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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 
NÚMERO DA REUNIÃO 002 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Alessandra Martinenghi 

PRESENTES 
Henrique Petrek Bonde, Ramon Fernandes Olm, Lara Pereira Fabre, Alessandra 
Martinenghi, Maria Isabela Zago, Amanda Machado, Laura Gomes Narvaes, Laís Sydor 
Victor, Gabriela Tessaro Cremoneis, Luis Guilherme Gomes e Mateus Campestrini Harger.  

OBSERVAÇÕES  

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 23/02/2016  TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 18h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 20h21   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Alessandra Martinenghi   Outro: 
 

PAUTAS DA REUNIÃO 
Nº Título da Pauta 
01 SECIMED 

02 Balanço Financeiro 
03 Patrocínio Intermed 
04 Regularização do Camblu e do estatuto em cartório 
05 Acesso das chaves 
06 Trote solidário 
07 Feedback recepção dos calouros 
08 Cerimônia do jaleco 
09 Reunião líderes de turma e ligas 
10 Horário das reuniões ordinárias 
11 Calendário das ligas 
12 Fies  
13 Ecomax 
14 Gaep 
15 Técnica cirúrgica 
16 Reunião Consuni 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

 Definido de 16 vagas para organização do evento, sendo dessas, 5 para integrantes do CAMBLU, 10 vagas para 
acadêmicos de medicina e 1 para coordenadora Elza. As funções de cada um no evento devem ser bem definidas. Dividir os 
integrantes do CAMBLU para liderar pequenos grupos visando melhor organização do evento. Integrantes do CAMBLU: 
Maria Isabela Zago, Lara Pereira Fabre, Laura Gomes Narvaes, Lucas Pecker Azambuja e Luis Guilherme Gomes. Seleção 
dos acadêmicos por currículo. Luis Guilherme Gomes irá organizar o edital e pré-definir pontuações do currículo. Caso um 
dos integrantes da organização não estiver exercendo suas funções os integrantes do CAMBLU podem substituir para não 
atrapalhar o andamento do evento. Checar disponibilidade da Elza para reuniões e regularizar como coordenadora na 
PROPEX. 

02 
Mateus Caprestrini Harger responsável por organizar a planilha do balanço financeiro para entregar ao DCE. Valor total em 
caixa R$15.900. R$350,00 utilizado para cerimônia do jaleco. Estimasse que o repasse do DCE será de aproximadamente 
R$3500,00. 
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03 

Foi solicitado ao Camblu R$1000,00 de patrocínio para o Intermed Criciúma. Sendo os gastos com o evento: ônibus – 
R$9500,00, camiseta – R$2880,00, abadá – R$2700,00, sportbag – R$1890,00, caneca – R$1108,00, tirante – R$600,00, 
repasse 1ºlote – R$26400,00, tatuagem – R$2,00. Total de R$45080,00. Por unanimidade, o patrocínio foi aceito e será 
repassado o valor de R$1000,00 para a AAARIH com a condição de a logo do CAMBLU estar na camiseta. 

04 
O Lucas Azambuja precisa estar presente como Presidente da última gestão. Na próxima reunião determinar data para ir ao 
cartório. 

05 

Regularizar todos integrantes do Camblu, presidente e vice presidente das ligas, Atlética deve definir quem tem acesso as 
salas e IFMSA também a definir quem tem acesso. Sendo que o Camblu tem acesso à ambas as salas. Gabriela Tessaro 
Cremoneis e Andrea Augsburger de Moura responsáveis pela regularização. 

06 

Arrecadação de lacres para doação de cadeiras de rodas. Doação de sangue pelos calouros ou caso não puderem, indicam 
alguém para doar. Instituição precisa ser definida, por enquanto a Acevali foi visitada. Acevali: doação de roupas e alimentos. 
Data: 17/03 

07 
Gasto R$190,00 em manual dos calouros e adesivos. Apresentação aos calouros foi um sucesso. 

08 

Planejado para acontecer no dia 02/03 - quarta-feira, 19h no auditório do J. Contato com o Simesc para apresentação. 
Espaço para os calouros tirarem dúvidas. Início com apresentação do Simesc, entrega das camisetas e apresentação de 
padrinhos e por fim abrir espaço para calouros tirarem dúvidas. 

