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PRESENTES 

Wallace Mees, Gabriela Dombeck, Camila Ceruti dos Santos, João Vitor Muller Fantini, 

Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patiño, Brenda Wiggers, Carolina Bevervanço Veiga, 

Douglas Rizzotto Kraemer, Gabriela Scheidt, Laisa Scremin, Vanessa Ferrari, Larissa 

Caroline Chiste, Anna Sofia Amorim, Julia Orsi, Sofia Schmitt Schlindwein. 

OBSERVAÇÕES Visitantes: Leonardo Barauna Schmitd, Gustavo Russi Morila, Vinicius Eduardo Bozan 
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1 Aplicativo da Medicina 
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7 Podcast 

8. Revista da Saúde 
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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 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 
Estamos esperando ficar pronto o novo projeto, com as alterações que foram debatidas em outras reuniões. Wallace 
Mees, João Vitor Muller Fantini e Brenda Wiggers já estão em busca de patrocínio, já entraram em contato com 15 
lugares, e estamos esperando respostas.  

02. 
Sobre o espaço que foi aberto no site do CAMBLU para a transparência das instituições da medicina FURB, a IFMSA 
já aceitou e irá providenciar, e a atlética também aprovou a ideia e irão debater sobre na reunião deles e nos darão o 
retorno. Possibilidade de incluir transparência das ligas também  no site, na aba das ligas. 

03. 

A ideia inicial era realizar uma enquete no Instagram se o pessoal preferia simulado online ou presencial, mas 
achamos que não há necessidade de fazer a enquete, já que no retorno das aulas ocorrerão muitos eventos, então 
de qualquer forma vamos fazer online. A plataforma que achamos melhor foi via Google Forms. Precisamos decidir o 
melhor dia para realizar o simulado, fazer um levantamento dos horários que as turmas tem aula no período noturno, 
ou até mesmo realizar num sábado. Sobre o tempo de prova, a maioria decidiu que é melhor definir o tempo da 
prova, e depois disponibilizar no site, para quem quiser resolver com mais calma, como já foi feito das vezes 
anteriores.  A partir de agora será iniciado a formulação do simulado. 

04. 
Serão postagens semanais, foi iniciado hoje, e a ideia é sempre pedir para as pessoas mandarem material para 

postar. Divulgar no Instagram que já foi postado no site, o Rafael Patiño só irá fazer umas alterações na arte. 

05. 

A LISMEN já entrou em contato com os psiquiatras que atuam na FURB, porém eles não têm disponibilidade. Então a 

outra ideia foi entrar em contato com algum psicólogo, que talvez até tivesse mais propriedade para falar sobre, e já 

conseguiram contato com uma psicóloga e irão gravar o podcast.  

06. 

22/08 o CAMBLU faz 30 anos, com isso vamos fazer publicações de homenagens, ver com o departamento quais 
professores estão desde o início do curso, ver o histórico de coordenadores do curso e também quem já passou pelo 
CAMBLU. Ideia da Gabriela Scheidt é fazer um post no blog com “30 fatos para se orgulhar ou relembrar”, fazer 
vídeos de depoimentos com os professores, e com o Richard que participou da criação do CAMBLU. Falar com a 
atlética também, já que esse ano eles comemoram 15 anos.  

07. 

Vários podcasts já estão encaminhados, e também está sendo produzido um vídeo sobre finanças na carreira 

médica. 

- O visitante Leonardo Barauna Schmitd, sugeriu para que os podcasts sejam mais em forma de conversa do que na 

forma expositiva, e também de manter um padrão de tempo de duração. 

A respeito disso, nossa proposta era de que fosse mais uma conversa mesmo, mas devido à quarentena ficamos 

mais restritos na questão de ir até o profissional e realizar entrevistas, e sobre a duração do poscast, isso é bem 

relativo quanto ao profissional que grava o podcast, porém nossa sugestão é sempre que seja feito com duração de 

10 e 15 minutos. Mas para mudar um pouco esse fato de ser expositivo, vamos fazer um teste fazendo uma gravação 

via Microsoft Teams, para ver se é viável para usar o áudio no podcast. 

08. 

A primeira reunião ocorreu na semana passada, com a professora Claudia Albuquerque, Rafael Destri Coelho, 

Gabriela Dombeck e os alunos dos outros cursos da área da saúde. Já foram delegadas funções e tarefas que devem 

ser executadas, as reuniões serão quinzenais.  
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