ATA DE REUNIÃO
REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016
NÚMERO DA REUNIÃO
LOCAL
REDATOR/SECRETÁRIOS

PRESENTES

OBSERVAÇÕES

01
Sala do CAMBLU -R.São Paulo, 1525, Ed. Cristina, Sala 206 – Victor Konder –
Blumenau/SC
Heloise Buss

Amanda Zimmermann, EduardaFelsky, Helena Valle Pezini, Heloise Buss, Henrique Luís
Petrek Bonde, João Arthur Bortolotto, Lara Fabre, Maria Eduarda KlemzKoepsel, Morgana
Kreuscher, Ramon Fernandes Olm, Bruno Menegatti (visitante).
Faltas:Alessandra Martinenghi (justificada), Julia Hessmann (não justificada).

REGISTRO DA ATA
Data da Reunião
Horário de Início
Horário de Término
Redator Final:

22/02/2017
20h00

TIPO DE REUNIÃO
X

22h00
Heloise Buss

Reunião Ordinária
Reunião Extraordinária
Outro:

PAUTAS DA REUNIÃO
Nº

Título da Pauta

01

Horário e data para a reunião semanal

02

Temas para a semana acadêmica

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Comissão organizadora da semana acadêmica
Trote solidário
Ciclo de palestras do CAMBLU
FEMESC
Feedback da reunião do SIMESC
Cerimônia do jaleco
Técnica cirúrgica
Definição das cadeiras do colegiado e reunião do departamento
Reunião do DCE
Loja do CAMBLU
Ligas
Ventilador da clínica cirúrgica
Pendências financeiras
Pendências na transferência de gestão
Cartão de acesso ao Hospital Santo Antônio
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DISCUSSÃO
Nº
01

02

03

04

05

06

07

08

Ação
Ramom Olm propôs realizar as reuniões semanais as segundas-feiras, 19h45. Todos os presentes concordaram com o
dia, porém Lara Fabre e Amanda Zimmermann constataram que seria melhor as 20h00. Todos votaram e ficou
decidido que as reuniões seriam realizadas durantes as segundas-feiras, 20h00.
Lara Fabre e João Arthur Bortolotto comentaram que ao contrário das faculdades catarinenses, na maioria das
faculdades paranaenses a semana acadêmica não possui um tema específico, sendo assim geral e abordando város
temas. Todavia, Lara Fabre declarou que prefere que a semana acadêmica da FURB tenha um tema, todos
concordaram com a idéia. Ramom Olm juntamente com Amanda Zimmermann propuseram o temaDefinição de
conduta Clínica X Cirúrgica, para que os estudantes tirassem suas dúvidas.Ramom Olm também sugeriu que
ocorresse uma parceria com as Ligas Acadêmicas. Henrique Luís Petrek Bonde declarou que a semana acadêmica
será realizada à noite devido as aulas da tarde e manhã, alertando que o coordenador não liberaria os alunos das aula.
Surge a necessidade de formar com certa urgência a comissão de organização da semana acadêmica, Ramom diz que
poderiam ser dois coordenadores, docentes da FURB, um médico da área cirúrgica e outra da área clínica, seguindo o
tema proposto, porém essa idéia ainda está sujeita à aprovação do Propex. João Arthur Bortolotto sugere que cada
dia da semana seja dedicado a uma especialidade, juntamente com um dia ou algumas palestras sobre antibióticos.
RamomOlm disse que devem ser convidados professores que não ministram aulas na FURB, para justamente
diferenciar das aulas dadas até então para os universitários. Vários médicos foram elencados para possivelmente
serem coordenadores da semana acadêmica, foram citados Dr. Otmar Steiner, Dr. Tarcisio, Dr. Robsone Dr. Ernani
Tiaraju de Santa Helena. Mas, posterior a isso, todos ficaram de acordo em elencar para a função a Dra. Graziela
Peluso Alba e o Dr. Leandro José Haas. Henrique mandará mensagem para Dr. LeandroJosé Haas e Morgana
Kreuscher falará pessoalmente com ele. Depois da decisão do professor, será conversado com Dr. Graziela Peluso
Alba. Até dia 06/03 os acadêmicos deverão se inscrever na semana acadêmica.
Participarão como organizadores da semana acadêmica: Ramom Olm, Amanda Zimmermann, João Arthur Bortolotto,
Henrique Luís Petrek Bonde e Helena Valle Pezini. Henrique Luís Petrek Bonde provavelmente não participará mais da
organização a partir de maio. Helena Valle Pezini fará a divulgação do evento no dia 24/02. Heloise Buss citou que
Julia Hessmann provavelmente fará parte como organizadora também. Lara Fabre citou que os editais da semana
acadêmica já estão prontos, inclusive o coffe já está organizado. Houve uma discussão sobre como deveriam ser
selecionadas as pessoas que se candidataram para a organização e não fazem parte do CAMBLU, o grupo conversou
sobre opções como entrevista e entrega de currículo, optando pelo currículo. Helena Valle Pezini se comprometeu em
disponibilizar o edital da organização da semana acadêmica para o grupo no Facebook.
Henrique Luís Petrek Bonde comentou que as participantes da IF já possuem alguma idéia sobre onde será o trote,
porém não têm certeza. Ocorreu um problema com o grupo Terapamédicos,que não concordaram em trabalhar em
mais pessoas e incluir os calouros no grupo, porém se disponibilizaram a fazer uma capacitação. Data e horário a
decidir. CAMBLU e IF estão esperando respostas do grupo Terapamédicos e do hospital.
Trarão médicos de fora. Helena Valle Pezini deverá fazer uma divulgação para estimar o número de pessoas devido ao
coffe e por pedidos do Dr. Seara. Ficou decidido que o grupo irá se dividir para passar nas salas e divulgar
pessoalmente. Os auditórios estão ocupados, está sendo discutindo onde será o evento. Eduarda Felsky adicionará as
datas do ciclo de palestras no calendário, juntamente com as datas das Ligas Acadêmicas.
RamomOlm explicou que se trata de um congresso aberto a primeira vez para acadêmicos. O Congresso será dentro
da FURB. João NatelPollonio Machado se comprometeu em liberar os alunos das aulas caso não tenham prova. Serão
2 dias de evento, ocorrerá nos dias 23/06 e 24/06. Dr.Seara quer definição do eixo temático, serão6 apresentações.
Pediremos para Dr.Seara falar com o Dr. Hamilton Rosendo Fogaça para resolver as pendências.
Surgiu a idéia de tornar a optativa de urgência e emergência uma matéria na FURB, a idéia surgiu baseada em uma
universidade que tem essa matéria incluída em varias fases. William esta escrevendo o projeto junto com o seasa.
Henrique Luís Petrek Bonde falou que o projeto deve ser mandado para o colegiado. Ramom Olm declarou que os
estudantes precisam mostrar necessidade nesta matéria. Segundo Ramom Olm também citou que foi discutido na
reunião as inscrições para se associar ao ABRAMURGEM.
Morgana Kreuscher orçou as camisetas dos calouros em 16 reais, porém o pedido ainda não foi feito pois a turma não
está completa, estará a partir do dia 27/02. Ramom Olm deu a idéia de fazer confraternização depois da cerimônia.
Amanda falará com os calouros sobre seus horários de laboratório de anatomia, para poder programar a cerimônia.
Lara Fabre e Ramom Olm ficaram responsáveis para decidir o dia e a hora da cerimônia.Ramon Olm, Amanda