09 
Reunião marcada para dia 24/02 – 11h   na j109. Henrique Petrek Bonde e Gabriela Tessaro Cremoneis participarão. 

10 
Por unanimidade foi decidido que as reuniões acontecerão nas quartas-feiras as 19h. 

11 

Calendário pronto, será mudado o modelo para englobar mais informações. Atualização quinzenal do calendário. Até dia 
27/02 o calendário deve ser enviado para o Luis Guilherme Gomes para postagem. Lara Pereira Fabre responsável pela 
atualização. Ligas que mandarem os dias primeiro têm preferência. Divulgação no dia 29/02 (segunda-feira) no site e 
facebook do CAMBLU. 

12 

O reitor da universidade Prof. Dr. João Natel explicou ao presidente do AMBLU que o erro foi da FURB e ele se 
responsabilizará em reunião com os calouros do primeiro semestre de 2016 em reunião com os mesmos. O erro ocorreu no 
departamento jurídico da FURB, que interpretou a portaria do ministério da educação de forma diferente da qual foi aplicada. 
Isso resultou na entrada de alunos, que não participaram do processo seletivo da ACAFE, mas foram selecionados com a 
nota do ENEM pela plataforma de inscrição do FIES). Os calouros fies serão absorvidos. A primeira fase será feita em 1 ano, 
sendo que as práticas serão cursadas no segundo semestre junto com calouros 2016.2. Em 2016.2 serão disponibilizadas 
um menor número de vagas para o vestibular. CAMBLU se manifestou contra qualquer tipo de discriminação. Sugestão de 
estágio que seria feito no internato que seja realizado durante as férias de módulos. Como pela portaria do MEC todos os 
alunos têm de ser absorvidos pela instituição e devem ter o direito de concluir o curso em 6 anos, a melhor forma de resolver 
tal situação foi: os calouros que ingressaram apenas pela plataforma do FIES irão fazer a primeira fase em 1 ano, sendo que 
as práticas serão cursadas no segundo semestre junto com calouros 2016.2. Em 2016.2 serão disponibilizadas um menor 
número de vagas para o vestibular, a fim de que as turmas não ultrapassem o número de 40 alunos, visto a infraestrutura da 
universidade, e no internato sugeriu-se a reorganização da carga horaria, para que os alunos o façam em uma ano e meio. 
Lembrando que o CAMBLU se posicionou contra qualquer tipo de discriminação em relação a qualquer aluno.  

13 
As aulas de radiologia na ECOMAX devem voltar nesse semestre, para tanto é necessário novo contato com ECOMAX. 
Maria Isabela Zago ofereceu-se para organizar e Luís Guilherme Gomes divulgar. 

14 

Prof. Dr. Otmar Steiner disse que Gaep foi inativado por não se tratar de um projeto que atenda todos os cursos da FURB. 
Entretanto, sabe-se que alunos de medicina precisam e usam muito mais desse suporte. Henrique irá conversar com 
coordenador do curso, Prof. Dr. Hamilton Fogaça, e Maria Cláudia para voltar a pagar os créditos para o Otmar Steiner, o 
valor era irrisório: R$160,00 (valor simbólico, que o professor cobrava anteriormente para atender os alunos). Caso a FURB 
negue os créditos o CAMBLU irá mandar um projeto para CEF, para que eles financiem esse projeto, já que eles 
disponibilizam uma verba de 10.000,00 para projetos de estudantes de todos os cursos. Henrique Petrek Bonde responsável. 

