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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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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 

 

 

______________________________________ 

Julia Dümes Hessmann 

Secretária Geral 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  

Vice-Presidente do CAMBLU 

 

 

 

 

_________________________________ 

Alessandra Martinenghi 

Tesoureira do CAMBLU 

 

 

 

 

 

 

 

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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______________________________________ 

Henrique Luís Petrek Bonde  

Coordenador de Assuntos Sociais do 

CAMBLU 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Maria Eduarda Klemz Koepsel 

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU 

 

 

 

 

_________________________________ 

                Morgana Kreuscher  

    Tesoureira Adjunta do CAMBLU 

 

 

 


