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 ATA DE REUNIÃO 

 

 

 

REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 11 

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: Gustavo 

Russi Morila, Marinara Berri, Ricardo de Souza Júnior. 

PAUTAS 

  

1. Bolsa UNIEDU 

2. Doação turma 43 

3. Transparência das instituições 

4. Simulados semestrais 

5. Ação solidária HSI 

6. Blog do CAMBLU 

7. Roda de conversa saúde mental 

8. Live de yoga 

9. Dicas de saúde mental 

10. Levantamento DCE 

11. Baile de gala 

12. Revista da saúde 

13. Ideias de pautas 

14. Workshop CAMBLU 

15. Feedback de provas 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 11/05/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h33  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h58   Reunião Extraordinária 

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

01. 

Carolina ressaltou que o grupo no WhatsApp foi criado com os alunos que necessitam de bolsa dentro da Medicina 
FURB, e o contato com o DCE está sendo mantido constantemente. Ela disse que o DCE entrou em contato com a 
CAE, e o CAMBLU auxiliou nesse contato solicitando uma comparação dos índices de carência dos anos anteriores 
dos candidatos a bolsa, para verificar a congruência. Isso tudo foi registrado em uma carta que será enviada ao 
governador pelo DCE. Em casos de grande divergência entre os índices do candidato, a FURB poderia fazer uma 
análise da questão socioeconômica da pessoa, caso o governo do estado aceitasse essa proposta, que foi sugerida 
em uma reunião com o DCE. Também explicou que os 6 milhões destinados às bolsas beneficiaram 371 alunos, e o 
índice de carência máximo beneficiado foi de 7,48. O estado deixou a critério da universidade utilizar todo esse dinheiro 
para as bolsas agora, ou deixar em reserva para novas chamadas de alunos. Porém, a FURB escolheu fazer toda a 
divisão das bolsas agora. Assim, não haverá nova chamada, a não ser que algum aluno não beneficiado não assine o 
contrato. Na bolsa de pesquisa, o incide máximo foi de 8,44, sendo beneficiados 60 alunos, e PROESDE chegou ao 
índice 16,40, com 110 bolsistas. Carolina disse que ainda há muitos questionamentos, mas que houve também 
solicitação à CAE para que eles demonstrem quais alunos foram beneficiados em outros anos, e que a instituição de 
ensino volte a ter soberania na decisão de bolsas. Outra solicitação foi a de a abertura de um novo edital com nova 
verba, cujo edital deveria conter as alterações solicitadas anteriormente. Ela reafirmou que é o processo seletivo que 
está ocorrendo de forma injusta, e que só poderá ocorrer alteração caso eles aceitem a comparação de índices. Caso 
o aluno queira reduzir o índice de carência com a posterior alteração, vale relembrar que isso tudo deve ser 
comprovado, evitando fraudes. 

02. 

Wallace disse que a estudante Letícia Mota Almeida, da turma 43 doou 100 protetores faciais e 1 totem de álcool em 
gel para o CAMBLU, para utilização posterior da turma 43. Como a FURB não aceita doações, a doação precisou ser 
feita ao CAMBLU, que irá repassar para a turma. Wallace irá receber as doações. Isso foi afirmado em reunião da turma 
43 com o coordenador Ricardo hoje. 

03. 
Wallace falou sobre a abertura de um espaço no site do CAMBLU para divulgação da transparência da IFMSA e da 
Atlética. Em reunião com a IFMSA, o presidente da instituição, Matheus, concordou em divulgar a transparência no 
site, e Wallace solicitou que Rafael Patino crie uma área no site para isso. Wallace irá contatar o presidente da Atlética.  

04. 

Wallace disse que depende agora do retorno das aulas para aplicação dos simulados. Julia e Douglas buscaram 

plataformas para aplicação do simulado de forma online, e encontraram o pro-profs. Julia disse que já entrou na 

plataforma, criando os links com as questões, que também podem conter imagens. Ela disse que é trabalhoso pois 

deve-se cadastrar questão por questão, mas que a plataforma é muito boa. Ela disse que o gabarito comentado 

poderia ser divulgado no site. Douglas disse que o resultado do simulado sai no final da prova, e pode-se adicionar 

um tempo limite para a prova. Wallace disse que Julia sugeriu fazer uma enquete no Instagram para que os alunos 

votem se querem fazer o simulado on-line ou não. Carolina perguntou se não haveria a possibilidade de criar no AVA, 

e Julia disse que não analisou a opção, mas que irá contatar o departamento. Wallace solicitou que as pessoas 

responsáveis pelas questões finalizem essa semana. Douglas acrescentou que criou uma prova via Google Forms e 

que também é uma boa ideia, pois também é possível analisar os dados depois, como as questões que foram mais 

difíceis. 

05. 
Wallace disse que há 90 reais na conta do CAMBLU, e que sobre as doações no Madrugadão, ainda não houve 

resposta da Atlética. 

