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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 13 

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: Marinara 

Berri 

PAUTAS 

  

1. Interação FURB 

2. Simulados Semestrais 

3. Projeto Roda de Conversa 

4. Blog do CAMBLU 

5. 30 Anos do CAMBLU 

6. Sala de Coworking 

7. Ideia de Carta à SES 

8. Adote um Idoso 

9. Ação Filantrópica HSA 

10. Capacitação Internato 

11. Eventos: Carreira Médica e Educação Financeira 

12. Workshop Produção Científica 

13. Avisos Gerais 

14. SECIMED 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 25/05/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h31  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h35   Reunião Extraordinária 

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

01. 

Wallace disse que o Interação FURB será on-line, em setembro, e que o coordenador de curso solicitou que o CAMBLU 
crie uma oficina on-line para o curso de Medicina. Larissa disse que nos outros anos, a oficina realizada possuía 3 
estações, sendo que em uma era falado sobre como funciona o curso, em outra se falava das ligas, e em outra sobre 
as instituições do curso. No ano passado, a oficina teve uma novidade, com a utilização dos bonecos de simulação 
para reanimação. Antes da quarentena, Larissa disse que a maior ideia era manter essa prática, mas agora não será 
possível. Uma ideia sugerida por Wallace seria falar mais sobre as bolsas de estudos dentro da faculdade de Medicina. 
Outras ideias foram o podcast, ou um vídeo. A plataforma a ser utilizada também foi discutida, se seriam pelo Zoom, 
ou pelo Instagram. Gabriela disse que pelo Instagram seria difícil, uma vez que todos podem assistir. Isso ainda será 
decidido. Larissa e Rafael Coelho se voluntariaram para definir essa oficina. 

02. 

O simulado será pelo Google Forms, segunda-feira (01), a partir das 18:30h. A divulgação se iniciará amanhã. Wallace 
solicitou que os responsáveis pelas provas comecem a montá-las até segunda. O horário de prova será de 1h e 45min. 
São 45 questões para 8° e 9° fases, e 40 questões para 6° e 7° fases. Carolina disse que preferia que o simulado 
ocorresse no dia 08, para que mais alunos aderissem. Assim, a data foi alterada do dia 01 para o dia 08 de junho. 

03. 

Julia disse que o evento da roda de conversa com o prof. Otmar foi muito proveitoso, e que dessa forma se tornou um 
projeto, a partir da ideia do aluno Carlos Alikan. Julia está organizando, em conjunto com ele e com Vanessa, o próximo 
encontro, que será na quarta-feira. A discussão da roda será feita pelos alunos, já que o prof. Otmar não está disponível 
todas as quartas. Um grupo no WhatsApp foi montado com os alunos interessados, e o debate se inspira em um vídeo 
e um texto. A ideia é de que os alunos possam desabafar, falar sobre medos e inseguranças dentro do curso, bem 
como há a ideia de trazer profissionais psicólogos e psiquiatras nos próximos encontros. Rafael Coelho sugeriu que o 
grupo poderia ser dividido em grupos menores, pois há muitas pessoas. Julia opinou que preferia que o grupo se 
mantivesse assim, pois são necessários mediadores para as conversas, e ela e Vanessa não conseguiriam administrar 
mais grupos menores. 

04. 

Laísa disse que essa semana será publicada a matéria da professora Daniela Maysa, falando sobre como está sendo 

essa adaptação durante a quarentena para os professores com as aulas on-line. Só não foi publicado hoje pois o site 

está instável, e Rafael Patino está tentando resolver. Novas artes foram feitas para o site, e assim que publicada a 

matéria, será divulgada no Instagram e nas outras plataformas digitais. 

05. 

Wallace enviou um e-mail para a biblioteca, pois ele leu em uma matéria da internet que há um arquivo histórico 

sobre o curso de Medicina da FURB na Biblioteca FURB. Eles encaminharam o e-mail para o setor que é responsável 

pelo arquivo histórico. Wallace solicitou que duas pessoas ficassem responsáveis por essa pauta, e Anna e Sofia se 

voluntariaram.  

