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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 14 

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, Anna Sofia Silva Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, 

Carolina Bevervanço Veiga, Douglas Rizzoto Kraemer, João Vitor Muller Fantini, Julia Orsi, 

Laisa Scremim, Larissa Carolina Chiste, Rafael Destri Coelho, Rafael Destri Patiño, Sofia 

Schmitt Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees, Gabriela Scheidt 

OBSERVAÇÕES 
Participantes: Bianca Schroeder, Eduardo Bendini Ferencz, Fabiane Kaori Tamae Tomita, 
Julia Prebianca, Luís Blemer, Maísa Schultz. 

PAUTAS 

  

1. Reunião com Ricardo e 9ª fase 

2. Reunião CCS 

3. Guia de Ligas Acadêmicas 

4. Monitoria Online 

5. Colchões HSI 

6. Laboratório de Anatomia 

7. Simulados Semestrais 

8. Blog do CAMBLU 

9. 30 anos de medicina FURB e CAMBLU 

10. Adote um idoso 

11. Live Educação Financeira 

12. Ideias de Pautas 

13. Provas Online  

14. Certificados 

15. Grupo de Conversa 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 01/06/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h32   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

A reunião foi entre o departamento e o quinto ano. A proposta do departamento era de que as vagas do HSA, que 
são 28, fossem ser divididas entre a nona e décima fase, lembrando que as duas turmas juntas somam 90 alunos, o 
retorno já é nesta terça-feira 02/06/2020). O HSI ainda está fechado para as aulas. Funcionará na base de escalas, 
intercalando 14 alunos da décima e 14 alunos da nona fase nos estágios de GO e pediatria. Também existe a 
possibilidade de os alunos fazerem estágios em outros locais e contabilizar as horas. E ainda estão aguardando 
serem chamados para o projeto Brasil conta comigo. E aguardamos o retorno do HU. 

02. 

Wallace inicia a pauta trazendo informações da reunião que ocorreu ontem (02.06.2020) entre os coordenadores do 
curso da saúde, professores e administrativo do CCS, é uma comissão que estuda o retorno das aulas. O HSA 
liberou 28 vagas, e emprestou alguns EPIs para a FURB, por isso o retorno foi possível. O retorno dos hospitais 
depende da compra de EPIs, e estão em contato com fornecedores, mais ainda não foi efetuada a compra, devido 
falta de fornecedores, pois há uma grande demanda no mercado, mas o pedido está aberto aguardando 
fornecimento, informações repassadas pelo setor de compras da FURB. 
 
Essa semana ocorrerá uma reunião com o HSI, para articular sobre a reabertura aos alunos, o hospital enviou uma 
carta com critérios para o retorno do estudantes,  FURB descorda de algum critério, portanto será debatido nesta 
reunião marcada, será conversado também sobre possibilidade de empréstimo de EPI, da mesma forma que ocorreu 
com HSA o que anteciparia a reabertura, Wallace disse que é uma reunião fechada na qual não poderá participar, 
mas que assim que for feita essa reunião, cobrará o Prof. Carlos Nunes (diretor do CCS) por informações. 
 
Sobre os laboratórios, eles estão planejando o retorno, ainda sem data, a FURB está formulando protocolos de 
segurança para todas as áreas da universidade, algum concluídos, como parte de uso de salas/laboratórios reduzido 
de 50% a 1/3 da capacidade total. 1,5m – 2m de distanciamento, uso de máscara dentro de toda universidade, 
biblioteca fechada para estudo, somente retirada de livro sobre agendamento. Álcool em gel em todos os andares, 
tapetes com água sanitária nas entradas dos prédios, turno de limpeza a cada 4H, nenhum ambiente da FURB 
poderá ser usado continuamente mais que 4h sem ter pausa para limpeza, entre outras medidas de segurança que 
estão sendo protocoladas. 
 
 Sobre o HU, foi estudada uma possibilidade de tele atendimento, está sendo feito um projeto para apresentação para 
a prefeitura e para o cumprimento de todas burocracias necessárias, sobre agendamento de consultas e retorno de 
atendimento presencial dependerá principalmente da compre de EPI, que a FURB está tentando realizar.  
 
Sobre o decreto, o governo decretou sobre retorno de aulas práticas a partir do dia 8 de junho, porém a decisão foi 
passada para prefeitura que terá que se posicionar para então a FURB divulgar qual será retorno das aulas. Wallace 
salienta que o decreto do governador possuí incongruências visto que utiliza de uma classificação quanto ao nível da 
pandemia nos munícipios, e a partir desta classificação que as prefeituras teriam possibilidade de fazer as 
autorizações, porém Blumenau se encaixa em um nível alto no qual além de não poder liberar as aulas teria que 
retroceder quase todas liberações já feitas, por isso temos a informação que amanhã (02.06.2020) haverá reunião 
entre prefeitura e governo do estado. 
 