06. 
Rafael Patino disse que já recebeu vários artigos para postagem no blog, e que houveram muitos elogios. A ideia dele 
é postar semanalmente um artigo, sempre nas segundas. Ele disse que nessa semana não conseguirá fazer pois terá 
muitas provas, mas que no final de semana irá organizar tudo. 

07. 

Julia explicou a ideia novamente: criar uma sala de conversa no teams com o professor Dr. Otmar, onde os alunos 

poderiam compartilhar suas angústias em relação à quarentena e receber apoio em relação à saúde mental. Ainda será 

decidido se será algo mais aberto ou restrito, variando conforme a disponibilidade do professor.  

08. 

Sobre a live de Yoga, Larissa disse que conversou sobre a Yoga do Riso, que acontece em lives do instagram, e enviou 

no grupo da gestão. Wallace disse que seria bom Gabriela fazer uma arte compilando todas as práticas que estão 

sendo feitas, e ela aceitou. 

09. 

Larissa disse que entrou em contato com a Liga de Saúde Mental (LISMEN) para que talvez eles pudessem fazer um 

podcast em conjunto ao CAMBLU, adaptando a ideia da Anna, com dicas para a manutenção da saúde mental na 

quarentena, e eles aceitaram. Anna fez um roteiro com todas as dicas de saúde mental: escolher uma rede de notícias, 

manter contato com a família, organização, reservar tempo para atividades prazerosas, manter rotina de estudos e ver 

aulas em ambiente adequado, procurar terapias online, exercer solidariedade e reforçar o isolamento. Gabriela disse 

que seria interessante enviar esse roteiro para a liga LISMEN, para que seja falado no podcast, e que isso pode ser 

transformado em uma arte. 
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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  

                                                                                  

 

 

10. 
O DCE solicitou ao CAMBLU para que fosse feito um levantamento de quem utiliza a ESF desde as primeiras fases em 

estágios, pois eles estão montando um documento para solicitar à prefeitura que os estágios sejam mantidos. 

11. 

Wallace disse que conforme discutido em reunião com a Atlética, não seria adequado fazer o baile nesse ano, pois 

devido à pandemia seria difícil de conseguir patrocínios, além da situação complexa do isolamento e em respeito aos 

afetados pelo COVID19. A suspensão do baile nesse ano, para que ocorra somente no ano que vem, foi votada pelos 

membros da gestão, e ficou decidida por unanimidade. Nesse ano, comemora-se os 30 anos do curso de Medicina da 

FURB, e Wallace sugeriu que embora não haja baile de gala, ocorra alguma homenagem, abrindo para ideias da 

gestão. Ele sugeriu postagens e vídeos unindo alunos antigos da Medicina FURB, criadores das instituições, como 

CAMBLU, Atlética, IFMSA Brazil FURB. Douglas sugeriu que usássemos todos os meios disponíveis, como podcast, 

blog, Instagram. Douglas também sugeriu fazer uma contagem regressiva de 30 dias para os 30 anos do curso de 

Medicina. 

12. 
Rafael disse que a professora Cláudia foi muito receptiva, e já lhe enviou artigos e revistas exemplos. Ela está bem 

empolgada e eles estão mantendo contato via whats. As reuniões para falar sobre a revista serão quinzenais. 

13. Wallace abriu para ideias da gestão, ressaltando que 3 novas pautas foram abertas devido às ideias da gestão. 

14. 

Sobre o workshop, Douglas disse que já está tudo encaminhado, e que a Camila da Atlética não poderá participar pois 

terá compromisso no horário. Wallace ressaltou que com a ideia anterior, o workshop ficaria sobrecarregado de 

informações, e assim optou-se por diminuir a quantidade de mentores. Ele salientou que os principais responsáveis 

serão ele, Carolina e Bruno Menegatti. Gabriela disse que irá fazer as artes para divulgar o workshop, já que ele ocorrerá 

no sábado. 

15. 

Larissa perguntou ao Wallace se haveria a possibilidade de repassar um feedback ao coordenador Ricardo sobre as 

provas que estão sendo feitas on-line, pois alguns professores estão dificultando de forma extrema. Também foi 

discutido pela gestão a questão do retorno às aulas, que foi divulgado como dia 01 de junho pela FURB. A questão do 

distanciamento de segurança nos laboratórios ou consultórios de práticas foi discutida e deverá ser cobrada do 

departamento. Também ouve questionamento dos alunos sobre a FURB oferecer EPIs para os estudantes envolvidos 

com aulas práticas em ESFs e hospitais, e Wallace disse que apenas nesses casos será ofertado. Anna questionou se 

as aulas práticas também retornarão nessa data, pois não adianta retornar apenas às aulas teóricas, uma vez que elas 

já estão ocorrendo pelo Teams. Sofia também falou que algumas matérias logo terão seus conteúdos encerrados, pois 

os professores estão adiantando as aulas, e, portanto, não haverá “retorno” presencial. 
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______________________________________     ______________________________________ 

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   

                                     

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

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

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


