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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 16 

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, Camila Ceruti dos Santos, Carolina Bevervanço Veiga, Rafael Destri 

Coelho, Wallace Mees, Laisa Scremim, Douglas Rizzotto Kraemer, Anna Sofia Silva 

Amorim, Brenda Wiggers, Gabriela Scheidt, João Vitor Muller Fantini, Julia Orsi, Larissa 

Caroline Chiste, Rafael Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, Vanessa Ferrari. 

OBSERVAÇÕES Participantes: Maísa Schultz, Liegge Roncaglia Pelegrini. 

PAUTAS 

  

1 Reunião Plano de Contingência + Atualizações  

2 Homenagem Líder de Sala 

3 Cabos VGA 

4 Colchões HSI 

5 Sala Coworking 

6 Uptodate 

7 Simulados Semestrais 

8. Blog do CAMBLU 

9. Ajude um Idoso 

10. Workshop de Produção Científica 

11. Ideias de Pautas 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 15/06/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h16   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

O Wallace semanalmente, segunda e quarta-feira, frequenta reuniões com os coordenadores dos cursos da Saúde e 
outros professores, representando a medicina e levando a visão dos estudantes. A reunião da segunda-feira dessa 
semana foi cancelada, Wallace adianta dizendo que o motivo é que terá uma reunião do CCS para aprovar algumas 
coisas, e provavelmente remarcarão ao decorrer da semana.  
Atualizações que o Wallace recebeu: (1) FURB está estudando a possibilidade de abertura de um novo campo de 
estágio para a medicina, que seria na medicina do trabalho, esse projeto pretende utilizar a parte de cima do HU, 
onde seria montado um consultório, os alunos, acompanhados por professor (médico do trabalho, condição reforçada 
por Wallace na reunião com os coordenadores) irão atender os servidores que alegam ser do grupo de risco para a 
pandemia do coronavírus da FURB, para realizar uma anamnese e exame físico ocupacional, isso será melhor 
discutido na reunião do CCS, mas seria um estágio de liberação rápida por não depender de hospital ou secretaria 
municipal de saúde, bem como válido já que os alunos atenderam pacientes com comorbidades e poderão prestar 
um acompanhamento longitudinal naqueles com doenças descompensadas. (2) Sobre os EPI’s para o internato, 
chegarão na quarta ou quinta a maioria, e segunda feira dia 22 de junho o restante. (3) O HU abrirá na semana que 
vem para o internato, dia 22 de junho, para o ciclo clínico ainda não tem previsão, depende de como será o feedback 
da reabertura do HU para o internato, bem como liberação gradativa dos hospitais e secretaria municipal de saúde. 
(4) o CAMBLU já irá solicitar que o Departamento e CCS que encaminhe a compra dos EPI’s que serão necessários 
no retorno das aulas do ciclo clínico, já que para o internato teve uma lerdeza, queremos garantir mesmo que sem 
previsão de retorno que haja EPI’s. (5) Faremos um formulário para os alunos responderem, para sabermos quais 

são as necessidades dos alunos de todas as fases, relacionado ao retorno das aulas práticas (grupo de risco, meio 
de transporte, etc.). (6) Para o ciclo básico o retorno das aulas práticas inicia na próxima semana, em acordos feitos 
com os professores e líderes de turma.  

02 
Surgiu a ideia de fazer uma homenagem aos líderes de turmas, principalmente devido ao trabalho que estão tendo 
durante a quarentena. O marketing irá fazer uma arte de homenagem para postar no Instagram. 

03 

Brenda Wiggers, Gabriela Scheidt e Carolina Bevervanço Veiga já estão montando o documento sobre o uso dos 
cabos, a ideia é incluir outros cursos no documento e colocar a assinatura dos representantes dos centros 
acadêmicos. O documento pronto será enviado para o Wallace, o qual irá revisar e encaminhará com os presidentes 
dos outros CA’s que utilizam o bloco J. 

