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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2019 

NÚMERO DA REUNIÃO 5 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Wallace Mees e Alexa Macanhan 

PRESENTES 

Anna Sofia Amorim da Silva, Alexa Macanhan, Bruno Menegatti Sanches, Bruno Pfiffer, 

Camila Broering Purnhagen, Carolina Beveranço Veiga, Douglas Rizotto Kremmer, Gustavo 

Ramos Stein, Julia Góss, Laís Loth, Lucas Schimmelpfennig, Wallace Mees e Wesley 

Severino. 

OBSERVAÇÕES 
Faltantes:  Jacqueline Dulce Yumi Sanches, Frederico Augusto de Brito Costa e  
Visitantes: Luanna Valle Bispo e Larissa Carolina Chiste. 

PAUTAS 

  

1 Resultado do Processo Seletivo da SECIMED 

2 PAF-Ligas 

3 Reunião do HSA sobre os estágios 

4 Eventos: Currículo Lattes e Noite Cultural 

5 Camisetas Medicina 

6 1ª Reunião Aberta 

7 Sala de Convivências da Medicina 

8 Planner e Carimbo  

9 Lojinha do CAMBLU 

10 Manutenção e Organização Sala de Reuniões/Sala das Ligas 

11 Certificação Workshop “Da sala de aula ao CRM” 

12 Transparência CAMBLU 

13 Mensalidades Medicina FURB 

14 Eleição CEF 

15 Atualização do Site 

16 Trote Solidário DCE 

17 Simulado semestral  

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 01/04/2019 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h31  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22:00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Wallace Mees   Outro: 

 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 
Carol Veiga e Bruno Pfifer fizeram a análise e foram divulgados os resultados juntamente com 4 suplentes, houve duas 
desistências.  Houve um erro na hora divulgação em que foi trocado a forma de desempate colocando a idade em vez da 
fase, erro corrigido. No dia 01/04/2019 aconteceu a primeira reunião.  

02 

        Devido ao prazo ter término no sábado o prazo foi prolongado até o dia 01/04/2019, Gustavo Ramos Stein passou no 
CCS e não houve nenhuma inscrição. Há duas opções: cancelamento ou prolongamento do prazo de envio. Bruno Pfifer 
opina a favor do cancelamento. Bruno Menegatti opina falando sobre a mudança de diretoria que foi muito perto do prazo 
de enviou dos projetos. Lucas Schimmelpfennig diz em comtemplar duas ligas. Carolina Veiga, opina a favor do 
cancelamento desse semestre e abertura normal para o semestre que vem, o prazo para o PAF do segundo semestre 
está marcado para o dia 1º de julho e 12º agosto. Resolução: será divulgado que não houve inscritos esse semestre e já 
será divulgado a data para o próximo semestre. 

03 
       Karina do ICDS do HSA entrou em contato com Frederico A. B. Costa, falando que a diretoria do HSA se reuniu e 
decidiu que o valor de 180 reais abaixou para 120, Frederico A. B. Costa solicitou um documento explicando esse custo. 
Resolução: confirmação do valor de 120 reais e posteriormente divulgação para as ligas. 

04 

      Currículo Lattes: As inscrições irão abrir no dia 01/04/2019 as 22H, Laís Loth e Bruno Menegatti questionam pelo 

número de vagas para o curso. Foi indicado que os responsáveis da pauta passem na sala de computadores para avaliar 

os dispositivos e o funcionamento da sala. Foi questionado sobre a existência de Coffee no evento, foi solicitado então 

fazer um orçamento para coffee, mas não foi incentivado pelos membros do CAMBLU, pois evento é de curta duração. 

      Noite Cultural: Local, Data e Marketing prontos, Lucas Schimmelpfennig mandou projeto para DAEX e irão fazer a 

certificação via CAMBLU e Ricardo Lópes. Terá uma reunião com a Casa Feijuca, onde será o evento, 200 reais o aluguel 

do lugar e som. A bebida será vendida pela Casa Feijuca. A professora Deise Vargas professora de Radiologia cantará. O 

dia decidido foi 7 de junho de 2019. Será criado o evento, e junto com ele será anexado um formulário para que os 

participantes demonstrem interesse em se apresentar ou não. 

05 

      Camisetas da Medicina, o prazo é até quarta-feira (03/04/2019), já têm 70 pedidos contabilizados. 
      Camisetas da Gestão 2019, Douglas R. Kremmer fez os designs da gestão CAMBLU, que será postado no grupo para 

votação, será enviado juntamente com as camisetas da medicina para confecção. 