15 

Professor de Técnica Cirúrgica Romero Fenili falou que a comissão de ética não aprova a utilização dos porcos, comissão de 
ética argumenta que projeto não foi enviado. Maria Isabela Zago vai falar com o Romero, para esclarecer a situação, a fim de 
que a disponibilização dos porcos seja feita o mais rápido o possível. 

16 
Acontecerá no dia 25/03. Nem um dos integrantes do CAMBLU poderá comparecer, mas na sexta-feira (26/03) Laura Gomes 
Narvaes conversará com o presidente do DCE.  
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 
NÚMERO DA REUNIÃO 003 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Amanda Machado 

PRESENTES 

Henrique Petrek Bonde, Ramon Fernandes Olm, Lara Pereira Fabre, Alessandra 
Martinenghi, Maria Isabela Zago, Amanda Machado, Laura Gomes Narvaes, Gabriela 
Tessaro Cremoneis, Luis Guilherme Gomes, Mateus Campestrini Harger e Lucas Pecker 
Azambuja 

OBSERVAÇÕES Laís Sydor Victor: falta justificada 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 02/03/2016  TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 19h09  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 20h20   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Amanda Machado   Outro: 
 

PAUTAS DA REUNIÃO 
Nº Título da Pauta 
01 Aprovação Edital SECIMED 

02 Atualização Cerimônia do Jaleco 
03 Acesso Chaves 
04 Atualização Trote Solidário 
05 Feedback Reuniões Líderes e Ligas 
06 Reajuste Reuniões Ordinárias 
07 Atualização ECOMAX 
08 Atualização GAEP 
09 Atualização Porcos Técnica Cirúrgica 
10 Início do Debate sobre Monitoria de Semiologia 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

O presidente Henrique Petrek Bonde inicia a leitura do Edital do Comitê Organizador da XIV SECIMED. Alteração de 
pontuação por participar como ligantes de Ligas Acadêmicas de 2 pontos para 1 ponto. Limitada  a pontuação de participação 
em eventos de ligas a no máximo 3 pontos. Reduzida a pontuação por participação como organizador ou coordenador em 
projetos, campanhas e eventos da IFMSA de 3 pontos a 2 pontos. Não haverá pontuação para participação em palestras. 
Reuniões do comitê organizador com a professora orientadora ficaram marcadas para as sextas-feiras ao meio-dia (12h).  
Outras reuniões sem o orientador podem ter maior flexibilidade de horários. O participante precisa estar disponível para 
reuniões extraordinárias. Data de divulgação do resultado do processo seletivo foi alterada para o dia 14 de março. Data de 
divulgação do edital para as inscrições alterada para o dia 4 de março.   
 

02 

Decidido que Henrique será o orador da Cerimônia do Jaleco. Laura Gomes Narvaes descreve o cumprimento das tarefas 
relacionadas à organização da cerimônia: camisetas entregues, auditório e vaga de estacionamento para o palestrante 
reservados. Alessandra Martinenghi e Ramon Fernandes Olm ficam responsáveis de avisar os calouros B para chegarem às 
19h30, visto que já assistiram a palestra a ser ministrada às 19h.  
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03 

Gabriela Tessaro Cremoneis fez a listagem com os nomes dos membros da gestão atual do CAMBLU e seus respectivos 
códigos de pessoa para atualizar o cadastro e permitir que estem tenham acesso às chaves da sala do CAMBLU. Maria 
Isabela Zago fica responsável por cobrar que os diretores de ligas que precisarem das chaves da sala das Ligas entreguem 
os dados até o dia 7 de março. 

04 

Alessandra confirma realização do Trote Solidário da turma XLIII na ACEVALI. As atividades dos calouros serão divididas em 
3 partes: Campanha do Lacre Solidário, doação de sangue e visita à  ACEVALI. A visita será dia 17 de março às 13h30. Foi 
solicitado ao CAMBLU pela ACEVALI que patrocine o lanche para a visita. CAMBLU aceita o pedido. Alessandra fica 
responsável por confirmar a quantidade de pessoas que estarão presentes no dia da visita para o devido preparo do lanche. 
Fica responsável também por divulgar os banners da campanha do Lacre Solidário pelos blocos da FURB. Lara Pereira 
Fabre, Gabriela, Alessandra e Ramon ficam responsáveis pelo preparo do lanche.  

