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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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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 

 

 

______________________________________ 

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 

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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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 

 

 

 

______________________________________ 

Alessandra Martinenghi 

Tesoureira do CAMBLU 
 

 

 

_______________________________________________ 

Julia Hessmann 

Secretária Geral do CAMBLU 

 

 

 