04 

Rafael Destri Coelho fez as medidas, e vai entrar em contato com no mínimo 2 estofarias para fazer orçamento sobre 

os cortes dos colchões. Lembrando que foi necessário todo esse processo, devido a perda de informações de uma 

gestão para outra. 

05 

João Vitor Muller Fantini está em contato com uma arquiteta que está fazendo o projeto da sala de Coworking, depois 

de pronto vamos divulgar o trabalho dela nas redes sociais. Depois disso teremos que ir atrás da execução do 

projeto, como marcenaria, pintura, iluminação e demais itens que forem necessários. 

João nos passou as fotos do esboço do projeto, a gestão deu várias sugestões e ele irá repassar para arquiteta, 

trazendo os novos projetos para a reunião assim que concluído. 

06 

Carolina Bevervanço Veiga está em contato com a representante do Uptodate, a empresa utilizar o número de 
professores exclusivos da medicina e o número de alunos do internato para fazer o orçamento, para 
aproximadamente 90 professores o custo da plataforma é de 29.700,00 dólares anuais. A FURB tinha contrato com a 
plataforma, porém finalizaram em 2015, por se de alto valor e ter pouca adesão, pois naquela época só podia acessar 
a plataforma na WIFI da FURB, mas agora é possível utilizar em qualquer lugar/rede. Será feita uma reunião entre 
CAMBLU, juntamente com o Ricardo e um responsável pela plataforma, para conversarem e discutirem a respeito, 
mas já sabemos de antemão que é um valor muito alto a ser investido. O pessoal da biblioteca passou algumas 
outras plataformas que podem ser utilizadas pelos alunos, e outras que podem vir a ser contratadas, caso o valor não 
seja tão alto. João Fantini vai ajudar Carolina na busca do contato de outras plataformas. 

07 

Ocorreram hoje nas turmas de sexta, oitava e nona fases. A sétima fase terá amanhã. Não houve muita adesão das 

turmas, e provavelmente muitos irão responder em outro momento. Tiveram feedbacks positivos, que foi muito bom 

para revisar conteúdos que já estavam esquecidos, que foi bem formulado. Segundo os resultados dos simulados 

que foram feitos no dia de hoje, as questões do ENADE foram as que mais tiveram erros.  

Ideia da Sofia Schmitt Schlindwein é de que sejam postadas no Instagram questões do ENADE para que os alunos 

possam testar e se adaptar ao estilo da prova, esses posts seriam quinzenais ou com alguma periodicidade que 

ainda não foi decidida. Bem como essas estatísticas serão registradas e guardadas para que as próximas gestões 

utilizem destas informações para continuar a preparação das turmas para o ENADE.  

08 
Já foi divulgado do Instagram. Os post serão feitos no blog todo domingo, e será divulgado por meio de um story com 

autor da publicação e tema. 

09 As arrecadações já iniciaram em alguns prédios dos membros da gestão, quanto aos mercados já estão com muitas 
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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 

 

 

 

caixas e estamos dependendo de autorização, por enquanto não temos nenhum ponto de coleta em local público. 

Continuaremos buscando mais pontos. Além dos pontos de coleta, tem a possibilidade de depósito na conta do 

CAMBLU e já contamos com 150 reais em doação. 

10 

Para a primeira etapa do Workshop, que é a única que falta decidir quem irá palestrar, o Rafael Destri Coelho já 

entrou em contato com o professor Márcio Rastelli, e o acadêmico Guilherme Wan Dall está em contato com um 

pessoal de São Paulo (CEDEM). A primeira etapa do workshop ocorrerá no dia 02/07/2020, a segunda 16/07/2020, a 

terceira 30/07/2020 e a quarta para 13/08/2020. O evento está sendo feito com acadêmicos do CAMBLU e IFMSA. 

11 

Ideias: 

Rafael Destri Coelho: fazer uma li ve, com um médico formado na UNICAMP, para falar sobre pesquisa na área 

médica. Deixaremos para o segundo semestre, por enquanto vamos focar nos eventos que já estão marcados para 

ocorrerem.  
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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 

 