05 

A reunião foi mais importante para os líderes de turma, não havendo grande adesão dos presidentes das Ligas Acadêmicas. 
Não houve reclamações das turmas da primeira, segunda e terceira fase. Turma da quarta fase falou que estava com 
dificuldades na Semiologia, pois os professores passavam a parte teórica mas não demonstravam nas práticas. Foi solicitado 
que eles conversassem com os professores e pedissem que fizessem essas demonstrações. A turma da quinta fase relatou 
problemas com o horário de Ortopedia, pois Ferracin não estava liberando mais do que 3 alunos nas práticas, sendo que o 
grupo de prática tem 6 alunos. O coordenador Fogaça se responsabilizou por conversar com o professor e solucionar o 
problema. Maria Isabela falou que o problema já foi resolvido.  A turma da sexta se reclamou de excessivas faltas do professor 
Nogara, e o coordenador Fogaça se responsabiliza por falar com ele para que não se repita o ocorrido. A turma da sétima 
fase não estava presente. Na oitava fase houve reclamação sobre a falta de organização da equipe de GO, relatando também 
que os horários estavam muito confusos, mas nada foi resolvido. A reclamação da nona fase foi em relação à GO e pediatria. 
Houve reclamação que os alunos de GO ocupavam todas as salas, e assim os alunos da Pediatria precisavam atender no 
corredor. O coordenador Fogaça se responsabiliza pelo assunto.  

06 
Henrique convocou votação para decisão do dia de realização das Reuniões Ordinárias do CAMBLU. Com 9 votos a favor 
dentre os 11 membros presentes, foi definido que as reuniões acontecerão nas terças-feiras às 19h.  

07 

Lucas Pecker Azambuja descreve a experiência das aulas na ECOMAX no ano passado. Relata que agora foram 
disponibilizadas 5 vagas às terças-feiras, de 12h a 13h15. Lucas fica responsável por organizar e ordenar as inscrições dos 
alunos. A princípio o rodízio de grupos será mensal, sujeito a alterações. Caso algum aluno tenha o interesse de participar 
novamente no próximo mês, havendo disponibilidade de vagas, deve mandar o email solicitando vaga novamente.   

08 
Henrique relata que o Coordenador Dr. Hamilton Fogaça declarou que quem cuida desta parte é a Dra. Maria Cláudia Schmitt 
Lobe, e que isso deve ser levado para o colegiado. Relata também que o o coordenador disse achar ser viável a realização do 
grupo, mas que quem lida com as finanças é a Dra. Maria Cláudia. Lucas indicou Henrique para sua cadeira no colegiado. 

09 

Maria Isabela relata que conversou com o professor Romero e ele disse que já tinha feito o projeto, mas que o projeto estava 
com o professor Cláudio, coordenador do CCS e membro da Comissão de Ética, e que ele deveria revisar e levar para a 
próxima reunião da Comissão de Ética. Maria Isabela fica responsável por conferir se realmente o documento está com o 
professor Cláudio.  

10 

Gabriela deu a ideia de pesquisar outros lugares onde há monitoria de Semiologia. Lucas deu ideias de como funcionaria a 
monitoria na FURB. Henrique sugere passar uma lista aos alunos dos módulos e da 4ª fase perguntando se pensam ser 
necessário haver monitoria para Semiologia ou se pensam que as aulas foram satisfatórias. Maria Isabela fica responsável em 
criar a lista para pesquisa de interesse.   
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 
NÚMERO DA REUNIÃO 005 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Alessandra Martinenghi 

