
 
 

XII ATA DE REUNIÃO 
REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 

NÚMERO DA REUNIÃO 12 

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, Leonardo Barauna, Larissa Sebold, Jacqueline Sanches, 
Maisa Schultz, Giulia Teske, Thiago Fachini, Lucas Spinella, Fernanda Jacobsen, Maria 
Eduarda Araujo, Gustavo Stein, Cybelle Baer, Wallace Mess, Lais Loth, Frederico de Brito, 
Larissa Carneiro, Lucas Schimmelpfennig. 

OBSERVAÇÕES Alexa Macanhan não justificou a ausência. 
 

PAUTAS DA REUNIÃO 
Nº Título da Pauta 
01 Mudança Estatuto 
02                                                                   Intercâmbio para o curso de medicina 
03 Simulados semestrais 
04 Monitoria de Semiologia 
05 Estagio em hospitais de Blumenau e região 
06 Workshops CAMBLU 
07 Novo Espaço CAMBLU 
08 Aulas Ecomax 
09 GAEP 
10 Site e redes sociais 
11 Lojinha Maria Eduarda 
12 Certificados devolvidos ao departamento 
13 Novo projeto de extensão 
14 Organização Interação FURB 
15 Feedback reuniões do NDE 
16 Maquina de café para o HU 
17 Armários Hospital Santa Isabel 
18 Demais assuntos 

  
 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 21/05/2018  TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 18h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 20h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Lucas Spinella   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Devido a defasagem do estatuto (2015) e a recente grande demanda para adentrar no centro acadêmico, o presidente 
Bruno Menegatti levantou a hipótese para alterar e atualizar o estatuto. O presidente e os dois secretários são obrigados 
a participar da reformulação e portanto, Bruno Menegatti, Lucas Spinella e Maisa Schultz estão responsáveis pela pauta. 
Os membros do CAMBLU ficaram responsáveis por ler o estatuto e trazer novas propostas além das apresentadas em 
reunião para a próxima reunião, caso achem necessário. 

02 
Mais Schultz entrou em contato com o professor Rinaldo, porem devido a falta de horário do professor a reunião ainda 
não foi marcada. Além disso, Wallace Mess vai ficar responsável por entrar em contato com o departamento e descobrir 
e entrar em contato com outros professores do curso que podem auxiliar no processo de aquisição de intercâmbios. 

03 Fernanda Jacobsen e Lucas Spinella irão conversar com os coordenadores do curso e apresentar os dados do 
questionário levantado e assim tocar a pauta adiante 

04 

Professora Sheila de Semiologia informou que esta em contato com todos os professores de semiologia, e eles estão 
em contato e uniformizarão as ideias para montar a monitoria. Lucas Spinella ficou responsável por conversar com os 
coordenadores do curso e atualiza-los sobre a pauta. 

05 

Larissa Sebold entrou em contato com alguns hospitais para saber exatamente qual a atual situação dos convênios dos 
hospitais com a FURB. Thiago Fachini ficou responsável por entrar em contato com os coordenadores do curso e os 
atualizarem sobre as recentes atividades desta pauta. Larissa Carneiro ficou responsável por pesquisar por hospitais em 
que o estágio é possível mesmo sem o convênio com a FURB. 

06 - 

07 Bruno Pfiffer enviou um email para uma nova tentativa de reunião e esta aguardando respostas 

08 

Thiago Fachini passou o projeto para a Liga acadêmica de Radiologia para que as aulas da Ecomax possuam uma 
melhor adesão e aproveitamento das aulas. E Leonardo Barauna ficou responsável por criar uma arte e divulgar no 
grupo da medicina. 

09 Julia Teske e Cybelle Baer estão responsáveis por pressionar os responsáveis pela instauração do GAEP. 

10 Leonardo Barauna apresentou as novas artes para o site e capa do grupo da medicina oficial. 

11 Maria Eduarda ainda está esperando a finalização dos pagamentos das camisetas e logo será feito o pedido das                  
camisetas.  

12 Amanhã dia 21/05 Lucas Schimmelpfennig levará a pasta com os certificados para ficarem expostos no CCS. 

13 Larissa Carneiro se informará melhor sobre a existência de um projeto ja ativo na furb, chamado “doce sorriso” que é                    
semelhante aos projetos que o CAMBLU estava propondo fazer e assim tentará unir os projetos. 

14 

Maisa Schultz atualizou os membros do camblu sobre as formas de apresentar um projeto do camblu na interação                  
FURB. Maisa Schultz agora ficou responsável pra entrar em contato com os organizadores e a proposta do camblu será                   
uma forma de apresentar o curso. Lucas Schimmelpfennig se disponibilizou para participar no dia e representar o                 
camblu. 

15 Larissa Sebold atualizou o CAMBLU sobre o que está sendo feito nas reuniões do NDE. As reuniões estão sendo                   
realizadas semanalmente. 

16 Maria Eduarda acertou o aluguel da maquina de café e o preço do aluguel será pago com os valores dos cafés. A                      
própria maquina se pagará e o CAMBLU não terá lucro. 

17 Alexa não esta presente. 
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18 
- Larissa Sebold informou sobre a falta de organização do HU e trouxe a reunião a reclamação sobre a confusão que                     
esta sendo feita pelo CCS em relação aos horários de aulas. 
- Jacqueline Sanches anotou uma parte dos alunos da FURB aprovados em residências de medicina no ultimo semestre 

  

  

 

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 
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______________________________________     ______________________________________ 
Jacqueline Sanches                                                  Lucas Spinella 
Tesoureira Adjunta do CAMBLU                           Secretário Adjunto do CAMBLU 
 
 
 
 
______________________________________      ______________________________________ 
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 Leonardo Baraúna Schmitd  
Coordenadora da lojinha do CAMBLU Coordenador de Comunicação Social e Marketing 

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