A FURB fará um novo calendário e emitirá uma nota oficial em breve.  

03. 
O DCE quer criar um guia de como criar ligas acadêmicas, e convidou o CAMBLU para ajudar na execução desse 
projeto, a Larissa Caroline Chiste ficou responsável para representar o CAMBLU.  

04. 

Carolina Bevervanço Veiga entrou em contato com os professores de práticas, para realização de monitorias. A 

matéria de histologia já terá monitoria nesta quarta-feira. Microbiologia, a professora Mercedes achou viável, e entrará 

em contato com a monitora. Anatomia, Alex e Mari também acharam viável e entrarão em contato com os monitores. 

Bioquímica, a professora Caroline Valente também concordou em realizar as monitorias, tanto para primeira e 

segunda fase, tendo como exigência que os alunos marquem horários. Fisiologia, o professor também concordou, e 

verá a disponibilidade. Biofísica ainda não deu retorno. E imunologia o professor não achou viável. Carol B. Veiga 

ressalta que estas monitorias online NÃO equivalem às práticas, não será utilizada para validação de horas. 

05. 
Teremos que fazer as medidas para realizar o corte dos colchões, e também entrar em contato com alguma estofaria. 

Rafael Coelho ficou responsável. 

06. 

Já haviam sido aprovadas as compras dos equipamentos para modernização do laboratório no ano de 2019, Wallace 
cobrou do CCS o andamento dessa compra no qual foi relatado que havia a falta de alguma descrição para inserir 
esses equipamentos na fila de compra, algo inaceitável, visto que uma pauta trabalha incansavelmente no ano de 
2019 não tendo continuidade por falta de comunicação entre os funcionários do CCS, Wallace cobrará que o CCS dê 
o andamento correto desta pauta. 

07. Vamos alterar a data do simulado, será realizado no dia 15/06/2020, às 18h30. Exceto para a sétima fase, que terá 
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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  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

prova no dia seguinte, então o simulado será feito no dia 16 ou 17. A arte para o Instagram já está pronta.  

08. Essa semana será feita a arte para postar no Instagram, e terá uma postagem na sexta-feira.  

09. 
Estão sendo recolhidos materiais sobre a história do CAMBLU e da Medicina FURB. Anna Sofia Silva Amorim teve 

uma ideia para produzir vídeos.  

10. 

Carolina Bevervanço Veiga entrou em contato com a casa de apoio Continuando a Vida, sobre fazer doações para os 

idosos, quais são as necessidades, e infelizmente, no depósito deles, onde ficam as roupas e mantimentos, houve 

um incêndio recentemente. A ideia é começar com doações, e mais para frente entrarmos em contato para realizar 

vídeo chamadas ou alguma outra forma de contato remoto. Eles precisam de itens básicos de higiene, e também os 

itens que eles perderam com o incêndio.  A responsável pela casa ainda passará para Carolina o que é de maior 

necessidade.  

11. Ocorrerá na próxima quinta-feira e deve ser divulgado em rede social e grupos. 

12. 
João Vitor Muller Fantini: deu ideia de colocar no fim de cada episódio de podcast um áudio falando sobre os 

patrocinadores. Como uma forma de incentivo e agradecimento aos patrocinadores.  

13. 

A FURB não obrigou nenhum professor a realizar provas online, com isso, tem professores negando a realização de 

provas. Uma solução é levar essa questão para a reunião do colegiado, e pedir para que seja uma obrigação de 

provas online, pois os alunos alegam que estão com acumulo de matéria. Esse problema está ocorrendo 

exclusivamente na sétima fase, Wallace encaminhará para o líder da 7ª fase, um pedido que seja feito um levamento 

quanto ao posicionamento da turma, se os alunos querem pedir a exigência da realização de provas, ou se vão 

esperar as próximas decisões da FURB e departamento. 

14. 

Tem alunos solicitando os certificados que estão no departamento, e o departamento solicitou que o CAMBLU fique 

responsável por esses certificados. A ideia é deixar a caixa dos certificados na guarita do bloco J, veremos com o 

departamento se é viável.  

15. 
A primeira ocorreu na semana passada, e continuará ocorrendo de forma semanal. A ideia é de que seja divulgado 

apenas quando houver convidados de fora. O retorno de quem participou foi muito positivo. 
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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                            

 