PRESENTES 

Henrique Petrek Bonde, Alessandra Martinenghi, Maria Isabela Zago, Laura Gomes 
Narvaes, Amanda Machado, Laís Sydor Victor, Luís Guilherme Gomes, Lucas Pecker 
Azambuja, Ramon Fernandes Olm, Lara Fabre Pereira, Mateus Campestrini Harger,  

 

OBSERVAÇÕES 
Gabriela Tessaro Cremoneis (falta justificada). Acadêmica Amanda Zimmermann 
compareceu à reunião. Laura Gomes Narvaes avisou que não estará presente nas duas 
próximas reuniões para ir à autoescola.  

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 15/03/2016  TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 19h05  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 20h21   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Alessandra Martinenghi   Outro: 
 

PAUTAS DA REUNIÃO 
Nº Título da Pauta 
01 Seleção Comitê Organizador SECIMED 
02 Regularização Elza 
03 Projeto SECIMED 
04 Lista de pesquisa de interesse monitoria de Semiologia 
05 Leitura e aprovação contrato de patrocínio AAARIH 
06 Sugestões de Pauta Colegiado 
07 Orçamento ar condicionado Sala das Ligas 
08 Sala de Cirurgia do HSI 
09 MDF Equipamentos 
10 Balanço Financeiro 
11 Repasse Simesc 
12 Regularização estatuto 
13 Atualização Trote Solidário 
14 Técnica Cirúrgica 
15 Ata de posse 
16 Renúncia Andréa 
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n 
Nº Ação 

01 

O Presidente Henrique Bonde Petrek foi ao CCS, no entanto o Departamento de Medicina estava fechado. 
Foram entregues mais quatro envelopes. Luís Guilherme Gomes fica responsável por pegar esses envelopes e 
fazer a seleção por pontuação. Serão divulgados por código de pessoa os selecionados para comissão 
organizadora da SECIMED. 

02 

Henrique  Petrek Bonde relata que conversou com Fabrício Wolff da PROPEX, e ele disse que a Professora 
Elsa Cristine Bevian precisa ser cadastrada na plataforma Simec (Sistema Integrado de Monitoramento, 
Execução e Controle) e, para isso, é necessária a entrega do projeto da SECIMED. A comissão organizadora 
precisa ser efetivada e projeto estar pronto para que a regularização seja feita. 

03 A comissão organizadora deve estar formada para dar início ao projeto. 

04 

As listas serão passadas nas turmas de 4ª a 8ª fase. Maria Isabela Zago ficou responsável pela 5ª fase e já 
passou na respectiva sala. As listas restantes devem ser passadas até dia 29/03. Para que alguma providência 
seja tomada é necessário que o número de assinaturas seja de no mínimo 50% +1 do total de acadêmicos da 4ª 
a 8ª fase. Henrique Bonde e Luís Guilherme Gomes relatam que não acham necessária uma monitoria para 
disciplina de semiologia, acreditam que a matéria está muito completa e eficiente, e que haverá outros problemas 
com relação ao hospital e número de pessoas. 

05 
Henrique  Petrek  Bonde fez a leitura do contrato. O contrato foi aprovado por unanimidade. AAARIH relatou que 
a logo do CAMBLU será colocada no abadá para que não haja mudanças nos custos que já estavam 
programados. O documento está anexado ao final da presente ata. 

