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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) 
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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 
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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. 

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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Ramom Olm 

Presidente do CAMBLU 
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Eduarda Felsky 

Coordenadora das Ligas Acadêmicas do CAMBLU 
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Heloise Buss 

Secretária Adjunta do CAMBLU 
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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 
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Helena Valle Pezini 

Coordenador de Comunicação Social e Marketing do CAMBLU 
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Amanda Zimmermann 

Vice-Presidente do CAMBLU 
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Morgana Kreuscher 

Tesoureira Adjunta do CAMBLU 
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Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU 
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Alessandra Martinenghi 

Tesoureira do CAMBLU 
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Julia Hessmann 

Secretária Geral do CAMBLU 

 

 

______________________________________ 

Bruno Menegatti 

 

 

 


