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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: 

 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

 
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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