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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2019 

NÚMERO DA REUNIÃO 05 

LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU - R. São Paulo, 1525, Ed. Cristina, 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, Gabriela Scheidt, João Vitor M. Fantini, Julia 

Orsi, Laísa Scremin, Larissa C. Chiste, Rafael D. Coelho, Rafael Reis Patiño, Sofia S. 

Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Marinara 

Berri, Anna Carolina Welter, Bruno Pfiffer, Rodrigo Dal Osto Stimer, Maria Antônia 

Silva da Cunha, Alan França Cerioli, Bruna Tamara Suzane Paganelli 

PAUTAS 

  

1 Atividades Mediadas por Tecnologia 

2 Financeiro FURB 

3 Simulados Semestrais 

4 Aplicativo da Medicina 

5 Lojinha do CAMBLU 

6 Marketing 

7 Suporte para Elaboração de Trabalho científicos  

8. Revista da Saúde 

9. Armários da Saúde 

10. Conversação em Inglês 

11. Podcast 

12. Eventos  

13. CNPJ do CAMBLU 

14. Congresso Catarinense de Clínica 

15. PAATC 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 30/03/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h09  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

Wallace informou que o departamento está fazendo o controle da ocorrência das aulas on-line por turma, e apenas as 
turmas da 3, 6 e 8 fase ainda não atualizaram as listas. Wallace conversou com alguns professores que não estavam 
conseguindo administrar a nova tecnologia de aulas e os ajudou. Sobre o internato, na semana passada foi divulgada 
uma portaria sobre os estágios da área da saúde por causa do COVID-19. A FURB disponibilizou o Hospital 
Universitário para a prefeitura caso seja necessário, mas a prefeitura afirmou que ainda não é preciso. Carolina disse 
que podemos elaborar uma lista para que os líderes organizem o total de aulas práticas perdidas para serem repostas 
no futuro, e também deve-se buscar o feedback dos professores a respeito das aulas online por meio do e-mail. 

02. 

Wallace disse que o DCE fará uma reunião hoje às 22h sobre a mensalidade. O CAMBLU já teve uma conversa com 
o DCE sobre a dificuldade da redução da mensalidade, uma vez que todas as aulas práticas serão repostas e que na 
verdade a mensalidade provém de uma semestralidade que é dividida na quantia de parcelas. A proposta seria, então, 
de um refinanciamento sem juros, para os alunos que estão passando por dificuldades financeiras, ou de um maior 
parcelamento das mensalidades. Essas propostas serão colocadas em pauta na reunião com o DCE hoje. 

03. 

Devido ao COVID-19, possivelmente não haverá simulado nesse semestre. Esse simulado é composto por 30 questões 
que envolvam assuntos da fase anterior da turma em questão, no ciclo clínico. Julia Orsi fez um levantamento de 
questões que caem nas residências da região Sul por fase do curso, e assim as questões também podem ser retiradas 
de lá (Prova AMRIGS). Foi proposto fazer uma premiação para os melhores colocados nas provas, e a entrega de um 
certificado. Os simulados da 5ª e 6ª fase terão 10 questões a mais que serão voltadas para o ENADE, visto que as 
turmas iram prestar esta prova, e a Gestão Plus+ se comprometeu em ajudar na preparação dos alunos. 

04. 

João e Wallace já estão em contato e irão marcar reunião com o freelancer desenvolvedor de aplicativos Jonathan 

Jason Wilhelms nessa semana, Um freelancer é um profissional que trabalha tanto para empresas quanto de forma 

autônoma, todos seus trabalhos são em forma de contrato, então comprovando que será algo autenticado. 

05. 

Brenda disse que houve resposta sobre o frete, o qual ficaria cerca de 20% do valor total da compra. De acordo com 

a compra que será feita, a resposta foi que o frete ficaria entre R$200,00 ou R$300,00. Cada porta-jaleco sairia pelo 

valor de R$7,44 e o valor para frete foi considerado alto. Novas empresas para o frete serão analisadas pela gestão. 

06. 