06 

Gaep: solução quanto ao número de créditos pagos ao Prof. Dr. Otmar Steiner. Luís Guilherme Gomes acredita 
que Otmar deve comparecer à reunião do colegiado. Mudança dos membros que participam do colegiado. Sala 
para acadêmicos do Hospital Santa Isabel (HSI): a sala dos acadêmicos de medicina da FURB está com espaço 
insuficiente, além disso, os armários para guardar os pertences são insuficientes para os acadêmicos e não 
possuem tranca. Lucas Pecker Azambuja relata que os móveis foram doados por professores da FURB há muito 
tempo. Lucas e Luís opinam que a FURB deveria custear os móveis. Laura Gomes Narvaes sugere que seja 
levado um orçamento pronto para os responsáveis. Equipamentos do laboratório de habilidades: os 
equipamentos estão muito defasados, é necessário um material melhor. Maria Isabela Zago relata que na sala 
dela (5ª fase) os acadêmicos estão insatisfeitos devido a algumas matérias serem passadas em forma de 
seminário, eles acreditam que dessa forma o aprendizado fica deficiente em pontos importantes. Mateus 
Campestrini Harger sugere que a turma converse com o professor antes de levar o assunto para pauta no 
colegiado. Lucas conta que o coordenador do curso, Prof. Dr. Hamilton Fogaça relatou que a coordenação pode 
sugerir que o professor mude seus métodos, mas não exigir. Henrique acha que o líder de turma deve procurar o 
Prof. Dr. Hamilton Fogaça. 

07 

Henrique  Petrek Bonde relata que as gestões anteriores do CAMBLU acumularam muito dinheiro e pouco 
investiram. O caixa estava com R$18500,00, os gastos com camisetas e manuais dos calouros reduziram o caixa 
para R$18100,00. Além disso, o repasse do DCE e do Simesc devem somar juntos aproximadamente R$6000,00 
e não estão contabilizados no caixa, serão depositados pelas respectivas instituições. Henrique sugere que o 
CAMBLU comece investindo em um ar condicionado para sala das ligas e um armário para a sala dos 
acadêmicos no Hospital Santa Isabel. Luís Guilherme Gomes relata que talvez na DAC (Divisão de 
Administração do Câmpus) tenha um ar condicionado disponível, e assim não teria custo. Laura ficou 
responsável por ir à DAC e fazer um orçamento. 

08 

Maria Isabela Zago relatou que acadêmicos do internato estão reclamando que um acadêmico da 4ª fase está 
participando de diversas cirurgias no Hospital Santa Isabel, e como apenas dois acadêmicos podem assistir cada 
cirurgia muitas pessoas do internato não estavam mais conseguindo participar. Falar com líder de turma da 11ª 
fase para confirmar se está interferindo ou não na formação deles e se esse acadêmico realmente está 
assistindo cirurgias. 

09 

Lucas Azambuja Pecker relatou que no ano de 2015 um representante da MDF equipamentos conversou com o 
CAMBLU para fazer uma parceria. A proposta era que no site do CAMBLU tivesse um link para o site da MDF, 
eles vendem estetoscópios e outros equipamentos hospitalares. Caso os acadêmicos de medicina da FURB 
comprassem os equipamentos da marca o CAMBLU receberia 10% do valor do produto. Além disso, o 
representante presenteou o CAMBLU com dois estetoscópios como patrocínio. Foi decidido por unanimidade que 
os estetoscópios serão sorteados na SECIMED. 

10 Balanço financeiro já foi divulgado no site do CAMBLU e por email para todos os acadêmicos. O livro caixa já foi 
entregue para a Tesoureira Laura Gomes Narvaes. 

11 Henrique  Petrek Bonde e Lucas  Pecker  Azambuja foram ao Simesc e repassaram os recibos até o mês de 
junho. O repasse será feito por débito em conta. 

12 

Amanda Machado relatou ter conversado com Advogado e acadêmico da 3ª fase João Felipe Dalbosco. Ele 
disse que é necessário seguir as regras do último estatuto que foi registrado em cartório. Caso for feito algo que 
infringe o último estatuto registrado, a ação será ilegal. Mateus Campestrini Harger responsável por ligar para 
Vara Cível e checar o que o último estatuto fala sobre porcentagem de quórum mínimo para mudança de 
estatuto. Caso não esteja registrado nenhum estatuto previamente, o novo estatuto deve ser registrado como 
primeiro. 

