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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 10 

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, Brenda Wiggers, Douglas Rizzotto Kraemer, Wallace Mess, Anna Sofia 

Silva Amorim, Camila Ceruti dos Santos, Carolina Bevervanço Veiga, Gabriela Scheidt, 

Laísa Scremim, Sofia Schmitt Schlindwein, Julia Orsi, Rafael Destri Coelho, Larissa 

Caroline Chiste, Vanessa Ferrari, Rafael Reis Patiño 

OBSERVAÇÕES 
Visitantes: Marinara Berri, Joana Moretto, Ana Carolina de Melo, Thainá Scheffer Gava, 
Maria Antônia Silva da Cunha, Johanna Laschewitz Wamser, Marina Luise Dorow, Carolina 
Santanielo Vidote, Ricardo de Souza Júnior, Júlia Larissa Couto 

PAUTAS 

  

1. Reunião Consuni 

2. Workshop Currículo Acadêmico 

3. Reunião IFMSA 

4. Transparência das Instituições 

5. Blog do CAMBLU 

6. Secretaria 

7. Ideias para o CAMBLU 

8. UNIEDU 

9. Ação HSA 

10. Lojinha do CAMBLU 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 04/05/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h12   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

A reunião ocorreu na última quinta-feira, foram discutidas quatro pautas.  As aprovadas foram, a proposta das 
diretrizes orçamentárias da FURB para o exercício financeiro de 2021, a proposta de alteração do Estatuto da FURB 
para prorrogação dos mandatos do biênio 2018/2020 de cargos e funções devido ao coronavírus e a proposta de 
alteração do artigo 3º, da Resolução 64/2014 que dispõe sobre as normas para realização de processo seletivo 
público e simplificado – PSPS para contratação de professor temporário, para desenvolver atividades na Graduação e 
no Ensino Médio e Profissionalizante na FURB e outras providências. 
E teve uma pauta não aprovada, que foi da suspensão do pagamento do abono pecuniário de férias, durante e depois 
do estado de emergência causado pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19) 

02. 

Hoje fechou as inscrições para os palestrantes para o Wokshop do Currículo Acadêmico – O que fazer em cada fase. 
Tivemos três inscritos, sendo dois deles da medicina FURB, o Bruno Menegatti e a Ângela Yabrude, e um aluno de 
fora da instituição, da medicina da UNESC que gostaria de falar sobre iniciação científica. Achamos melhor deixar os 
palestrantes sendo apenas alunos da FURB, já que o conteúdo da palestra é relacionado à nossa instituição. Além 
dos dois inscritos convidaremos mais alguns alunos. 

03. 

Vamos marcar reunião com a IFMSA, na quinta-feira, 21h, para ver o que eles têm para nos propor/apresentar como 
projeto, no que tange ao apoio financeiro que o CAMBLU está disposto a fazer para a IFMSA. A ideia do CAMBLU é 
fazer esse apoio financeiro através do PAATC, mediante um edital para que o acadêmico da IFMSA receba o recurso 
para ir ao evento da Assembleia Geral da IF, sendo um edital específico para a IFMSA, com requisitos específicos 
para concorrer ao auxílio, com avaliação do currículo especificamente para ações dentro da IFMSA, diferente do 
PAACT normal, que leva em consideração todo o currículo do acadêmico. 

04. 

Sugerir para as instituições da medicina FURB para que realizem a transparência, divulgando que o CAMBLU irá 

abrir espaço no site para que as instituições publiquem a transparência. Cabe às instituições decidirem se querem ou 

não, e cabe também aos alunos cobrarem se acham necessários ou não. 

05. 

A professora Daniela Maysa, de Interação Comunitária, já mandou material para postar, e precisamos de mais 

algumas quatro postagens para dar início ao blog. A ideia está sendo bem aceita pelas instituições da medicina 

FURB, só estamos esperando o retorno com as produções prontas.  

06. 
As principais pautas de abril já foram feitas, e devem ser encaminhas ao marketing para divulgação. 

07. 

Ideias  

- Julia Orsi: marcar reuniões/conversações com professores, como a Angela e o Otmar, que possam fazer conversas 

com os alunos via Teams, pensando na saúde mental dos acadêmicos. 

Outra ideia dela é para acharmos algum meio de executar os simulados de forma online. Larissa Caroline Chiste 

sugeriu para vermos se é possível fazer via AVA3. Julia Orsi e Douglas Rizzotto Kraemer ficaram responsáveis para 

ver sobre isso.  

- Anna Sofia Silva Amorim: pensando na saúde mental, sugeriu de fazermos publicações com dicas para ajudar 

durante esse período de quarentena. Publicações, lives, dicas... Ver com o pessoal que fará as práticas de yoga para 

os alunos de medicina, a Larissa Caroline Chiste  já entrou em contato com a moça responsável, e as praticas que 

estão ocorrendo via live serão divulgadas em nosso Instagram.  Mandar dicas de postagens para o marketing para 

fazer essas postagens pelo menos uma vez por semana. 

- Sofia Schmitt Schlindwein: sugeriu para postarmos algumas questões do enade nas redes sociais, pelo menos uma 

vez por mês, como forma de revisão/estudo. 

- João Vitor Fantini: sugestão para os podcasts, para que quando os médicos participam do podcast também deem 

dicas sobre o que cai em provas de residências em relação a aquele assunto ou especialidade.  

- Laísa Scremim: sugestão para que os podcasts sejam gravados via reunião no Teams, para tornar mais dinâmico e 

interativo, de forma que seja uma conversa menos engessada. Essa sugestão ainda deve ser testada. 

- Gabriela Dombeck: sugestão de adaptar a proposta da gestão, do projeto adote um idoso, pois devido à situação 

atual não podemos realiza-la presencialmente, então a ideia é entrarmos em contato com alguma casa de apoio, e 

ver quais alunos têm interesse em participar, para gravarmos um vídeo para nos apresentarmos aos idosos, e 

enviarmos algum presente/lembrança para eles. 

08. 

Hoje saiu o resultado das bolsas do UNIEDU, e diferente dos semestres anteriores, muitos alunos não receberam o 

benefício, principalmente alunos com índice de carência baixo, sendo o motivo, falta de recurso. A dúvida dos alunos 

é referente à qual o critério utilizado para a distribuição das bolsas, já que no semestre anterior a FURB recebeu R$ 

3.031.382,00 e muitos alunos foram beneficiados, e nesse semestre o repasse foi de R$ 6.376.142,10 e muitos 

alunos não receberam benefício, inclusive alunos que teriam, pelo Índice de Carência, direito de até 90% de bolsa. 
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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 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

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 

 

 

Estamos aguardando o posicionamento do UNIEDU, para saber como está sendo distribuído, se o UNIEDU ou as 

Instituições de Ensino que estão fazendo as distribuições das bolsas, e também o pronunciamento da FURB, 

principalmente na publicação da lista de alunos beneficiados. Estamos em contato com as demais instituições de 

ensino que também estão com as mesmas dúvidas, e com Alex Chernehaque, que é Diretor de Universidades Pagas 

da União Catarinense dos estudantes. Criamos um grupo com os alunos da medicina FURB, em contato com o DCE, 

para sempre mantermos os estudantes atualizados sobre o que está sendo repassado para nós do centro acadêmico. 

09. 
Continuamos fazendo arrecadação de doações para o Hospital Santo Antônio, temos que continuar divulgando a 

ação.  

10. 
O formulário para solicitar o porta jaleco já foi finalizado e tiveram 33 pedidos, agora será efetuado o pedido para o 

fornecedor. 
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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 

 


