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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2019 

NÚMERO DA REUNIÃO 13 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Wallace Mees  

PRESENTES 

Anna Sofia Amorim Silva, Bruno Pfiffer, Douglas Rizotto Kraemer, Frederico Augusto de 

Brito Costa, Gustavo Ramos Stein, Jacqueline Yumi Dulce Sanches, Julia Góss, Lais Loth, 

Lucas Schimmelpfennig, Wallace Mees e Wesley Severino,  Carol B. Veiga, Camila B. 

Purnhagen   

OBSERVAÇÕES Faltantes:  Bruno M. Sanches 

PAUTAS 

  

1 Preceptores MFC – 9ª fase 

2 Reunião Pré-internato 

3 ACM e ACLS 

4 Camisetas Medicina e Gestão 2019 

5 Planner 

6 Climatização do Bloco J 

7 Contrato Convênio Hospitais 

8 Adaptador VGA para Sala do J ou cabo HDMI 

9 Simulado Semestrais 

10 Crachás 

11 Transparência: Pauta Principais de Abril-Maio e Fluxo Financeiro 

12 Marketing: lista de transmissão WhatsApp Publicações 

13 Reunião Gerência Acadêmica HSI 

14 Parceira EME 

15 Parceria CAMBLU e Atlética 

16 Barulho da Porta Sala de Convivência 

17 Portaria Estágios 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 27/05/2019 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Wallace Mees   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Alessandra da 9ª fase trouxe uma reclamação que o pessoal da 9ª fase desejaria atender os pacientes na disciplina 
MFC, então existe poucos paciente e somente alguns alunos fazem consultas, a ideia foi de conseguir mais 
preceptores de MFC, para ter mais professores e mais grupos e consequentemente mais ESF, o Coordenador do 
Curso Ricardo Lopes diz que existe o concurso público porém os profissionais não se inscrevem, a ideia seria ligar para 
as unidades de saúde em busca de novos preceptores para a disciplina de MFC. A medida é ver o que é necessário 
para fazer os médicos de ESF se inscreverem no concurso público da FURB. Júlia Góss ficou responsável por essa 
pauta.  

02 

Gustavo R. Stein, surgiu a ideia de fazer uma reunião pré-internato, com os professores para saber o que podem ou 
não fazer no internato, pois o recém interno não tem conhecimento sobre o funcionamento do internato. Não há uma 
boa comunicação entre professores e alunos. Medida, fala com Dr. Ricardo Lopes sobre essa ideia e ver a aceitação. 
Wallace ficou responsável de falar com o Ricardo Lopes. 

03 
 O Dr. Carlos Seara falou que é possível trazer o curso de ACLS pela Abramurgem, se for turma fechada de 24 a 32 
pessoas é mais barato, ficou então de falar com o internato sobre o interesse. Frederico A. B. Costa ficou responsável 
de fazer um formulário e mandar para os grupos dos líderes. 

04 
Sobre as trocas foi 12 camisetas da sala da turma 48 da medicina, porém há outros pedidos de troca. Plantão ficou 

marcado para quarta-feira das 12:00 – 13:30, Lucas Schimmelpfennig e Alexa Macanhan ficaram responsáveis. 

05 Sobre o Planner houve 30 planner, será confeccionado os planners errado essa semana. 

06 
 Lucas Schimmelpfennig fez uma carta para a pró-reitoria sobre a reclamação dos ar-condicionado, foi feito um grupo 
com os centros acadêmicos que utilizam o bloco J, até sexta-feira será impresso e assinado pelos centros para ser 
encaminhado à pró-reitoria. 