13 Laís Sydor Victor relatou que a data do trote foi alterada para dia 07/04, requisitada a troca de data pela 
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instituição Acevali. A instituição repassou uma lista de itens para doação. Os organizadores da ação escolheram 
alguns itens para pedir aos calouros. A instituição não está convincente de que o trote acontecerá na data 
combinada, eles relatam que as dificuldades financeiras deixam a instituição muito instável. Henrique  Petrek  
Bonde pede para coordenadoras do CAMBLU e IFMSA pensarem em um plano B para que o trote não deixe de 
acontecer. Ele fala que não podemos nos apoiar em apenas uma instituição que não nos fornece segurança. 
Além disso, outros membros do CAMBLU como Luís Guilherme Gomes e Laura Gomes Narvaes acreditam que a 
coordenação precisa se organizar mais, não só na ação da Acevali mas também na arrecadação de lacres e 
doações de sangue. Laís e Alessandra Martinenghi responsáveis por agilizar o processo. 

14 
Maria Isabela Zago relatou que o Prof. Dr. Romero Fenili comunicou que já enviou os protocolos necessários 
para o Comitê de Ética. Maria fica responsável por falar com Prof. Sara Barauna para conferir se os protocolos 
realmente foram enviados. 

15 Os membros da diretoria executiva do CAMBLU foram ao cartório para registrar assinatura na ata de posse. 
Alessandra Martinenghi deve ir assinar a ata em cartório. 

16 Carta de renúncia de Andréa Augsburger de Moura estará anexada ao final da presente ata. 
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ATA DE REUNIÃO 

 

 

REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 
NÚMERO DA REUNIÃO 006 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Amanda Machado 

PRESENTES Henrique Petrek Bonde, Amanda Machado, Laís Sydor Victor, Luís Guilherme Gomes 
Geraldini, Lucas Pecker Azambuja, Ramon Fernandes Olm, Lara Fabre Pereira, Mateus 
Campestrini Harger 

OBSERVAÇÕES 
Faltas: Maria Isabela Zago. Faltas justificadas: Laura Gomes Narvaes,  Alessandra 
Martinenghi, Gabriela Tessaro Cremoneis.  A acadêmica Amanda Zimmermann esteve 
presente. 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 29/03/2016  TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 19h10  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 20h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Amanda Machado   Outro: 
 

PAUTAS DA REUNIÃO 
Nº Título da Pauta 
01 Contrato Patrocínio AAARIH 
02 Orçamento Ar condicionado sala das ligas e armários HSI 
03 Leitura e aprovação da nota sobre o FIES 
04 Regularização estatuto CAMBLU 
05 Avaliação Disciplinas Optativas vigentes 
06 Orçamento novos itens LOJA CAMBLU (Caneca térmica, Chaveiro, Porta Jaleco, Porta esteto) 
07 Levantamento de qualidade da disciplina de MFC I, II, III e IV 
08 Situação da Dra. Mariana no módulo de Otorrino 
09 DCE Solidário 
10 Atualização Trote Solidário 
11 Atualização Acadêmica realizando Estágio no HSI 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Laura Gomes Narvaes entregou o contrato aos responsáveis da AAARIH, porém um dos integrantes da Atlética 
assinou no lugar errado, o que invalida o contrato. Henrique Petrek Bonde fica responsável de levar outra cópia para 
que eles assinem novamente.  
 

