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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2018
NÚMERO DA REUNIÃO
LOCAL
REDATOR/SECRETÁRIOS

07
Sala do CAMBLU - R.São Paulo, 1525, Ed. Cristina, Sala 206 – Victor Konder
– Blumenau/SC
Maísa Schultz
Alexa Macanham, Bruno Menegatti, Bruno Pfiffer, Cybelle Kordiak Baer, Frederico Agusto

PRESENTES

de Brito Costa, Giulia Teske, Gustavo Stein, Laís Loth, Larissa Carneiro, Larissa Sebold,
Leonardo Baraúna, Lucas Spinella, Lucas Schimmelpfenning, Maísa Schultz, Maria
Eduarda Araújo, Thiago Fachini, Wallace Mess.

OBSERVAÇÕES

DISCUSSÃO
Nº
01
02

Ação
Leonardo Baraúna diz que o seu pai pode fornecer as impressões dos formulários. Larissa diz que a caixa já está sendo
feita.
Dividas aos membros foram quitadas.
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Wallace traz o feedback da reunião, que a coordenadoria está muito interessada em realizar a parceria. Maísa diz que
marcaram uma reuniao para dia 20/04 (sexta feira) 18h sala A 206 para que o Dr rinaldo e o Bruno Menegatti possam
estar presentes. Ficamos de confirmar por email se será possivel nessa data. A coordenadoria so tem disponibilidade
para se reunir a noite nas sextas feiras. Bruno Menegatti pede para Wallace e Maísa falarem com o Departamento a fim
de fazer maiores ajustes (ex: validação de matérias, alunos com FIES).
Lucas Spinella diz que Fernanda Jacobsen escreveu o projeto e irá perguntar os e-mails dos novos coordenadores para
conversar com eles.
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Lucas Spinella conversou com professor Gerson e Mendonça e ele apoiaram a ideia. Mariaduarda irá conversar com o
secretario do CCS, pensaram em fazer uma reunião com o professor Mendonça.
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Lucas Spinella e Bruno Menegatti compareceram a reunião.
Bruno Menegatti e Cybelle falam que as ligas reclamaram da questão de realizar provas para adentrar as ligas (acham
que vai restringir a entrda de acadêmicos do ciclo básico) e que pediram que as ligas tenham critérios de avaliação para
os membros da diretoria. Lucas Schimmelpffening fala sobre a possibilidade de que algum membro esteja presente nas
trocas de diretoria a fim de analisar currículos e ter um processo mais transparente. Maria Eduarda fala que é preciso
limitar os membros da diretoria de liga, os acadêmicos deveriam ser de apenas uma diretoria e não de várias. Cybelle
fala que o CAMBLU se disponibilizou a ajudar na mudança do estatuto das ligas. Lucas Schimmelpffening e Maria
Eduarda irão ajudar o Leonardo Baraúna na atualização do calendário. Cybelle fala que a LISAM e LIRAD são
interdisciplinares e que a gente entre em contato com o centro acadêmico dos outros cursos para que eles façam a
divulgação do evento.
Alexa Macanham fala da necessidade de em um próximo evento ser comunicado com mais antecedência a fim de que
se possa preparar de uma melhor forma. Bruno Menegatti fala que será feito uma reclamação a professora Liziane por
conta da má organização. Alexa Macanham e Larissa Carneiro irão escrever a carta de reclamação.
Laís Loth está escrevendo o projeto para o PROPEX e que ainda há muitos assuntos a serem resolvidos – palestrantes,
datas – e que ele está sendo escrito para o segundo semestre deste ano. Wallace disse que o departamento de direito
está interessado em realizar a parceria para as palestras do workshop.
Frederico irá revisar todas as abas do CAMBLU que estão desatualizadas e reorganizá-las. Alexa Macanham atualizou
os membros do CAMBLU no site. Maria Eduarda irá aprender a utilizar o site a fim de atualizar a parte da lojinha. Alexa
Macanham irá colocar os diretores da atlética no site (presidente e vice). Leonardo Baraúna irá atualizar os parceiros.
Larissa Carneiro diz que irá conversar com a responsável pelos trapamédicos. Lucas Schimmelpffening entregou muitos
dos certificados das ligas para os acadêmicos e que eles serão devolvidos essa semana no departamento.
Bruno Pfiffer irá lançar amanhã o edital deste mês. Leonardo Baraúna irá divulgar na página do facebook os vencedores
do ano passado.
Maria Eduarda enviou os orçamentos e recebeu como retorno que devido as poucas unidades sairá mais caro no
começo (25,00 por camisa no início), as próximas sairão mais baratas pois teremos as telas e será em maior
quantidade, irá tentar conseguir mais desconto. Bruno Menegatti fala sobre o CAMBLU pagar as telas com o objetivo de
baratear as camisetas para vender aos acadêmicos. Leonardo Baraúna fala que sua tia cobra 45,00 por quadro. Os
membros do camblu irá pagar o preço de custo da camiseta para divulgação.
Maria Eduarda irá falar com a professora Maria Claudia para ver sobre repasse, diz que o CAMBLU deve dar alguma
ajuda de custo.
Bruno Pfiffer fala que o DCE estará funcionando apenas na segunda quinzena do mês e que ainda nao receberam
repasse da FURB, irá conversar com a reitoria sobre essa questão.
Maísa irá conversar com o João Bortolloto da gestão passada para ver se houve erro por parte do CAMBLU na emissão
dos certificados da SECIMED do ano passado pois o DAEX está cobrando por certificado reemitido.
Gustavo Stein irá assumir essa pauta.
Giulia Teske irá insistir com o marketing de ambos os cursos para conseguir parceria.
Thiago falou com a Morgana da Ecomax e ainda não o responderam.
Maria Eduarda irá pedir os roller clips e os adesivos em julho.
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Jacqueline irá conversar com a Amanda Zimmermann para ver como ficou a organização da comissão para esse ano.
Lucas spinella irá falar com a tesoureira da atlética e irá descobrir quando será o dia da cirurgia do Fogaça.
Bruno Menegatti fala que precisa de duas pessoas do CAMBLU em conjunto com os outros acadêmicos, precisa definir
a data, como será o cofee break para que o Fogaça possa comer também. Lucas Spinella, Lucas Schimmelpfenning e
Giulia Teske irão coordenar.
Lucas Spinella fala sobre a importância de insistir sobre a escritura do projeto do PPC. Thiago fala que não foi decidido
nada na reunião, apenas os professores foram chamados. Devido a nota no último ENADE virá uma comissão revalidar
o curso e tem a possibilidade de fechar o curso. Os professores tem em mente fazer no ciclo clínico: 1 aula teórica – 3
práticas; disciplina integradora: 2h aula/semana para tratar de grandes temas (ex: dor toráxica); projeto de extensão
(10% carga horária); tem até semana que vem para enviar os planos de ensino (é preciso ter isso antes que a comissão
venha)
.

