dia 28 de agosto. A responsável da 2ª fase serão comunicadas e questionadas.   

06 

O Médico Veterinário já alterou o projeto e irá mandar para Alessandra Martinenghi e esta pegará a assinatura com os 
professores e o técnico (que não foi contratado ainda). Helena Valle Pezini comunicará a auditoria. Dia 28 de agosto é a 
data de entrega dos documentos do projeto. Helena Valle Pezini deverá mandar para um email específico os papéis. 
Ramom Olm e Helena Valle Pezini falarão com a líder da 5ª fase.  

07 

Sobre o GAEP, Eduarda Felsky falou eu Cláudio aprovou e o projeto foi para a reunião da comissão de pesquisa e 

extensão. Sobre a ECOMAX, João Arthur Bortolotto falou com um médico para ele passar as informações necessárias 

e Morgana Kreuscher falará com o aluno Rodrigo sobre a continuação das aulas.  

08 

Todas as ligas poderão pegar para utilizar, porém deve ser assinado e terá controle a partir da folha de controle. Estas 

garrafas são patrimônio do CAMBLU e todos os membros deste são responsáveis por elas. Esta folha ficará dentro do 

armário do CAMBLU. 
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Heloise Buss                                                            Lara Fabre 

Secretária Adjunta do CAMBLU                            Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e                  

                                                                                 Extensão do CAMBLU 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

João Arthur Bortolotto                                             Helena Valle Pezini 

Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e    Coordenador de Comunicação Social e Marketing              

Extensão do CAMBLU                                            do CAMBLU 
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Bruno Menegatti Sanches               Morgana Kreuscher 

Coordenador de Assuntos Sociais do CAMBLU     Tesoureira Adjunta do CAMBLU 
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Maria Eduarda Klemz Koepsel                               Alessandra Martinenghi 

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU     Tesoureira do CAMBLU 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 19 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Julia Dumes Hessmann 

PRESENTES 
Bruno Menegatti, Helena Valle Pezini, Heloise Buss, João Arthur Bortolotto, Julia Dumes 

Hessmann, Lara Fabre, Maria Eduarda Klemz Koepsel, Morgana Kreuscher. 

OBSERVAÇÕES 
Faltas: Alessandra Martinenghi, Ramon Fernandes Olm, Amanda Zimmermann, João 
Arthut Bortolotto, Eduarda Felsky. 

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 Reunião da NDE 

02 Cerimonia do Jaleco 

03 Camisetas 

04 Confraternização da cerimonia do jaleco 

05 SIMES E FEMESC 

06 Chuveiro para o HSI 

07 Interação FURB 

08  Trote Solidário 

09 Técnica cirúrgica 

10 Aulas de radiologia da Ecomax 

11 Edital de Patrocinio 

12 Página do CAMBLU no facebook 

13 DCE Solidário 

  

  

  

  

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 22/08/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 19h40  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Julia Dumes Hessmann   Outro: 

 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Julia Dumes Hessmann, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo. 

 

______________________________________         ______________________________________     

Ramom Olm                                                                Lara Fabre 

Presidente do CAMBLU                                             Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e 

                                                                                     Extensão do CAMBLU 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________   

Heloise Buss                                                           Helena Valle Pezini 

Secretária Adjunta do CAMBLU                           Coordenadora de Comunicação Social e Marketing  

                                                                                 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Bruno Menegatti compareceu à ultima reunião do NDE. Comentou que o professor Nattel pegou alguns currículos de 
exemplos para demonstrar e algumas mudanças básicas são: anatomia em 4 semestres, 1 modulo parasitologia, 
microbiologia, patologia e imunologia e fisiologia iniciará no segundo semestre. Outra mudança seria que em todos os 
semestres existiria um período inteiro livre. Foi decidido que da quarta-fase irão na reunião Bruno e Julia Hessmann, da 
terceira Carol Veiga e Jacqueline Sanches. 

02 
A cerimônia do Jaleco vai ser feita por Bruno Menegatti, Julia Hessmann e Morgana Kreuscher, no auditório do bloco T 
no dia 01/09.  

