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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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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. 


