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OBSERVAÇÕES

14
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Heloise Buss

Alessandra Martinenghi, Amanda Zimmermann, Bruno Menegatti, Eduarda Felsky, Helena
Valle Pezini, Heloise Buss, João Arthur Bortolotto, Julia Hessmann, Lara Fabre, Morgana
Kreuscher. Maria Eduarda Klemz Koepsel.
Ramom Fernandes Olm (falta não justificada).
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Reunião Ordinária
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PAUTAS DA REUNIÃO
Nº

Título da Pauta

01

02
03
04
05
06
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08
09
10
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12
13
14
15
16

FEMESC
Confirmação da entrada lateral do J para recepção
b) Divulgação das 30 vagas sem janta
c) Divulgação da posse da AEMED no FEMESC
Ciclo de palestras
Mudança de data da palestra do dia 09/08 para dia 16/08 confirmada
b) Situação dos boletos e multas
Incidente do Trote Solidário HSA
Revitalização do Mural e Plotagem dos Adesivos
Técnica cirúrgica
Ofício do SAMU
Purificador de água da sala dos acadêmicos HSI
Sala dos acadêmicos HSA
a) Chuveiro
b) Placa na porta ou adesivo
Edital de patrocínio aos acadêmicos
Loja do CAMBLU
DCE solidário
Mensagens no Facebook do CAMBLU
Informações gerais sobre o curso aos
Parceria com a Wizard
Novo armário do DAC para a sala do CAMBLU
Atualizações de documentos da chapa Inovação
a)

a)
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DISCUSSÃO
Nº

Ação
Alessandra Martinenghi confirmou a entrada pela recepção, porém não pode atrapalhar o fluxo de entrada se
houver aula da J-100.
b) As 30 vagas remanescentes foram divulgadas nas salas.
c) Irá acontecer entre 2 palestras do FEMESC, Helena irá fazer a divulgação.
Lara Fabre declarou que precisamos ver a disponibilidade do auditório do J e a organização do áudio-visual. Lara
Fabre declarou que o responsável colocará um sofá para a decoração, devemos ver a reserva (se foi feita) da sala de
apoio e 100 porta banners.
a) A mudança foi confirmada. Alessandra Martinenghi refez todos os boletos e colocou o vencimento para o dia
27/06, porém, ela ainda precisa cancelar alguns boletos.
b) Alessandra Martinenghi acha que deveremos alertar que se há a vontade de cancelar o boleto a pessoa
deverá pagar o preço do cancelamento (R$ 1,00) e que as pessoas que ainda não pagaram nenhuma palestra
não poderão mais participar e não ganhará certificação pelas horas em que participou até agora.
Alessandra Martinenghi declarou que Dr. Fogaça não gostou do incidente. Nada ficou decidido sobre amenização do
incidente.
Os adesivos ficaram prontos, o CAMBLU deve R$ 20,00 para a IFSMA. O mural será instalado dia 31/05, porém temos
problemas com o deslocamento de outro mural já existente.
As responsáveis por esse assunto não estão presentes na reunião. Alessandra Martinenghi declarou que é de
interesse de todo o curso da Medicina Veterinária cessar com a prática dos porcos vivos, atualmente o desejo deles é
o uso de medicamentos especializados para animais. Bruna na Medicina Veterinária vai tentar fazer a mudança nos
medicamentos.
Alessandra Martinenghi falou em nome de Ramom Olm que Dr. Fogaça declarou que a FURB não comprará devido a
contenção de gastos. João Arthur Bortolotto falou que os responsáveis deveriam apontar as necessidades e cautelas
sobre a roupa. Amanda Zimmermann e Alessandra Martinenghi irão conversar com Cláudio (chefe do Departamento)
Lara Fabre falou que eu o frete do purificador está muito caro, era ligará ou passará no Angeloni para ver se eles têm o
produto, ou se é de alguma outra loja.
a) João Arthur Bortolotto declarou que eles não estão vendo a situação do chuveiro.
b) A placa deverá passar pelo setor de qualidade, pois ela deve seguir um padrão. A responsável mandará a
resposta essa semana ainda.
a)
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Bruno Menegatti declarou que deveremos criar uma cláusula no edital que a cada 6 messes deverá ser realizada uma
comissão para reavaliar o edital. Eduarda Felsky declarou que até o fim do semestre ficará pronto.
Declaração do estoque anexada à seguinte ata. Orçamento das canecas juntamente com vetorização anexada à seguinte
ata. O valor final unitário ficou de R$ 20,00 (Empresa Redd). O valor cobrado pela caneca será de R$ 25,00. Os roller
clips serão enviados para a casa da Morgana Kreuscher e o custo será retirado do caixa da lojinha.
Bruno Menegatti declarou que os temas já foram decididos, a relação do número de alunos que irão participar e quais os
materiais serão utilizados deve ser passado na próxima reunião do DCE (dia 31/05). Bruno Menegatti declarou que
acredita que 15 vagas para quaisquer acadêmicos seria o suficiente, a inscrição serão feitas com os responsáveis da
diretoria do CAMBLU. A divulgação será feita quando tudo ficará decidido.
Helena Valle Pezini questionará o responsável pela DENEM para combinar uma data para conversarmos.
Professora Andreia Wuo marcará outra data para conversar com Bruno Menegatti.
A responsável da Wizard declarou que gostaria de que fizéssemos publicações no Facebook e entregássemos (CAMBLU
e trabalhadores da Wizard) panfletos. Amanda Zimmermann declarou que deveríamos avaliar os valores para o
patrocínio, como por exemplo valores para cada evento. Eduarda Felsky declarou
Não existem armários.
A responsável não está presente (saiu mais cedo).
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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.

______________________________________ ______________________________________
Bruno Menegatti Sanches
Eduarda Felsky
Coordenador de Assuntos Sociais do CAMBLU Coordenadora das Ligas Acadêmicas do CAMBLU

______________________________________
Heloise Buss
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Coordenadora de Políticas de Pesquisa, Ensino e
Extensão do CAMBLU

______________________________________ ______________________________________
João Arthur Bortolotto
Helena Valle Pezini
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______________________________________
Amanda Zimmermann
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Morgana Kreuscher
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______________________________________
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