03 

Heloise Buss comenta que ficou decidido que as camisetas serão entregues dia 10 ou a partir do dia 10/09, no valor de 
580 reais. A camiseta terá fundo branco com as mangas verdes e serão estampadas. Serão 41 camisetas para os 
calouros A mais 4 para os calouros B. Heloise Buss e Alessandra Martinenghi ficam responsáveis por buscar as 
camisetas na empresa de Brusque. 

04 
O churrasco irá ocorrer no Tabajara. Carol Veiga fica responsável por fazer o churrasco. Lara e Eduarda vão fazer as 

compras de pão, linguiça e farofa. Refrigerante e guardanapo sobraram da SECIMED. 

05 
FEMESC confirmado para dia 25 e 26 de agosto. Na reunião do dia 21/08 Ramon Olm e Alessandra Martinenghi vão 

decidir os últimos detalhes com o dr. Seara. 

06 Lara Fabre vai fazer o orçamento dos chuveiros e conversar com a gerencia acadêmica. 

07 Bruno Menegatti e Lara Fabre estão no aguardo da resposta do Ramon Olm. 

08 
Julia Hessmann fica responsável por passar no DCE caso o CCS não consiga ônibus para levar os calouros no dia 

29/08 no cerene. 

09 
Helena Pezzini comenta que o técnico Leandro se demitiu e a quinta fase está sem aula de técnica cirúrgica. Estão 
pegando as assinaturas para o projeto da técnica cirurgica com os porcos até dia 28/08. 

10 Morgana comenta que não obteve retorno do dono da ECOMAX. 

11 

Bruno comenta que o titulo ficou: PROGRAMA DE APOIO A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTIFICOS PAAPC. 
Datas estipuladas: o prazo de inscrição dos currículos começa dia 01/09 até dia 15/09. Bruno, Eduarda e Morgana irão 
compor a comissão avaliadora. 
Vai ser gasto até 40% do repasse que o DCE passa para o CAMBLU. 

12 Helena Pezzini criou uma página no facebook para o CAMBLU para as postagens no grupo da Medicina FURB. 

13 

Morgana comenta que o DCE solidário ficou para o dia 30 de setembro e vai acontecer na vila Itoupava. A prefeitura vai 
entrar com os materiais e o patrocínio e até o dia 20 é preciso estar decidido o que vai ser feito e a lista de quem vai 
participar. 
Morgana também comentou que vai ter um evento na rua XV de setembro no dia 23/09 e os cursos da saúde foram 
convidados para participar. Ficou decidido, por votação unânime que o CAMBLU irá participar apenas do DCE solidário. 
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Morgana Kreuscher                              

Tesoureira Adjunta do CAMBLU 
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Maria Eduarda Klemz Koepsel                               Alessandra Martinenghi 

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU     Tesoureira do CAMBLU 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2017 

NÚMERO DA REUNIÃO 19 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Heloise Buss 

PRESENTES 
Amanda Zimmermann, Bruno Menegatti, Eduarda Felsky, Helena Valle Pezini, Heloise 

Buss, João Arthur Bortolotto, Julia Hessmann, Maria Eduarda Klemz Koepsel, Ramon 

Fernandes Olm.  

OBSERVAÇÕES 
Alessandra Martinenghi (falta não justificada), Lara Fabre (não justificada), Morgana 
Kreuscher (não justificada). 

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 Mudança de horário da reunião 

02 Cerimônia do Jaleco e Churrasco de confraternização 

03 CDE solidário  

04 Aula de Radiologia na ECOMAX 

05 Reuniões do NDE 

06 Ciclo de palestras do SIMESC 

07 FEMESC 

08  Trote Solidário 

09 Técnica Cirúrgica 

10 Workshop sobre meio acadêmico 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 28/08/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 19h40  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Heloise Buss   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Heloise Buss, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e assino 

juntamente com os presentes logo abaixo. 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Ramom Olm                                                            Eduarda Felsky 

Presidente do CAMBLU                                         Coordenadora das Ligas Acadêmicas do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Heloise Buss                                                            Julia Hessmann 

Secretária Adjunta do CAMBLU                            Secretária Geral do CAMBLU 

 

 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 
Amanda Zimmermann sugeriu que mudassem o horário, declarou que poderia ser feito alternadamente, fazendo com 
que uma semana seja em um horário e outra semana em outro. Foi sugerido segunda as 20:00h, porém ainda faremos 
uma votação no facebook para resolvermos.  