Laísa disse que fez novos modelos de camiseta e irá enviar no grupo da gestão para avaliação. Além disso, está aberta 
a sugestões. Rafael Patiño disse que muitas pessoas estão participando nas redes sociais do CAMBLU, com um 
aumento de 36 seguidores nessa semana. As sugestões para quarentena estão sendo publicadas e os estudantes 
estão enviando sugestões muito boas. Laísa disse que o alcance do Instagram aumentou muito. Wallace pediu para 
que seja feita a arte das principais pautas de março para essa semana. Rafael sugeriu a ideia de criar, com os futuros 
calouros, um grupo no WhatsApp, que seria um ponto de apoio, mas a gestão concordou que não seria necessário, já 
que há a recepção na cerimônia do jaleco e uma comunicação aberta nas redes. Wallace também perguntou sobre a 
camiseta para a gestão e que seria bom já ter a ideia nessa semana, e Rafael disse que ainda está analisando. Laísa 
sugeriu a ideia de criar um “blog” no site, para aumentar o número de acessos e a atratividade, no qual os alunos 
poderiam enviar textos falando sobre assuntos da faculdade. Sofia, que organizou o jornal desse semestre, disse que 
a ideia é ótima e que ampliaria o canal de comunicação com os alunos. Wallace disse que gostou da ideia e que vale 
a pena colocá-la em prática. 

07. 

Rafael Coelho disse que entrou em contato com o professor Ernani e Carlos Nunes via WhatsApp e explicou mais 

sobre o projeto. Eles responderam que estão trabalhando muito em questão do COVID-19, e que não conseguiriam 

fazer a reunião online, sendo melhor quando as aulas voltarem, porém demonstraram muito interesse e o projeto poderá 

ser eito quando voltar à normalidade. Ele também recebeu um e-mail da biblioteca informando que eles não fazem 

correção de trabalhos online (dúvida que surgiu devido à quarentena), mas possuem vídeos com passo-a-passo para 

que os alunos possam entender. Foi sugerido aprimorar o workshop de formatação de trabalhos científicos para que 

ocorresse online e com a participação de membros da biblioteca. Rafael Coelho e Carolina devem pensar sobre os 

principais pontos a serem abordados no workshop sobre formatação de trabalhos. 

08. 
Wallace disse que não houve resposta da professora, e que irá abordar outros professores com experiência em revistas 

para ajudar. A ideia é de nessa semana já iniciar a criação. 

09. 
Carolina disse que o curso de enfermagem e farmácia apoiaram a ideia, e que está esperando os demais centros 

acadêmicos que tem aulas no Bloco J, responderem sua posição para que seja construído o ofício. 

10. 

As inscrições irão finalizar no dia 03/04 e houveram 28 inscritos até agora. Carolina conversou com os professores, e 

os inscritos se classificaram em todos os níveis de fluência. Assim, os professores acharam melhor dividir os grupos 

por nível de fluência, e cada professor ficará responsável por cada grupo, focando nas necessidades. 

11. A arte já está pronta e o texto do primeiro podcast já está sendo elaborado. Essa semana o podcast irá ao ar. 
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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  

 

 

 

 

12. 

Sobre o workshop do currículo lattes, Douglas disse que a ideia é de fazer no dia 11/04 (sábado), online. Nessa semana, 

será lançado um formulário de inscrição para esse evento, e o marketing pode divulgar. Haveriam 3 professores, os 

quais participariam durante a aula ajudando a montar os currículos. Sobre a SECIMED, Anna ressaltou que a data 

proposta durante a eleição da chapa acabou, nesse ano, coincidindo com a data do congresso de clínica médica, 

impossibilitando a ocorrência naquela data. Assim, a comissão organizadora decidiu fazer a SECIMED do dia 23 e 25 

à noite e dia 26/09 (sábado) inteiro com encerramento à noite, bem como será uma SECIMED mais práticas focando 

no que realmente é deficiente na grade curricular, fazendo uma semana mais leve e utilizando um sábado. Devido à 

quarentena, não seria possível levar para frente a outra proposta de fazer a SECIMED durante o dia, pois as aulas 

precisariam ser repostas e muitos professores não aceitariam, bem como o colegiado, devido ao grande número de 

aulas presenciais perdidas pelo isolamento social. 

13. 

João disse que está conversando com a contabilidade, mas que devido à quarentena a receita federal não está 

fazendo agendamento para fazer CNPJ. Na próxima quarta-feira é provável que as atividades se normalizem, e então 

a contabilidade poderá marcar o agendamento e fazer o CNPJ. Wallace ressaltou que o fato do CAMBLU contar com 

um contador patrocinador facilitou e facilitará muito o processo de regularização do CNPJ. 

14. 
Wallace disse que ainda não há resposta sobre a cortesia do CAMBLU no Congresso de Clínica Médica, e solicitou 

que a gestão pense em sugestões de temas a serem abordados no congresso, que envolvam mais o estudante. 

15. 

Rafael ressaltou que a suspensão do PAATC foi feita devido à postergação dos congressos pelo COVID-19. Assim, 

em abril abrirão duas vagas, suprindo o que não foi preenchido em março e destinando os recursos de março para 

abril. 
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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                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   

                                     

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing  

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 

 

 

 

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

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


