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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 
NÚMERO DA REUNIÃO 08 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Vanessa Ferrari, Larissa Caroline Chiste, Wallace Mees, Douglas Rizzoto Kraemer, Anna 
Sofia Silva Amorim, Gabriela Dombeck, Carolina Bevervanço Veiga, Sofia Schimitt 
Schlindwein, Laísa Scremin, Julia Orsi, Gabriela Scheidt, João Vitor Muller Fantini, Rafael 
Destri Coelho, Camila Ceruti dos Santos, Rafael Reis Patiño 

OBSERVAÇÕES Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do coronavírus. 

PAUTAS 
  
1 DACLOBE Talks 
2 App da Medicina 
3 Reunião CA, DCE e Reitoria 
4 Eventos CAMBLU 
5 Podcast 
6 Ação Solidária HSI 
7. Blog do CAMBLU 
8. COVID19 (mudanças transformacionais para a sociedade uma visão da Ásia) 
9. Ideias Congresso CM 

10. Documentos Finalizados 
11. Conversação em Inglês 
12. Lojinha do CAMBLU 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 20/04/2020  TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h15  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h16   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. O evento ocorrerá dia 25/04, segundo a Vanessa Ferrari já está tudo encaminhado.  

02. 

Recebemos no grupo da gestão a descrição do projeto do aplicativo da medicina, o orçamento desse projeto saiu por 
R$ 5.000 com tempo de desenvolvimento de 6 meses para execução a partir do momento que for aprovado. Esse 
projeto inclui: calendário complexo, onde o estudante poderia se inscrever no evento sem a necessidade de 
preencher nenhum formulário, o administrador da liga receberia um relatório com os dados de todos os inscritos no 
seu eventos, bem como o próprio inscrito receberá notificações sobre o evento, feed de notícias, abas para cada liga, 
IFMSA e Atlética.  
No projeto, o CAMBLU é quem administra o aplicativo, um login único que pode fazer tudo no aplicativo, uma espécie 
de “login principal do CAMBLU” e que pode alterar quem são os administradores, de acordo com a gestão atuante no 
CAMBLU. Os dados dos alunos e professores ficarão salvos. 
Dúvidas e ideias: 
Douglas Rizzotto Kraemer: sobre a possibilidade de cadastrar e “descadastrar” a diretoria das ligas; e sobre a 
possibilidade de colocar patrocínio no aplicativo, e sim é possível colocar e já está contabilizado no orçamento. 
Carolina Bevervanço Veiga: deu ideia de cadastrar a liga, um perfil para a liga, pelo email da liga, e não cada 
integrante da diretoria. Aba de notificações, onde o CAMBLU emitiria, e os professores também teriam acessos para 
deixar os recados.  
Larissa Caroline Chiste: dúvida, se as ligas postam os eventos livremente, ou cabe ao CAMBLU organizar as datas?  
Segundo o João, os administradores de ligas têm autonomia de criar os eventos, porém os membros do CAMBLU 
podem livremente alterar ou deletar qualquer evento. Outra dúvida dela é sobre o cadastro de alunos que fazem parte 
de mais de uma fase (será visto com os desenvolvedores). 
Brenda Wiggers: dúvida sobre um espaço para os professores darem recados; como será a cada novo semestre, 
mudança de turma, se os usuários ficarão cadastrados (será questionado aos desenvolvedores). 
A proposta talvez seja tentar fazer um cadastro de cada turma, onde os professores fariam um cadastro e 
direcionariam a notificações apenas para a turma que deseja. 
Resolução: 
A ideia inicial do aplicativo seria para substituir o site, e trouxesse maior facilidade para os estudantes, criando uma 
plataforma unificada que todos alunos e professores poderiam ter acesso. Durante a campanha eleitoral foi realizado 
um orçamento com professores e alunos do curso de TI da FURB, em que nos passaram um orçamento em torno de 
3000 reais, porém no início do ano de 2020 eles relataram que o aplicativo do nível que queríamos superaria um 
orçamento de 6000 reais. João Fantini e Wallace Mees realizaram mais de 5 orçamentos com diferentes empresas 
até chegar no orçamento atual de 5.000 reais, porém foi debatido na reunião sobre esse aumento de orçamento e se 
seria interessante destinar tantos recursos para um projeto, sendo que  o site está apresentando uma boa 
visualização e estão aumentando os acessos, depois que foi adotado medidas para redirecionar as postagens do 
CAMBLU para o site. 
 Wallace Mees, João Muller Fantini e Brenda Wiggers irão realizar mais uma reunião com os desenvolvedores onde 
acrescentaram algumas ideias trazidas na reunião, detalharam algumas informações e sanaram dúvidas, após isso 
será apresentado o projeto final do Aplicativo, com todas as suas funcionalidades explicadas e orçamento final, bem 
como os custos de manutenção. Na reunião seguinte à entrega do projeto finalizado será debatido sobre a viabilidade 
ou não do aplicativo da medicina FURB. 
 