02 

Bruno Menegatti e Julia Hessmann recolherá o dinheiro com os participantes do churrasco até quinta-feira. Eduarda 
Felsky fará o orçamento dos alimentos. Se sobrar dinheiro compraremos água e gelo. Poderá ser levado 
acompanhante caso alguém pergunte. Bruno Menegatti, Eduarda Felsky, Amanda Zimmermann, João Arthur 
Bortolotto, Ramom Olm, Maisa Schultz, Carolina Veiga, Alessandra e Lara Fabre estarão presentes no churrasco.  

03 

Julia Hessmann declarou que Bruna da Costa deu a ideia de fazermos um stand-up sobre saúde mental. Ramom Olm 
deu a ideia para realizarmos uma cartilha em que os participantes responderiam para avaliar a sintomatologia. Bruno 
Menegatti deu ideia para fazermos um teatro. Eduarda Felsky deu ideia para fazermos uma palestra esclarecedora. 
Por fim, nós discutiremos no grupo, para que todos possam dar ideias e pensar sobre.  

04 

Decidiremos como faremos o edital para os alunos se inscrevam e tenham aulas na ECOMAX juntamente com os 

residentes. São 5 vagas disponível para cada terça-feira. Serão liberadas as vagas para alunos a partir da 5ª fase, o 

aluno que foi aprovado no edital ficará participando das aulas durante um mês. Será realizada uma inscrição e a partir 

desta irão ser sorteados 3 grupos de 5 alunos.  

05 
Bruno Menegatti e Jacqueline Sanches foi na reunião na quarta-feira e Camila P. B. foi na reunião da quinta. Eu, 

Heloise Buss e Julia Hessmann irão na reunião desta quinta-feira (19:00h) e Caroline Veiga irá na quarta-feira (18:00).  

06 Ramom Olm pediu para o Dr. Ceara escolher uma data.  

07 

Ramom Olm conversou durante o FEMESC com a Unicred e declarou que estes irão realizar algumas palestras que 

irão nos ajudar futuramente. Será realizada uma reunião do CAMBLU com a Unicred. A professora Karla Rodrigues 

possui um financiamento que pode ser dirigida para realizar eventos de nosso interesse (educação médica sobre leis, 

obrigações, dentre outros), ela deseja fazer estas palestras em uma sexta e sábado. Nós iremos, portanto, promover 

este evento de vínculo. Nós montaremos uma comissão para realizar este evento.  

08 
Não irá ocorrer o trote solidário devido ao fato de que não há transporte para lá. Como foi feita a capacitação eles irão 

tentar dar certificação para os participantes e irá ser feita a doação.  

09 
Hoje era o último dia para submeter, porém alguns erros aconteceram e o comitê de ética não aceitou. Até amanhã, dia 
29/08/2017, Helena e Maria Eduarda irão ter que pegar novamente todas as assinaturas novamente.  

10 
Bruno Menegatti declarou que deveremos fazer um evento sem certificação, cobrando R$5,00, com coffe, durante o mês 
de outubro. Bruno Menegatti falará com algumas pessoas se têm interesse de ensinar sobre isto.  
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Amanda Zimmermann                                             Bruno Menegatti Sanches 

Vice-Presidente do CAMBLU                                 Coordenador de Assuntos Sociais do CAMBLU 
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Maria Eduarda Klemz Koepsel                                

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU      
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2017 

NÚMERO DA REUNIÃO  

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Julia Dumes Hessmann 

PRESENTES 
Alessandra Martinenghi, Amanda Zimmermann, Bruno Menegatti, Helena Valle Pezini, João 

Arthur Bortolotto, Julia Hessmann, Maria Eduarda Klemz Koepsel, Morgana Kreuscher, 

Ramon Fernandes Olm.  

OBSERVAÇÕES Ausentes: Lara Fabre, Heloise Buss, Eduarda Felsky 

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 ENADE 

02  

03  

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 06/09/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 12h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 13h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Julia Dumes Hessmann   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Julia Dümes Hessmann, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo. 

