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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: 
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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 

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 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Bruno Menegatti Sanches               Morgana Kreuscher 

Coordenador de Assuntos Sociais do CAMBLU     Tesoureira Adjunta do CAMBLU 

 

 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________ 

Maria Eduarda Klemz Koepsel                               Alessandra Martinenghi 

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU     Tesoureira do CAMBLU 

 

 

 
 

 

 

 


