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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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