 

______________________________________     

Ramom Olm                                                             

Presidente do CAMBLU                                          

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

João Arthur Bortolotto                                             Helena Valle Pezini 

Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e    Coordenador de Comunicação Social e Marketing              

Extensão do CAMBLU                                            do CAMBLU 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Amanda Zimmermann                                             Morgana Kreuscher 

Vice-Presidente do CAMBLU                                 Tesoureira Adjunta do CAMBLU 

 

 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________ 

Maria Eduarda Klemz Koepsel                               Alessandra Martinenghi 

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU     Tesoureira do CAMBLU 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Ramon comenta que não conseguiu contato com o Dr. Fogaça. Vai tentar efetuar uma ligação para obter uma resposta 
e marar uma reunião com o Dr. Nattel. Os números das turmas que fizeram a prova do ENADE que obteve nota 2 
foram 33 e 34. Ramon vai contatar Vitor Figueira e Azambuja, integrantes das salas. Antes da reunião com o Dr. Nattel, 
o CAMBLU não irá se pronunciar. Foi discutido e decidido que é necessário listar os problemas pontuais das fases do 
ciclo clinico e do internato e vai ser apresentado e discutido com coordenadores dos módulos e do internato. Um dos 
pontos principais é que é necessário aumentar a quantidade de semanas de clinica médica. Vai ser feita uma carta de 
convocação para uma reunião (assembleia) com toda a diretoria do curso de medicina da FURB. Para realização disso, 
o primeiro passo é uma conversa com cada sala e expor o motivo principal (NOTA 2 NO ENADE) e os problemas 
pontuais de cada fase. 

02  

03  
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Secretária Geral do CAMBLU                                 Coordenador de Assuntos Sociais do CAMBLU 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 21 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Heloise Buss 

PRESENTES 
Alessandra Martinenghi, Amanda Zimmermann, Bruno Menegatti, Eduarda Felsky, Helena 

Valle Pezini, Heloise Buss, João Arthur Bortolotto, Julia Hessmann, Lara Fabre, Maria 

Eduarda Klemz Koepsel, Morgana Kreuscher, Ramon Fernandes Olm.  

OBSERVAÇÕES  

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 DCE Solidário 

02 ENADE 

03 Aulas na ECOMAX 

04 Técnica Cirúrgica 

05 Chuveiro HSI 

06 Garrafas Térmicas 

07 Transporte para os estudantes 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 11/09/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Heloise Buss   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Heloise Buss, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e assino 

juntamente com os presentes logo abaixo. 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Ramom Olm                                                            Eduarda Felsky 

Presidente do CAMBLU                                         Coordenadora das Ligas Acadêmicas do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Heloise Buss                                                            Lara Fabre 

Secretária Adjunta do CAMBLU                            Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e                  

                                                                                 Extensão do CAMBLU 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

João Arthur Bortolotto                                             Helena Valle Pezini 

Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e    Coordenador de Comunicação Social e Marketing              

Extensão do CAMBLU                                            do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 
Será feita uma palestra com mitos e verdades sobre depressão juntamente à população majoritariamente idosa da 
região. A divulgação já foi feita no Facebook e será feita a chamada dos acadêmicos que poderiam ajudar na ação. 
Será realizado dia 30/09, em um sábado.  

02 
Ramom Olm irá pedir um relatório para Dr. Fogaça. Morgana Kreuscher declarou que uma aluna contou a ela que a 
FURB poderia focar mais em Habilidades. Muitos estudantes que realizaram a prova do ENADE. Ramom Olm falou 
que será feito um questionário e este será encaminhado aos estudantes.  

03 Bruno Menegatti e Eduarda Felsky ficará responsável pelo edital das aulas na ECOMAX. 

04 
Helena Valle Pezini declarou que já foi colocado o nome dos dois novos técnicos, já foi atualizado para o novo 

formulário e ela ainda precisa de duas referências e estas precisam ser impressas.  

05 
Lara Fabre fez um orçamentos dos chuveiros (anexo a seguir no documento) e será comprado no Angeloni que é o 

mais barato. 

06 
As garrafas térmicas das ligas ficarão com a Maria Eduarda Klemz Koepsel e Ramom Olm refará a tabela de controle 
destas. 