Nada mais havendo a tratar, eu, Maísa Schultz, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e assino
juntamente com os presentes logo abaixo.

______________________________________
Bruno Menegatti Sanches
Presidente do CAMBLU

______________________________________
Fernanda Jacobsen Cobra
Vice-Presidente do CAMBLU
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______________________________________
Maísa Schultz
Secretária Geral do CAMBLU

_____________________________________
Giulia Teske
Tesoureira do CAMBLU

______________________________________
Jacqueline Sanches
Tesoureira Adjunta do CAMBLU

______________________________________
Lucas Spinella
Secretário Adjunto do CAMBLU

______________________________________
Cybelle Kordiak Baer
Coordenadora das Ligas Acadêmicas
do CAMBLU

______________________________________
Gustavo Stein
Coordenador de assuntos sociais do CAMBLU
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______________________________________
Larissa Sebold
Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU

_______________________________________
Thiago Fachini
Coordenador de Políticas de Pesquisa, Ensino e
Extensão do CAMBLU

______________________________________________

_______________________________________________

Maria Eduarda Araújo
Coordenadora da lojinha do CAMBLU

Leonardo Baraúna Schmitd
Coordenador de Comunicação Social e Marketing
do CAMBLU

______________________________________
Bruno Pfiffer
Coordenador de políticas de pesquisa, Ensino e
Extensão do CAMBLU
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