
 
 

VI ATA DE REUNIÃO 
REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2018 

NÚMERO DA REUNIÃO 06 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Lucas Spinella  

PRESENTES 
Bruno Menegatti, Bruno Pfiffer, Cybelle Baer, Fernanda Jacobsen, Giulia Teske, Gustavo 
Ramos Stein, Jacqueline Sanches, Larissa Sebold, Leonardo Barauna, Lucas Spinella, 
Thiago Fachini. 

OBSERVAÇÕES Maria Eduarda Araújo e Maísa Schultz não estiveram presentes 
 

PAUTAS DA REUNIÃO 
Nº Título da Pauta 
01 Novos formulários de reclamação 
02                                                                               Tesouraria  
03 Intercambio do curso de medicina 
04 Simulados semestrais 
05 Monitoria Semiologia 
06                                                                                Reunião colegiado 
07 Feedback Ligas acadêmicas 
08 Bolsas de extensão 
09 Workshop CAMBLU 
10                                                                                Feedback treineiros 

 
REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 02/04/2018  TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 18h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 20h20   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Lucas Spinella   Outro: 
 
 

11 PAATC 
12 Camisetas do curso 
13 Maquina de café para o HU 
14 ACM 
15 DCE 
16 Parcerias Medcel e Medcurso 
17 Aulas Ecomax 
18 Outros assuntos 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 
01 As cores e as dimensões das caixas foram definidas e a Larissa Sebold finalizará o pedido das caixas 
02 Jacqueline Sanches trouxe as atualizações do caixa do CAMBLU e os valores gastos anteriormente serão reembolsados 

03 
O treineiro Wallace Mess e a Maisa Schultz ficaram responsáveis pela pauta e uma reunião o chefe de relações 
internacionais da furb ficou marcada para amanhã dia 03/04. Bruno Menegatti trouxe a proposta junto ao professor 
Rinaldo de realizar um intercâmbio com uma universidade de Nebraska para estudantes do último ano do curso. 

04 ... 

05 ... 

06 Quarta-feira dia 04/04 terá uma reunião do colegiado, Bruno Menegatti, Fernanda Jacobsen e Lucas Spinella               
participarão da reunião que provavelmente definirá os novos cargos das direções do curso. 

07 

Será feita a reunião dia 06/04 e cybelle Baer, Bruno Menegatti e Lucas Schimmelpfennig guiarão as reuniões. Bruno 
Menegatti explicará os benefícios que o camblu pode oferecer às ligas, Cybelle Baer explicará as organizações do 
calendário e Lucas Schimmelpfennig ficará responsável por explicar os pontos da AMBLU. Os prazos finais de cada 
quinzena para divulgação do calendário ficaram confirmados em dias 10 e 25 de cada mês para que o Leonardo 
Barauna tenha tempo útil para postar a arte do calendário e fazer a divulgação. Frederico de Brito ficará responsável por 
imprimir os documentos coloridos e postar no painel. Alexa trouxe novas ideias para postar o calendário dos congressos 
e Gustavo Stein ficou responsável por fazer a postagem no grupo da medicina do facebook e ficar editando as datas 
conforme necessário. 

08 
Bruno Menegatti trouxe as informações obtidas com a coordenadora interina Lisiane Anzanello e ficou informado que a 
quantidade de bolsas de extensão do curso é feita com base nas condições financeiras dos alunos do curso. 

09 Wallace Mess e Lais Loth trouxe os temas possíveis para a realização de novos workshops. E ficaram responsáveis por                   
enviarem o projeto ao DAEX e os workshops provavelmente terão sua continuidade no segundo semestre. 

10 

Alexa já mencionou seu feedback na pauta sobre o calendário. Frederico de Brito atualizou o camblu sobre suas                  
atividades em relação a liga junto à cybelle Baer. Lucas Schimmelpfennig continuou entregando os certificados, porém                
ainda faltaram vários certificados serem entregues. Larissa Carneiro trouxe a ideia de fazer uma parceria junto aos                 
trapamedicos, houveram muitas ideias surgindo para montar o projeto, entretanto a Larissa Carneiro ficou responsável               
por trazer maiores novidades a fim de firmar o projeto junto aos trapamédicos. 

11 Giulia Teske ficará responsável por entregar dinheiro a Tais Gasparini e fazer uma nova postagem sobre o assunto. Os                   
novos projetos serão abertos todo dia 15 até o dia 25 de cada mês. 

12 Foram finalizadas as decisões das camisetas. Lucas Spinella ficou responsável por conversar com a atlética e pedir os                  
desenhos de logo no padrão necessário para que o pedido das camisetas seja realizado. 

13 Maria Eduarda Araujo não estava presente na reunião e a pauta foi adiada. 

14 A parceria está confirmada com a a ACM, porém é necessário um pedido mais exato para antecipar as conversas com a                     
associação. 

15 Bruno Pfiffer enviou um email para o DCE mas não foi respondido. No momento a gestão passada ainda está                   
coordenando o DCE e os repasses de verbas ainda não foram feitos. 

16 Não houveram atualizações nessa pauta 

17 Não houveram atualizações nessa pauta e Thiago Fachini ficou responsável por trazer novidades para a próxima                
reunião 
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18 

- Após trazer dados sobre o afastamento do coordenador Hamilton Fogaça, Fernanda Jacobsen trouxe a ideia de fazer                  
uma homenagem para ele. 
- Fernanda Jacobsen trouxe uma carta a pedido da coordenadora interina Lisiane Anzanello sobre um pedido de auxílio                  
em uma atividade extra-curricular na escola Wilhelm Theodor Schumann. O CAMBLU se comprometeu a ajudar na                
atividade entretanto ficou necessário pedir novas informações para confirmar a ajuda precisamente. 

 

Nada mais havendo a tratar, eu, Lucas Spinella de Almeida, secretário do CAMBLU, lavro a presente 
ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo. 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 
Bruno Menegatti Sanches                                        Fernanda Jacobsen Cobra 
Presidente do CAMBLU                                         Vice-Presidente do CAMBLU 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________     _____________________________________ 
Maísa Schultz                                                          Giulia Teske 
Secretária Geral do CAMBLU                                Tesoureira do CAMBLU 
  
 
 
 
 
 
 
______________________________________     ______________________________________ 
Jacqueline Sanches                                                  Lucas Spinella 
Tesoureira Adjunta do CAMBLU                           Secretário Adjunto do CAMBLU 
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______________________________________      ______________________________________ 
Cybelle Kordiak Baer                                               Gustavo Stein 
Coordenadora das Ligas Acadêmicas                      Coordenador de assuntos sociais do CAMBLU 
do CAMBLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________     _______________________________________ 
Larissa Sebold                                                         Thiago Fachini 
Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU     Coordenador de Políticas de Pesquisa, Ensino e  
                                                                                Extensão do CAMBLU 
 
 
 
 
 
______________________________________________     _______________________________________________ 

Maria Eduarda Araújo           Bruno Pfiffer  
Coordenadora da lojinha do CAMBLU           Coordenador de Politicas de Pesquisa, Ensino e 
                                                                                 Extensão do CAMBLU 
 
 
 
______________________________________ 
Leonardo Barauna 
Coordenador de Comunicação Social e  
Marketing do CAMBLU 
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