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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2019 
NÚMERO DA REUNIÃO 07 

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, Rafel Reis Patiño, Sofia S. 
Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 
Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Ana Luiza 
Moraes, Anna Karolina da Rocha, Isabela Gretter, Mirelle Yumoto	

PAUTAS 
  
1. Reunião	do	Consuni 
2. Reunião	do	Colegiado 
3. Daclobe	Task 
4. Aplicativo	da	medicina 
5. Lojinha	do	CAMBLU 
6. Eventos	CAMBLU 
7. Conversação	em	Inglês	 
8. Podcast 
9. Ação	Solidária	HSI 

10. Revista	da	Saúde 
11. Congresso	Catarinense	de	CM 
12. Marketing 
13. Repasse	DCE	e	Viacredi	

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 13/04/2020  TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h34  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h26   Reunião Extraordinária 

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

01. 

Sofia estava na reunião e disse que foi discutido muito sobre a mensalidade da FURB. Disse que o DCE levou um 
documento solicitando flexibilidade no credifurb e no pagamento das mensalidades (com refinanciamento) o que foi 
aceito. Todavia, sobre a questão das aulas práticas, a resposta foi de que todas as aulas serão repostas, e 
especialmente para Medicina, haverá um cronograma diferenciado que utilizará as férias de julho, dezembro e talvez 
janeiro para reposição. A FURB disse que não houve baixa nos gastos, pois a energia é por demanda. Mesmo assim, 
foi cobrado que eles disponibilizassem uma ata com todos os gastos operacionais (balanço econômico) para que os 
alunos possam conferir. Vanessa disse que em relação às fases iniciais do internato será feita uma reunião com o 
coordenador Ricardo para decidir como ficará. Wallace solicitou ao marketing que divulgasse sobre essa reunião, 
para que os alunos entendam o que está acontecendo. 

02. 

Wallace disse que em relação aos estágios, os hospitais estão bem fechados devido ao risco de contaminação de 
estudantes, principalmente o HSI e o HSC. Já a prefeitura está solicitando estudantes para atuar nas tendas de 
COVID-19, e o HSA está abrindo estágios para Ginecologia e Obstetrícia. O professor Tarcísio e o professor Melo 
estão entrando em contato com o HSA para ampliar a possiblidade de estágios. Wallace também disse que foi 
decidido pela antecipação da formatura da turma da 12° fase no colegiado, e que isso será solicitado para a gestão 
da FURB, uma vez que eles já contemplaram a carga horária imposta pelo MEC para se formarem médicos. Essa 
semana também terá reunião dos líderes de 1° a 8° fase com o professor coordenador Ricardo e com o CAMBLU, 
para esclarecer dúvidas, e uma reunião dos líderes do internato. Isso também deve ser divulgado nas mídias sociais 
para os alunos da Medicina. 

03. 
Vanessa disse que conversou com o Dr. Márcio e ele aceitou, uma vez que a proposta deles era de falar sobre o 
impacto do COVID no âmbito jurídico, solicitando que a medicina fizesse uma introdução à doença. Será no dia 
25/04, sábado à tarde, e Vanessa salientou que essa conversa online deve ser divulgada. 

04. 
João disse que houve retorno de Jonathan, e que o aplicativo funcionaria com 3 “usuários”: um administrador do 
CAMBLU, um administrador de cada liga e o estudante. Sobre os valores, ele prometeu formalizar via e-mail para 
João. Ele irá enviar o projeto no grupo da gestão. 

05. 

Foi divulgado no Instagram a venda dos porta-jalecos com um formulário para pedido. Salienta-se que o valor 
definido foi de R$15,00, conforme votação da gestão. Wallace pediu para Brenda definir um limite na data para 
pedidos, sendo ideal dia 03 de maio, 3 semanas antes do retorno das aulas. O pagamento será feito na hora, sendo 
que a entrega só será feita presencialmente quando as aulas retornarem. 

06. 

Wallace agradeceu à Carolina pela participação no Workshop do Currículo Lattes, e disse que o feedback foi muito 
positivo. Mesmo com 23 alunos faltantes, muitos participaram e aprovaram. Sobre o workshop de formatação 
científica com a biblioteca, e Rafael Coelho disse que seria melhor adiar e fazer presencial. Foi decidido, então, que 
esse workshop será feito no retorno às aulas. A segunda parte dos workshops, que seria sobre o que fazer em cada 
fase do curso de Medicina, também será realizada via TEAMS. 

07. 
Carolina disse que a conversação foi ótima e que os alunos ficaram muito animados. Os professores já estão 
escolhendo os materiais para a aula da semana que vem, sendo na segunda e terça. Sobre a aceitação de novos 
alunos, Carolina disse que as vagas estarão sempre abertas. 

08. 

Um podcast foi postado na semana passada, e ontem foi postado um sobre o dia do obstetra. Douglas disse que no 
primeiro 100 pessoas deram start no podcast, e 68 ouviram o podcast inteiro. Do podcast de ontem, os dados ainda 
não foram atualizados. O podcast sobre o dia nacional da hemofilia já está sendo encaminhado, e as pessoas 
gostaram muito. 

09. 
Não houve contato da atlética com Camila, responsável por representar o CAMBLU na ação social. A responsável da 
atlética disse que não houve resposta do hospital sobre a ação ser feita lá. 

10. 
Wallace disse que após convidados, mais cursos aderiram à criação da revista: psicologia e farmácia. Agora, a 
revista conta com: Medicina, Fisioterapia, Farmácia, Psicologia, Enfermagem e Odontologia. Wallace solicitou que a 
Gabriela Dombeck e o Rafael Coelho participassem no processo de criação da revista. 

11. Não houveram muitas sugestões, uma vez que o calendário para o congresso já está fechado. 

12. 
Laísa disse que irá enviar no grupo do CAMBLU a apresentação do BLOG DO CAMBLU que será lançado em breve. 
Wallace também solicitou novidades sobre a arte da camiseta da gestão, e a escolhida foi a 2.1. Rafael Reis disse 
que irá vetorizar a arte e enviar para orçamento.  

13. 
Julia Orsi comentou que não houve atualização sobre o repasse do DCE pois o site está fora do ar, mas Wallace 
comentou que seria no final de abril. Além disso, houve liberação pela Viacredi do retorno das sobras, por causa do 
COVID19, totalizando em R$198,13 que voltou para nossa conta. 
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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  
 
 
 
 
______________________________________      ______________________________________ 
Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           
Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 
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______________________________________     _______________________________________                                                                                         
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 
 