03. 

Wallace Mees terá essa reunião com todos os centros acadêmicos, reitoria e DCE. Foi solicitado via Instagram as 
perguntas que os acadêmicos possuem sobre tudo que está acontecendo, uma das principais perguntas que o 
Wallace fará é sobre a abertura do HU, mensalidade, calendário do segundo semestre e sobre o programa Brasil 
conta comigo, para ver se a FURB já passou os dados para o governo, para então chamarem os alunos.  

04. 

 Workshop “o que fazer em cada fase”, que é o segundo Workshop dos quatro planejados, ocorrerá dia 06/05/2020, 
discutimos quem poderia ministrar esse wokshop. Foi sugerido o Ramon, Alessandra e Juliana Cecconelo, ver com 
eles sobre disponibilidade. Gabriela Scheidt sugeriu que essa segunda etapa do workshop seja feita pelos primeiros 
acadêmicos que ministraram o workshop sobre o currículo, que foram Wallace Mees, Carolina Bevervanço Veiga e 
Bruno Menegatti, e que seja divido em turma, como no anterior. Wallace Mees acha melhor que sejam alunos que 
estejam no final do curso, pois possuem mais experiências sobre o que fazer em cada fase e estão passando pelo 
processo seletivo da residência.  
Ficou decidido que deve ser pensado sobre a possibilidade de ser apenas uma turma, com os três que ministraram o 
workshop anterior e convidar os acadêmicos que foram sugeridos no início (Ramon, Alessandra e Juliana) para que 
participem nas áreas que tenham mais conhecimento. 

05. 
No dia 17/04 foi postado sobre hemofilia, os próximos são: dia 24/04, que sobre o dia da meningite (Liga de 
neurociências) e no dia 26/04, que é o dia nacional da prevenção à hipertensão (liga médico-acadêmico de 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cardiologia). 

06. 

Camila Ceruti dos Santos disse que já foi criado um grupo no WhatsApp, entre atlética, CAMBLU e IFMSA, porém o 
HSI não deu resposta. Estão procurando outro meio de fazer a doação, estão tendo ideias, mas ainda nada decidido 
Camila Ceruti dos Santos e Wallace Mees vão agilizar a Pauta, Camila entrará em contato com HSA e ouras 
instituição para ver qual será o destinatário das doações. 

07. 

Todos ficaram de ler o arquivo que a Laísa Scremin fez para dar início ao blog. Considerações: fazer algumas 
alterações gramaticais, focar em produções dos acadêmicos, colocando também sobre publicações artísticas, não 
somente textos. Anna Sofia Silva Amorim sugeriu, de que mesmo que seja um blog, as publicações tenham uma 
abordagem/linguagem mais formal. A Laísa Scremin ficou de fazer as alterações nessa primeira publicação que foi 
mandada para a gestão analisar. Rafael Reis Patiño disse que entrará em contato com alunos que possam ter 
interesse de aparecer no blog.  

08. 

Apresentação de um diretor de um banco em Hong Kong, que está ministrando uma palestra “mudanças 
transformacionais para a sociedade uma visão da Ásia”, que inclusive ministrou para o curso de medicina da PUC de 
Goiás, baseado em cursos que fez com médicos, para falar sobre economia e saúde nas perspectivas da Ásia. 
Achamos uma boa ideia fazer essa palestra para os alunos de medicina da FURB. João Vitor Muller Fantini entrará 
em contato com o palestrante, para ver a disponibilidade. 

09. 
Sofia Schmitt Schlindwein deu a ideia de que uma das atividades da gincana seja colocar cenas de séries/filmes 
médicos para os participantes digam se o vídeo tem erro ou não. Maioria gostou da ideia.  

10. 
Foi finalizado o documento sobre os armários do bloco J. O documento sobre a sala nova do CAMBLU também já foi 
finalizado.  E o documento sobre as dúvidas, em forma de pergunta e respostas, sobre a situação atual das aulas 
está sendo finalizado. 

11. 

Primeira conversação de inglês ocorreu hoje (20/04), do nível intermediário e avançado. O nível básico será amanhã 
(21/04). As conversações seguirão quinzenalmente. Segundo a Carolina Bevervanço Veiga a aula foi muito boa, e  
uma sugestão dada por ela é a de utilizar a sala life em uma das aulas de conversação, quando as aulas presenciais 
voltarem. 

12. 
Brenda Wiggers atualizou sobre os pedidos do porta jaleco, até o momento foram feitos 23 pedidos. Ideia de mandar 
no grupo dos calouros sobre o porta jaleco. 
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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 
 
 


