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Nada mais havendo a tratar, eu, Julia Dümes Hessmann, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo

 
             DISCUSSÃO  

Nº Ação 

01 

Julia Hessmann e Amanda Zimmermann ficam responsáveis por entregar as camisetas que sobraram para os líderes 
da primeira e da segunda fase. A confraternização deu um lucro de 16 reais para o Camblu. Ramon Olm comenta que 
vai conversar com o pessoal da Acecremer para pedir uma parte do dinheiro de volta, já que o espaço alugado estava 
muito sujo. Vai ser pago ao pai da Alessandra Martinenghi por ter ajudado a assar as linguiças. No restante, a 
confraternização foi um sucesso e os calouros gostaram muito. 
 

02 

Alessandra Martinenghi comenta que recebeu um email do comitê de ética pedindo uma carta com o pedido e vai até o 
CCS ver como fazer a carta. Ela também comentou que os alunos terão aulas com os porcos vivos em 15 dias. Por 
votação, foi unanime que na carta a ser escrita será posto simulador de técnica cirúrgica, já que não sabemos o tipo 
especifico de simulador. O projeto para as aulas com os porcos vivos já está aprovado, só precisa dessa carta para dar 
o parecer que será impossível fazer a compra desses simuladores ainda esse semestre. 
 

03 
Henrique Luis Petrek Bonde fala que o projeto foi barrado porque o Hospital Santo Antônio apenas libera o cartão de 
acesso para acadêmicos da nona fase. 
 

      04 

O trote solidário irá ocorrer no dia 11 de abril, na APAE. Na parte da manhã, irão 30 a 40 alunos. João Bortolotto ficou 
responsável por fazer o orçamento do lanche. Ramon Olm fala que se os alunos da APAE tiverem muitas restrições 
alimentares, o ideal seria arrecadar cestas básicas ou outro tipo de doações. Foi excluída a possiblidade de o CAMBLU 
comprar nariz de palhaço e outros adereços pois sairia muito custoso. 

05 

Amanda Zimmermann comenta que os temas para as palestras já estão sendo discutidos e que o Dr. Seara irá bancar 

a vinda do Dr. Celmo Celeno Porto para a primeira palestra da SECIMED. 

 

06 

Lara Fabre e Maria Eduarda ficam responsáveis pelo segundo dia de palestra.  Dr. Seara pediu para alterar a data, 

mas Ramon comenta que não existe essa possibilidade por o cronograma já estar todo montado. O CAMBLU que deve 

gerar os boletos e depois depositar na conta do SIMESC. 

07 
Maria Eduarda comenta que mediu o espaço e fez orçamentos para painéis de vidro de 1,6m x 1,0m. Heloise Buss 
ficou responsável por buscar empresas para fazer os adesivos. 

08 

Heloise Buss comenta que a impressora do CAMBLU está sem tinta, e fica responsável por buscar orçamentos de 

cartuchos. 

09 

Eduarda Felski comenta que os estacionamentos não estão interessados em fazer convênio sem saber o fluxo de 

carros que participaria. Está no aguardo até ter o fluxo de alunos para voltar a entrar em contato com os 

estacionamentos. 

10 

Bruno Menegatti foi na reunião com o professor Fogaça e comentou que já está tudo planejado para o evento. Serão 4 

oficinas, duas de manha e duas de tarde. Os projetos já foram aprovados, a IFMSA apenas ainda não sabe as salas 

em que o evento será realizado.   

11 

Ramon Olm comenta que mandou mensagem para Laura, da chapa passada, e que ela não tem mais como continuar 

em contato com o professor Otmar. Eduarda Felsky fala que está tendo aulas com ele no momento e que pode ficar 

em contato com o professor. 

12 

Helena Valle Pezzini comenta que entrou com contato com uma empresa para fazer jalecos, mas ainda não obteve 

resposta. Morgana Kreuscher comenta que vai atrás para fazer mais garrafas térmicas para vender na lojinha do 

CAMBLU. 

13 

Morgana Kreuscher fala que está tendo um problema pois o pessoal da gestão passada não atualizou o sistema no 

site. Ela diz que tem um estoque que não é o real e as contas não fecham. Roller clip está controlado. 
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