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 ATA DE REUNIÃO 

 

REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2019 

NÚMERO DA REUNIÃO 03 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Anna Sofia S. Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Carolina B. Veiga, 

Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, João Vitor M. Fantini, Julia Orsi, Larissa C. 

Chiste, Rafael D. Coelho, Sofia S. Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES Visitantes: Laura Spengler Zen, Marinara de Berri 

PAUTAS 

  

1 Bolsas UNIEDU 

2 Coronavírus 

3 Reunião com DCE 

4 Gincana da medicina 

5 Adote um idoso 

6 Aplicativo da Medicina 

7 Marketing 

8. Suporte para elaboração de artigos científicos 

9. Revista da saúde 

10. Armários da saúde 

11. Colchões HSI 

12. Tesouraria 

13. Reunião do colegiado 

14. Reforma da sala de coworking 

15. Conversação em inglês 

16. Podcast 

17. Padrinho do CAMBLU 

18. Acervo da biblioteca 

19. Noite cultural 

20. PAATC e PAF 

21. Baile de gala 
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22. Sala de convivência 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 16/03/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h42  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h04   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

O decreto do art. 170 que limitaria a bolsa de estudos para 2 salários mínimos foi revogado hoje pelo governador do 
estado, após reunião com estudantes da UNISUL e reitora da FURB. Ressalta-se que protestos foram organizados 
pelos movimentos estudantis de Santa Catarina. Amanhã seria feita uma reunião para falar sobre as bolsas com o 
pró-reitor, a qual não será cancelada, para que sejam firmadas as novas alterações do decreto revogado. Além disso, 
a NSC TV também foi contatada para uma possível entrevista, mas ainda não se sabe a data, para falar sobre a força 
do movimento estudantil. 

02. 

O CAMBLU está aguardando anúncio oficial do DCE e da reitoria da FURB para saber se as aulas serão canceladas, 
uma vez que as ameaças de coronavírus em Blumenau estão grandes. Não há novidades sobre os panfletos que 
serão feitos pelas ligas, mas à princípio foi definido que o CAMBLU não irá mais apoiar financeiramente a feitoria dos 
panfletos, focando em divulgações online de prevenção ao vírus. 

03. 

Terça-feira passada foi feita reunião com o DCE e o Camblu estava presente. A primeira pauta foi sobre treinamento 
de liderança, na qual um coach irá promover treinamentos na FURB mediante pagamento de uma palestra que será 
em Itapema; Outra pauta foi sobre a nova gestão do Restaurante Universitário, que está recebendo reclamações, e 
uma solução será reclamar pelo e-mail da empresa. Sobre a falta de variedades de lanches, foi dito que a empresa 
recebeu um período para se adaptar e verificar as demandas dos alunos. Outra pauta foi a carteirinha de estudante, 
que deveria ser o ID estudantil, mas não será possível alterar, ficando a mesma forma anterior de fazer carteirinha 
(site do DCE). Também haverá um suporte psicológico às mulheres via site do DCE, no qual podem ser feitas 
denúncias de violência dentro da FURB. As mulheres afetadas receberão apoio psicológico e serão defendidas pelo 
advogado do DCE. Além disso, o DCE entregou um formulário para cada centro acadêmico da FURB, questionando 
suas demandas e como o DCE pode auxiliar, pedindo opiniões e críticas. Por fim, o DCE ressaltou que o repasse 
para os centros acadêmicos está aberto. 

04. 

Provavelmente será postergada, devido ao coronavírus. As equipes serão feitas por 1 pessoa de cada fase do ciclo 

básico e clínico, e de 1 a 3 representantes no internato. A prova prática será feita nos bonecos de simulação, e as 

outras provas contarão com casos clínicos e outras formas ativas de avaliação. 

05. 
Carolina e Douglas irão na quarta-feira visitar as casas de idosos para verificar o ambiente e as demandas da casa 

de repouso.  