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971
E-mail: camblu@furb.br

Zimmermann, Alessandra Martinenghi, Lara Fabre ficarão responsáveis pela organização do evento.

09

10

11

João Arthur Bortolotto entregou ao Propex o projeto dos porcoscom todas as assinaturas. Existe um prazo ate dia
24/02 para pegar as assinaturas. João Arthur Bortolotto está tentando conseguir mais algumas assinaturas de técnicos
e monitores. João Arthur Bortolotto diz que está resolvido o problema. O local das aulas práticas foi a única coisa
alterada no projeto.
Amanda citou que Mateus Harguer gostaria de participar da reunião do colegiado. Lara demonstrou interesse de
participar da reunião do colegiado. Reunião do departamento Eduarda demonstra interesse. Portanto ficou definido
que Ramon Olm, LaraFabre, Eduarda Flesky estarão presentes nas reuniões do colegiado, juntamente com Matheus
Hargerque poderá comparecer eventualmente.
Será realizada dia 07/03 as 22h10min. Morgana e João se prontificaram a comparecer na reunião.

12

Os Roller Clips foram entregues para Heloise Buss, ela venderá para os alunos interessados da 3ª fase. Há
pendências financeiras de Eduarda Felsky e Morgana Kreuscher da venda de2rollerclips ainda não pagos.O número
de roller clips disponíveis na loja do Camblu são 42 atualmente. Bruno Menegatti comprou um roller clip durante a
reunião. Para saber sobre o estoque Morgana Kreuscher depende do site. Para mandar confeccionar mais roller clips
Morgana contatou empresas de São Paulo, contendo, portanto, 2 orçamentos e está a espera do terceiro. O problema
do domínio da Internet já está resolvido.

13

A liberação do calendário será quinzenal. Sugeriram colocar uma pessoa da IF no grupo das ligas, o ato foi aprovado e
a pessoa será inserida. Eduarda Felsky declarou que está organizando as datas e irá aconselhar as ligas sobre a não
confluência de provas, deixarásomente quem são os presidentes atuais das ligas no grupo das ligas. Eduarda Felsky
mandou uma lista para o DRA com as datas e ela mesma continuará organizando o acesso a sala das ligas.

14
15
16

Já foi comprado e será entregue ao Henrique Luís Petrek Bonde.
Heloise Buss precisa ser ressarcida em 35 reais.
Precisa ser feita a ata de posse, Henrique Luís Petrek Bonde vai verificar se tem o arquivo, o documento será
assinado e levado ao cartório.

17

O orçamento do cartão será feito pelo Dr. Hamilton Rosendo Fogaça. A partir do orçamento o CAMBLU irá buscar
parcerias para fazer o financiamento.

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

______________________________________
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João Arthur Bortolotto
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Morgana Kreuscher
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Coordenador de Comunicação Social e
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