07 
Não houve resposta da Nilce, que demandou uma reunião com o Carlos Nunes para poder olhar o contrato. Frederico 

A. B. Costa passará no departamento para ver com o João do departamento para visualizar o contrato. 

08 Adaptador VGA, Camila B. Purnhagen entrou contato com o departamento, porém não obteve resposta. 

09 

Wallace Mees, trouxe a resposta do Dr. Ricardo Lopes que sugeriu que os simulados ficassem sobre responsabilidade 

única do CAMBLU. Os simulados ficaram de cargo para o CAMBLU, onde cada representante de cada fase fiará 

responsável por montar parte dos simulados, 9 votos a favor do simulado ser de encargo somente, do CAMBLU e 0 

votos contra. 

10 
Douglas R. Kraemmer solicitou o pedido ao fornecedor doscrachás, porém não houve resposta, foi preto e branco. 

11 
As pautas estão sendo feita, essa semana será concluído e divulgado. Fluxo financeiro deve ser feito dos meses de abril 
e maio. 

12 
Houve a ideia de fazer uma transmissão de avisos no Whatsapp do CAMBLU, pauta aprovada. Lais Loth ficou 
responsável.  

13 
Reunião com a gerência acadêmica do HSI, sobre a ala acadêmica da FURB que tiveram reclamações, ficou marcada 
para dia 31/05/2019 as 13:30. Gustavo R. Stein irá ir. 

14 

Parceria EME, de Balneário Camboriú haverá um curso sobre suporte básico a vida, 12 parcelas de 41 reais, a cada 10 
vendidos ganharíamos uma cortesia, porém há um problema, pois a EME é associada a ABRAMED que tem conflito com 
a ABRAMURGEM. Gustavo R. Stein irá conversar com o Dr. Carlos Seara sobre a possibilidade de a ABRAMURGEM 
trazer o curso de BLS.  

15 

Parceira com a Atlética, Gustavo R. Stein deu a ideia de patrocinar não em dinheiro, mas sim em equipamentos esportivos 
para os treinos. Precisavam de 2 bolas de handball feminino, bola de basquete masculina e feminina e uma cuíca para 
bateria, totalizou aproximadamente 1000 reais.  Será exigido notas fiscais da compra. Será pedido que a atlética divulgue 
mais a parceria com o CAMBLU. Pauta Adiada para semana que vem.  

16 
Bruno Pfiffer ficará responsável para resolver essa reclamação. 

      17 

Lucas Schimmelpfennig inicia a pauta falando sobre a nova portaria que saiu sobre os estágios, começaram a cobrar 
estágio de acadêmicos por hora de estágio, porém é só para estágios curriculares obrigatórios e não para as ligas 
acadêmicas, porém o Estado está começando a fazer uma portaria de estágios também para as ligas acadêmicas, essa 
cobrança serve somente para universidades privadas, Lucas Schimmelpfennig fala que foi indicado achar um 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Wallace Mees, secretário do CAMBLU, lavro a presente ata e assino 

juntamente com os presentes logo abaixo. 

. 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Gustavo Ramos Stein                                               Bruno Pfiffer 

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Wallace Mees                                                           Anna Sofia Amorim 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Jacqueline Dulce Yumi Sanches                             Alexa Macanhan 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunto    

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Julia Góss                                                                 Frederico Augusto de Brito Costa                             

Vice-diretora de Comunicação Externa                   Diretor das Ligas Acadêmicas    

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Wesley Severino                                                       Camila Purnhagen Broering 

Diretor de Patrimônio               Diretora de Eventos 

 

 

representante político, como um deputado para ter mais representantes. Querem burocratizar as ligas, exigir criação de 
CNPJ e outras burocracias. 
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______________________________________________     _______________________________________________ 

Bruno Mengatti Sanches             Laís Loth 

Vice-diretor de Eventos                                    Diretora de Comunicação e Marketing  

                                      

 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Douglas Rizzotto Kraemer                                       Carolina Bevervanço Veiga 

Vice-diretor de Comunicação e Marketing              Diretora de Políticas Científicas 

 

 

 

_____________________ 

Lucas Schimmelpfennig 

Diretor de Assuntos Acadêmicos 

 

 

 