06 

       Primeira Reunião Aberta, será obrigatório no mínimo um membro da Atlética, um membro IFMSA, um membro de cada 
diretoria das ligas e os líderes de turma (ou um representante por turma). A data pensada pelo Gustavo R. Stein foi dia 
29/04/2019, o objetivo da reunião seria sobre os estágios do HSA, PAF-Ligas, e também serão aceitas críticas, sugestões 
e problemas que os representantes trarão. Lucas Schimmelpfennig deu a sugestão de apresentar a hierarquia administrativa 
da FURB, sugestão aceita. Ficou de pauta para Camila B. Purnhagen e Bruno M. Sanches estudar o calendário e ver uma 
data para o evento. Carol B. Veiga trouxe a ideia de colocar essa hierarquia da FURB no site do CAMBLU, ideia aceita. 

07 

     Sala de Convivência da Medicina, o varão das cortinas e porta canecas será instalado pela DAC, foi instalado uma 

antena na TV, custo de R$ 27,98 e foi colocado um cabo de internet na TV. 

   Impressão do Quadro do grafite custou R$2,50. Douglas R. Kremmer traz a sugestão de ser feito com Foam, ficou de 

pauta para Douglas R. Kremmer ver a possibilidade de fazer esse molde. 

     Carol Veiga fez o orçamento do porta shampoo, foi indicado para ir no 1,99 ver um preço mais barato. 

     Câmeras da Medicina e Abertura das Salas, Gustavo R. Stein está conversando com o chefe da DAC sobre a abertura, 

e sobre as câmeras a DAC não responde, e deve ser marcado uma avaliação técnica independente se for feita pela DAC 

ou por terceiros, Gustavo Ramos Stein continuará em contato com Chefe da DAC. 

     Bruno Pfiffer fez orçamento das fechaduras eletrônicas, R$ 480 com a empresa mais barata, instalação pela DAC., 

orçamento das fechaduras aprovado. 

08 

     Planner está pronto, patrocínio: somente Wizard ofereceu patrocínio com R$ 300, Copimagem deu desconto de 20% 

nas impressões. Data limite de patrocínio até dia 08/04/2019. O custo unitário sem patrocínio R$ 35. Carol Veiga irá 

conversar com o Dr. Juliano, da Vascular. Camila B. Purnhagen falará com ECOMAX. Patrocínio para 100 unidades, 

mínimo de R$300. 

      Carimbos do CAMBLU, o carimbo veio sem acento no patrimônio e será corrigido pelo fabricante 

09 

     Lojinha do CAMBLU, número de vendas do adesivos e caixa: Adesivo 9, novos 11, roller-clip 16. Caixa: inicial R$ 149 e 
está em R$ 313, caixa atual. 
    Jacqueline Y. D. Sanches vai atrás do orçamento de bordados com cola térmica. 

10 
     Manutenção da Sala das Ligas, a IFMSA retirou seus itens lá. Frederico A. B. Costa ficou responsável de entrar em 
contato com as ligas para elas arrumarem a sala das ligas. Wesley Severino ficou responsável de ver uma caixa de som. 
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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    

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
    Certificado do Workshop CAMBLU será feito com assinatura do Gustavo R. Stein e Ricardo Lópes, o molde do certificado 
será feito pela Laís Loth. 

12 
   Será feito o balanço financeiro do CAMBLU e será postado no grupo Medicina Oficial. 

13 

    Mensalidades da FURB, Gustavo R Stein teve uma reunião com o pró-reitor, o que mudou foi o número de crédito 
financeiro, de 1400 créditos foi para 2700 aproximadamente, a explicação foi que terão mais professores contratados com 
mais grupos de práticas com menos alunos. O que vai para FURB é 50%, porém é descontado alguns custos, como convênio 
com hospitais. Será marcado uma reunião com Ricardo Lópes para entendimento melhor desse aumento. 

14 
    Eleição da CEF, Isabela Skrsypcsak foi eleita e presidente da CEF do DCE. 

15 
    Atualização do Site, Gustavo R. Stein traz a ideia de fazer formulário no site, Douglas R. Kremmer ficou encarregado de 
estudar essa possibilidade. 

16 
   Trote solidário do DCE, Frederico A. B. Costa avisa que é necessário o número de pessoas interessadas para participar 
do trote solidário, sugestão foi se feito um formulário para ver a adesão de participantes. 

      17 
   Simulados a Jacqueline está esperando a lista do departamento para enviar o resultado para cada participante. 
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______________________________________      ______________________________________ 

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 

 

 
 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

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 

 

 

 


