
UNIVERSIDADE	REGIONAL	DE	BLUMENAU	
CENTRO	DE	CIÊNCIAS	DA	SAÚDE	–	CCS	

CENTRO	ACADÊMICO	DE	MEDICINA	DE	BLUMENAU	-	CAMBLU	
	 	

 
ATA DE REUNIÃO 

 

 

REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2016 
NÚMERO DA REUNIÃO 006 
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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.  
 


