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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2019 

NÚMERO DA REUNIÃO 06 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Gabriela Dombeck, Anna Sofia Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, 

Carolina Bevervanço Veiga, Douglas Rizzotto Kraemer, Gabriela Scheidt, João Vitor 

Fantini, Julia Orsi, Larissa Caroline Chiste, Rafael Destri Coelho, Sofia Schmitt Schlindwein, 

Vanessa Ferrari, Wallace Mees  

OBSERVAÇÕES 
Visitantes: Ana Luiza de Moraes Golineli Boaventura, Gustavo Ramos Stein, Júlia 
Prebianca, Luis Gabriel Blemer, Manuela Kreuscher, Marinara Berri, Rodrigo Dal Osto 
Stimer 

PAUTAS 

  

1 Drive do CAMBLU 

2 Capacitação sobre COVID-19 

3 DACLOBE TASK 

4 Aplicativo da Medicina  

5 Lojinha do CAMBLU 

6 Marketing 

7 Conversação em inglês 

8. Podcast 

9. Workshop do currículo acadêmico 

10. Ação solidária HSI 

11. Financeiro FURB 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 06/04/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 21h40  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h27   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

O site ficou fora do ar essa semana, e com isso foi observado que numa situação como essa existe a possibilidade de 
perder todos os documentos, por isso, a ideia é montar o drive do CAMBLU, como forma de segurança para todos os 
documentos. Wallace Mees e Carolina Veiga pediram para cada integrante do CAMBLU colocar os documentos 
referentes aos seus cargos no drive, de forma organizada. 

02. 
O presidente do DACLOBE convidou o CAMBLU para fazer uma palestra via Teams em parceria com o curso de 
direito, a palestra seria uma relação entre direito e medicina, COVID-19 e como as relações jurídicas são afetadas. 
Vanessa Ferrari ficou interessa em ajudar na organização, para ver um professor para participar da palestra. 

03. 
A aula sobre COVID-19, ministrada pelo professor Ricardo Freitas e organizada pelo CAMBLU, foi um sucesso, tendo 
mais de 180 pessoas acompanhando via Microsoft Teams e mais de 80 pessoas acompanhando pela live do 
Instagram. Aula serviu para dar um panorama geral da doença e responder questionamentos dos alunos. 

04. 

João Vitor Fantini e Wallace Mees tiveram uma reunião com Jonathan e Luiz, freelancers, explicaram a ideia do 

aplicativo, os desenvolvedores ficaram de orçar três propostas de aplicativos. Assim que as propostas ficarem 

prontas, serão apresentadas e debatidas em reunião. 

05. 

 A respeito do frete do porta jaleco, de São Paulo até Blumenau, que tínhamos considerado muito caro (R$ 200), 

Wallace Mees conversou com seu pai, que é gerente de uma transportadora, a Schreiberlog, e ele disse que 

consegue trazer os produtos sem custo de frete, apenas será necessário que o CAMBLU emita nota fiscal desses 

produtos. 

06. 

O modelo da camiseta da gestão do CAMBLU foi decidido (2.1) de acordo com o que foi mandado no grupo do 
WhatsApp da gestão, o marketing ficou de deixar pronto em pdf ou vetorizado para fazer o pedido/orçamento das 
camisetas. Wallace Mees pediu para o marketing fazer uma arte sobre o andamento do CNPJ do CAMBLU, em forma 
de agradecimento ao cartório patrocinador, pois já está bem encaminhado. Marketing analisou o alcance do jornal da 
medicina, e viu que não está sendo tão aproveitado comparado ao gasto, a ideia dos integrantes do marketing é que 
o jornal migre para um blog, anexo ao site do CAMBLU, com postagens semanais; outra ideia também é o retorno do 
manual do calouro, que é mais um informativo, com dicas,  sempre manter atualizado a cada semestre; dessa forma 
possibilita uma economia para o caixa do CAMBLU, e também pelo fato de existir mais acessos online do que o 
interesse em pegar o jornal físico. Houve 10 votos favoráveis à mudança do jornal físico para o blog. Carolina Veiga 
pediu para o marketing fazer uma arte para relembrar/convidar as pessoas inscritas na reunião de quarta-feira das 
aulas de inglês. 

07. 

Resultado das inscrições: cinco no nível avançado, seis no nível básico, vinte e um no nível intermediário. Na quarta-

feira (08/04) as 20h30, ocorrerá uma reunião via Teams com os professores, Carolina Veiga do CAMBLU e os 

inscritos, para maiores esclarecimentos, e decidir como fazer a divisão dos níveis de inglês, para não ficar 

desproporcional, e quem sabe juntar as turmas de intermediário e avançado e dividir essa turma, pois ficará muito 

grande. Douglas se prontificou para participar e ajudar na quarta-feira. Rafael Coelho também se prontificou para 

participar. 

08. 

A Carolina já postou no Instagram um vídeo feito pelo Douglas, informando que o podcast “vem ai”, amanhã (07/04) 

sairá o primeiro episódio, que é um introdutório e explicativo, já no dia12/04 haverá um podcast sobre o dia do 

obstetra, feito pela liga interdisciplinar da saúde da mulher, e no dia 17/04 um podcast sobre o dia da hemofilia, feito 

pela LIHEM. 

09. 

Workshop do Currículo acadêmico, 41 inscritos, de 11 fases, existem dúvidas dos professores, então essa semana 

irão conversar com o Douglas para instituir um padrão para os três professores usarem o mesmo método. As 

inscrições vão até na quinta-feira (09/04), e quando encerrar o Douglas irá dividir em três turmas, já que são três 

professores, Carolina Veiga, Wallace Mees e Bruno Menegatti. 

10. 
Ação Solidária no HSI (CAMBLU, Atlética e IFMSA), para ajudar na crise referente a COVID-19. Camila Ceruti será 

representante do CAMBLU na participação da ação. Ainda será confirmado se terá e como funcionaráa. 

11. 

Sobre o ofício que o DCE enviou à reitoria da FURB, será debatido na reunião do CONSUNI, que ocorrerá na quarta-

feira (08/04), onde a Sofia Schmitt Schlindwein participará, pois tem uma cadeira na reunião, onde representará o 

CAMBLU. 
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______________________________________     ______________________________________ 

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  

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

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   
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______________________________________     ______________________________________ 

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 

 

OBS: Assinaturas realizadas pelo programa ADOBE durante o período de quarentena, tendo em vista 

que não é possível realizar a assinatura da ata pessoalmente. 