06. 
João entrou em contato com a empresa Universo Bener mas não obteve resposta. Na próxima quarta-feira, João e 
Wallace terão uma reunião às 17:10 com a empresa 2WO para falar sobre o aplicativo. Wallace pediu para que o 
João entre em contato com programadores freelancers para fazer um orçamento mais acessível. 

07. 

Rafael fez a arte das camisetas da gestão, do podcast. Foi sugerido que a letra da arte do podcast fosse suavizada. A 

camisa para a diretora mais votada foi a número 1, com a logo e o título “diretoria” acima. Outra sugestão foi colocar 

“Gestão 2020 abaixo da logo. Sobre os porta-jalecos, a arte será feita pelo Douglas. Ainda não há previsão de 

produção. Sobre a seleção de outro membro para o Marketing, as entrevistas serão feitas, e a arte mais votada pela 

comissão do CAMBLU já foi escolhida. Na entrevista, algumas perguntas serão se a pessoa contou com a ajuda de 

alguém ou quanto tempo levou para fazer a arte. Será avaliado também o interesse do aluno pelo CAMBLU, qual o 

programa utilizado para fazer a arte, se a pessoa se considera criativa e quantas horas destinaria por semana para 

fazer artes. 

08. 

Rafael tinha reunião com Clóvis semana passada, porém foi postergada, e devido às ameaças de coronavírus, não 

sabe quando ocorrerá a reunião. Wallace aconselhou a enviar e-mail para o departamento de Matemática. Não foi 

visto sobre produção textual. Os acessos ao site do CAMBLU aumentaram após mudanças feitas pela comissão. 

09. Ainda não foi feita reunião. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

10. 
Será feito um documento de requerimento sobre os armários, o qual será encaminhado para o DCE em pedido de 

apoio. 

11. As camas não foram medidas pois Anna e Julia não foram mais ao hospital. 

12. Julia já postou o balanço financeiro no site e no grupo da Medicina no Facebook. Será solicitado repasse do DCE 

13. 
Reunião foi marcada para o dia 01 de abril, mas provavelmente não ocorrerá devido ao coronavírus. As datas da 

SECIMED e as listas de presença de turma serão discutidas nessa reunião, para que se tomem decisões. 

14. 
João ainda não conseguiu marcar reunião com o marceneiro, pois ele não tem disponibilidade. Carolina irá passar um 

contato de outro marceneiro para que João verifique o orçamento. 

15. 
O grupo no WhatsApp com os voluntários para as aulas será montado, para que se pensem em datas. Carolina ficará 

responsável. 

16. A arte será alterada conforme recomendações. 

17. Wallace já fez a carta de convite ao professor Carlos Seara Filho. 

18. Wallace fez o ofício para pedido de livros à comunidade médica e pediu opinião dos membros do CAMBLU. 

19. 
Foram definidos os cargos na primeira reunião, bem como a data: 05 de junho. O local ainda não foi definido, mas 

opções são a Casa Feijuca e o OBS.  

20. 
PAF teve duas inscrições de ligas (LIPLAS E LIEM). A LIEM gostaria de fazer uma jornada acadêmica sobre a 

obesidade. Houve dúvidas sobre o PAATC, mas nenhuma inscrição. 

21. 
Foi montado um grupo com Wallace, Mateus e Franco (presidente da Atlética). Ainda não há data, mas será no 

segundo semestre. 

22. Wallace solicitou que dois integrantes fiquem responsáveis por cuidar da sala de conivência. 
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______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 

 
 

 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                                        Adriane Menezes de Medeiros 

Vice-diretor de Eventos                                    Diretora de Comunicação e Marketing  

                                      

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Rafael Reis Patiño                                                   Rafael Destri Coelho 

Vice-diretor de Comunicação e Marketing              Diretor de Políticas Científicas 

 

 

 

 

_____________________ 

Sofia Schmitt Schlindwein 

Diretora de Assuntos Acadêmicos 

 

OBSERVAÇÃO: Assinaturas realizadas pelo programa Adobe durante o período de quarentena, tendo 

em vista que não é possível realizar a assinatura da ata pessoalmente. 

 