02 

Laura fez os respectivos orçamentos e enviou para os membro do CAMBLU para que discutissem na presente reunião 
ordinária. Armário para a sala dos acadêmicos no HSI: Roupeiro em aço com 12 porta pequenas, valor: R$637. Laura 
foi também ao DAC para requerir um ar condicionado para a Sala das Ligas. O pedido foi encaminhado ao Diretor 
responsável.  A secretária do DAC a informou que as chances de haver algum ar condicionado disponível são poucas 
e que, caso não haja, o próximo passo seria pedir ao Departamento de Medicina. Orçamentos de ar condicionado: Ar 
condicionado 7000 BTUs, valor: R$877,12. Ar condicionado 7500 BTUs, valor: R$799. Foi solicitado também 
orçamento para compra de uma mesa para a Sala das Ligas: mesa de 2m, Incoflex, valor: R$415,90. Mesa de reunião 
Tabaco, 2m, valor: R$396,99. Lucas Pecker Azambuja relata que em gestões passadas do CAMBLU foi possível pegar 
móveis no depósito do DAC, no campus II. Laura fica responsável então por verificar a possibilidade de o CAMBLU ter 
novamente acesso ao depósito para procurar uma mesa adequada à Sala das Ligas, ligar para o DAC confirmando se 
há algum ar condicionado disponível, continuar a fazer orçamentos e verificar com a Dra. Maria Cláudia Schmitt Lobe, 
membro do Departamento de Medicina, a possibilidade de liberar verba para a compra do ar condicionado/armários 
para o HSI. 
 

03 

Henrique relata a importância de divulgar a Nota Oficial para conhecimento de todos os acadêmicos, a fim de evitar 
algum mal entendido. Henrique faz a leitura da Nota. Luís Guilherme Gomes Geraldini sugere adicionar à nota uma 
observação, lembrando aos acadêmicos que os contratos em vigência (semestres anteriores) serão mantidos 
independentemente dos fatos ocorridos. A Nota foi lida, corrigida e aprovada pelos membros presentes. 
 

04 

Mateus Campestrini Harger relata ter ligado para o Cartório, e disseram a ele que para solicitar busca de qualquer 
Estatuto registrado é necessário ir pessoalmente ao Cartório e pagar um certo valor que não foi a ele informado. 
Mateus fica responsável por dar continuidade à solicitação de busca e trazer resultados na reunião ordinária do dia 5 
de abril. Laís Sydor Victor fica responsável por perguntar à  Letícia Frota, presidente de uma gestão passada do 
CAMBLU, se ela registrou o Estatuto de sua gestão em algum cartório. 

05 

Foi proposta a avaliação das disciplinas optativas vigentes. Luís disse que é preciso provar a ineficiência das 
disciplinas através de questionamentos aos alunos das respectivas disciplinas. Ramon Fernandes Olm fica 
responsável por desenvolver um questionário geral para ser aplicado e trazer na próxima reunião ordinária para 
discussão e aprovação.  
 

06 
Luís fica responsável por solicitar orçamentos para os itens sugeridos e trazer na reunião ordinária do dia 5 de abril.  
 

07 
Luís sugere passar um questionário para as turmas da 5ª à 8ª fase para avaliação das disciplinas de MFC e seus 
professores para levar à reunião do Colegiado. Henrique fica responsável por montar o questionário.  
 

08 
Henrique fica responsável por conversar com a Dra. Mariana e trazer para a próxima reunião o posicionamento dela 
referente a sua saída.  
 

09 
Laís, Amanda Machado e Amanda Zimmermann ficam responsáveis por comparecer à reunião do DCE, a realizar-se 
no dia 23 de março, ao meio-dia, no prédio do DCE, onde será apresentado o projeto inicial do DCE solidário. 
 

10 
Laís ligou para o HEMOSC e agendou calouros para doação de sangue. Laís fica responsável por manter atualizados 
os membros do CAMBLU sobre o andamento da realização do Trote Solidário. 
 

11 

Estagio da acadêmica é regularizado em Cirurgia Geral, portanto tem acesso livre às salas de cirurgia. A acadêmica 
relatou em conversa com Henrique que nas outras cirurgias conseguia fazer o rodízio tranquilamente com os outros 
acadêmicos, apenas teve problemas com outras acadêmicas na Cirurgia Cardíaca, que não é obrigatória no Internato. 
O CAMBLU não pode interferir pois compete à Coordenadoria do HSI fazer a gestão de rodízio de acadêmicos,  no 
caso, a Dra Graziela Peluso Alba, Coordenadora do Internato.  
 


