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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 09 

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, 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: Brenda 

Varella, Caroline S. Testoni, Marinara Berri 

PAUTAS 

  

1. Aplicativo CAMBLU 

2. Reunião DCE e Reitoria 

3. Workshop do Currículo Acadêmico 

4. Podcast 

5. Ação Solidária HSA 

6. Revista da Saúde 

7. Blog do CAMBLU 

8. Palestra COVID 

9. Principais pautas do CAMBLU 

10. Transparência 

11. Ideias para pautas 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 27/04/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h26   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 

 

DISCUSSÃO 
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Nº Ação 

01. 

Todas as sugestões abordadas pela gestão na última reunião para o aplicativo foram apresentadas para o freelancer 
mediante reunião, na qual Wallace e João estiveram presentes, e ele acrescentou todas as solicitações sem 
aumentar o valor inicial do orçamento. Wallace disse que ele, Brenda e João já estão analisando possíveis 
patrocinadores para analisar a viabilidade do aplicativo. João salientou a importância de buscar patrocinadores, assim 
como Brenda, para manter uma das principais propostas da gestão. Quando o projeto estiver completo, será discutida 
em reunião. 

02. 

Wallace destacou os pontos principais. Sobre o calendário acadêmico devido ao COVID, a FURB deixará o 
calendário “em aberto”, pois cada turma deverá ter um cronograma específico dependendo das aulas práticas do 
semestre. Será o coordenador que montará o calendário de cada curso. A apresentação de TCCs online foi 
autorizada, mas no caso da Medicina, será apresentado presencialmente, quando tudo retornar, em conjunto com a 
turma antecessora. Sobre reprovações e notas, a FURB solicitou que os professores sejam atenciosos na hora de 
montar a prova, condizendo com o que era anteriormente, nas aulas presenciais. Para os alunos que não possuem 
internet, a FURB disse que disponibilizará uma sala com computadores para que seja utilizada nas aulas. Acerca da 
transparência e gastos, foi comprovado na reunião mediante balanço que a FURB possui parceria com a CELESC, 
pagando um preço fixo pela energia no início de cada ano; que o convênio com os hospitais já foi pago; apenas os 
serviços como limpeza, jardinagem, dentre outros, na sua maioria terceirizados, puderam ser cortados em 25%. 
Todavia, mesmo assim não será possível cortar esses valores das mensalidades, pois houve redução dos lucros da 
universidade, que inclusive está com déficit pela ausência de pagamento de mensalidades. Sobre o empréstimo de 
livros, o aluno pode solicitar por e-mail e buscar na biblioteca, sem contato físico de risco. 

03. 

A data foi alterada para o dia 13 de maio, devido à palestra do COVID. Carolina e Gabriela tiveram ideias para o 
workshop, como a de buscar mais alunos para compartilharem suas experiências acadêmicas, sugerindo nomes para 
cada tema, como Ligas Acadêmicas, liderança de turma, CAMBLU, IFMSA, atlética, cursos extraclasse, pesquisas, 
monitorias, eventos, intercâmbio, dentre outros. Gabriela ressaltou que isso proporcionaria maior reconhecimento aos 
alunos do curso de Medicina pelo CAMBLU. As ideias foram bem aceitas pelo grupo, e serão colocadas em prática. 
Será feito um power point com a fala de cada aluno que irá participar do workshop como “mentor”. Gabriela sugeriu 
também que fosse feito um formulário no qual as pessoas que desejam falar no workshop pudessem se inscrever. 
Assim, ficou acordado que parte dos palestrantes serão inicialmente selecionados por formulário, e após análise, 
também serão convidados alguns palestrantes, caso não ocorram inscrições, por exemplo. 

04. Rafael Patiño disse que Laísa está trabalhando no podcast dessa semana e tentará postar hoje. 

05. 

Camila disse que a ação já foi encaminhada e ocorrerá no Hospital Santo Antônio. Após buscar na internet, Camila 

encontrou o contato de uma funcionária do HSA que estava arrecadando doações, e após ligação, fechou acordo 

com ela para realização da ação. Dessa forma, o CAMBLU, em conjunto com a IFMSA e a Atlética, irá arrecadar 

fundos e alimentos, máscaras e álcool em gel para doar para o HSA. Essa ação social contará com o Madrugadão 

como ponto de recolhida das doações. Nos dias 15 e 30 de maio as doações serão entregues ao hospital e 

divulgadas nas mídias sociais com total transparência. A arte de divulgação foi elaborada por Gabriela Scheidt, e 

aguarda ajustes do marketing da Atlética para ser divulgada. Novas ações sociais para os próximos meses já estão 

sendo pensadas. 

06. 
Larissa disse que entrou em contato com a professora Cláudia, muito envolvida com trabalhos científicos, e ela 
aceitou participar e ajudar no projeto. Wallace também ressaltou que a biblioteca da FURB irá enviar o modelo de 
projeto de revista científica. O próximo passo é iniciar a escrita. 

07. 

Rafael Patiño disse que já entrou em contato com várias pessoas que pudessem estar interessadas em escrever para 

o BLOG, e muitos aceitariam, dentre eles alunos, professores e instituições. Ele acredita que na próxima semana já 

existirão textos para serem publicados. Por fim, ele convidou os integrantes da gestão a escreverem artigos para o 

blog, e salientou que o texto de abertura do blog foi alterado para ficar mais formal. 

08. 

João disse que a palestra será na próxima quinta-feira, às 20:00. O palestrante irá utilizar a conta de João para entrar 

no Teams, pois ele tentou contato com a FURB para solicitar uma conta para o palestrante e não obteve resposta. 

Ele disse que o palestrante será menos formal e mais interativo, e solicitou que os alunos participantes façam 

perguntas. 

09. 
Wallace solicitou que Camila e Gabriela façam o levantamento das principais pautas do mês de abril, o que será 

transformado em um podcast. 

10. 
Wallace solicitou que Julia envie o balanço financeiro para postagem no site do CAMBLU, e Julia disse que já foi 

enviado. Rafael irá postar hoje no site do CAMBLU. 

11. 
Wallace solicitou que os membros da gestão pensem em ideias de pautas para serem abordadas durante essa época 

de COVID pelo CAMBLU, que podem posteriormente se tornar propostas da gestão. 
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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 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

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 

 

 

 

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

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