06. 

Wallace ressaltou que sua ideia é ir atrás de um projeto para a sala, fechando parceria com algum escritório de 
arquitetura. João já está buscando ações para essa pauta, e já entrou em contato com 3 amigos que se formaram em 
arquitetura recentemente, bem como um escritório. Wallace já enviou a planta da sala para João. Atualmente, a sala já 
possui 12 cadeiras para escritório e uma porta personalizada. 

07. 
Foi solicitado que o CAMBLU redigisse uma carta pedindo que as atividades práticas do internato fossem inclusas 

como serviço essencial, para que o internato pudesse retornar parcialmente suas atividades.  

08. 

Wallace disse que a ideia, devido à quarentena, é entrar em contato com um lar de idosos e conversar com os idosos 

via telefone, para saber como eles estão se sentindo durante esse período. Carolina disse que irá entrar em contato 

com um lar, e que também verá sobre doações. 

09. 

Camila redigiu um texto e enviou para o Departamento de Medicina para que eles encaminhem aos professores, 

solicitando doações para as campanhas, que infelizmente não teve muita adesão do público, mesmo com todas as 

doações. O professor Melo já respondeu, dizendo que gostou muito da iniciativa. 

10. 

Será organizada uma capacitação com os alunos dos dois últimos anos de medicina, último ano de enfermagem e 

fisioterapia. Essa capacitação será sobre uso correto de EPIs e atendimento de pacientes com segurança. A parte 

inicial será conduzida por uma enfermeira do Hospital Universitário, e a segunda parte será conduzida pelo prof. 

Infectologista Ricardo.  

11. 

O evento de Carreira Médica acontecerá nessa quinta, às 19h30, e baterá com o evento sobre saúde LGBT da IFMSA 

Brazil FURB. Com isso, Wallace solicitou que o calendário fosse organizado novamente, uma vez que as ligas estão 

fazendo vários eventos on-line. Com isso, os eventos não bateriam com tanta frequência. 

12. 

Rafael Coelho e Carolina conversaram com a bibliotecária da FURB sobre o workshop de produção científica, e ela 

disse que eles só auxiliam no suporte à formatação ABNT, e que o ideal seria um professor conduzir o Workshop. 

Assim, Carolina disse que eles pensaram na prof. Aline, e Rafael irá entrar em contato com ela. Os temas sugeridos 

para discussão nas 4 reuniões do workshop são: 1) Introdução, justificativa, objetivos, metodologia; 2) Revisão 

bibliográfica – métodos de busca em plataformas de pesquisa (dicas), citação, referências; 3) Documentos importantes 
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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 

 

 

(comitê de ética em pesquisa) + curso prático plataforma Brasil ; 4) Erros mais cometidos na estatística + como 

organizar os dados para facilitar estatística?. Rafael ressaltou que ainda não há data definida, mas que será on-line. 

12. 
Wallace falou sobre a colação de grau da 12° fase, que ocorrerá via Youtube na sexta-feira; e que todos devem se 

inscrever no Congresso de Clínica Médica, pois haverá cortesia. 

13. 

Wallace disse que a FURB não retornará no dia 01 de junho, e repassou o aviso para os líderes. Gabriela disse que na 

sala dela nada foi repassado, e sugeriu que essas mensagens fossem enviadas no grupo do CAMBLU também, para 

que a informação fosse repassada caso os líderes não repassem. 

14. 

Anna falou sobre a SECIMED, que nessa semana uma nota será divulgada em relação à quarentena, o adiamento do 

evento ou possível cancelamento. Nesse ano, as oficinas práticas serão novidade, e tudo já está sendo organizado. Os 

patrocínios serão solicitados mais pra frente, considerando o atual cenário financeiro. 
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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 

 

 

 

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

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