07 Deverá ser feito uma tabela de demanda com horário para cada local até o final de semana.  
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Julia Hessmann                                                         Bruno Menegatti Sanches 

Secretária Geral do CAMBLU                                 Coordenador de Assuntos Sociais do CAMBLU 
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ORÇAMENTO CHUVEIROS  

 

Angeloni: R$ 96,90 

Lerou Merlini: R$ 85,90 + R$ 13,17 (valor do frete) = R$ 99,07 

Casa das Telhas: R$ 79,90 + R$ 32,39 (valor do frete) = R$ 112,29 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO  

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Julia Dumes Hessmann 

PRESENTES 
Alessandra Martinenghi, Amanda Zimmermann, Bruno Menegatti, Helena Valle Pezini, 

Heloise Buss, João Arthur Bortolotto, Julia Dumes Hessmann, Lara Fabre, Maria Eduarda 

Klemz Koepsel, Morgana Kreuscher, Ramon Fernandes Olm.  

OBSERVAÇÕES Ausentes: Eduarda Felsky 

PAUTAS DA REUNIÃO 

Nº Título da Pauta 

01 Ciclo do SIMESC 

02 Fórum da Medicina 

03 Teste do progresso 

04 DCE solidário 

05 Reunião da CEF 

06 Edital de pagamento 

08   

09  

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 02/10/2017 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Julia Dumes Hessmann   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Julia Dumes Hessmann, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo. 

 

______________________________________     ______________________________________      

Ramom Olm                                                            Heloise Buss 

Presidente do CAMBLU                                         Secretária Adjunta                  

 

 

 

______________________________________     

Lara Fabre 

Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e                  

Extensão do CAMBLU 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 
Os últimos palestrantes do SIMESC não puderam se fazer presentes nas datas marcadas no cronograma. Foi sugerido 
realizar um evento de dois dias para contemplar todas as palestras adiadas com um churrasco de confraternização no 
final.  

02 
Ramon Olm relata que conversou com a Dra. Carla hoje e que está esperando a resposta de uma moça que trabalha 
no Brasil com currículos de medicina. A ideia é primeiro ver a proposta dessa mulher contratada e depois discutir os 
problemas internos da FURB.  

03 
Muitos alunos faltaram no teste do progresso e o Dr. Fogaça mandou um e-mail reclamando do número de ausências. 
Ramon Olm vai comentar na próxima reunião do colegiado a questão das provas na semana do teste do progresso.  

04 

Alessandra Martinenghi relata que foram poucas pessoas da comunidade no DCE solidário e que foi falado de DST e 

depressão. Também foi comentado que tinha um gestor de saúde de maçaranduba e vão ocorrer ações de 

capacitação de agentes comunitárias por conta do aumento do número de casos de sífilis na comunidade. Rafael 

Hauser, ex presidente do DCE, ofereceu uma cadeira para os acadêmicos de medicina em reuniões mensais para 

discussão sobre os jovens de Blumenau. 

05 
Morgana relata que a próxima reunião ocorrerá na próxima quinta-feira para votar na comissão eleitoral que fica 

responsável pela eleição do DCE. 

06 
Bruno Menegatti relata que precisa pegar o dinheiro e pagar para os acadêmicos que receberam o auxílio para 
congressos. 

07 
Alessandra relata que a data para entrega do projeto foi estendida e foi pedido mais um documento do coordenador do 

HU liberando a sala.  

08 

Nomes sorteados para aulas na ECOMAX: Fernanda Jacobsen, André Peron, Camila Rokiski, Bruno Sabel, Pedro 

Schmitt. 

Sorteados para o mês de novembro: Carolina Kovaleski, Amanda Machado, Eduardo Grether, Maria Izabela Zago, Ana 

Paula Surek. 
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Vice-Presidente do CAMBLU                                 Tesoureira Adjunta do CAMBLU 
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Maria Eduarda Klemz Koepsel                               Alessandra Martinenghi 

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU     Tesoureira do CAMBLU 
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Julia Dumes Hessmann                                              Bruno Menegatti Sanches 

Secretária Geral do CAMBLU                                 Coordenador de Assuntos Sociais do CAMBLU 

 

 


