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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 1 

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, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Carolina Bevervanço 

Veiga, Douglas Rizzotto Kraemer, João Vitor Muller Fantini, Julia Orsi, Laisa Scremin, 

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

Wallace Mees, Anna Sofia Silva Amorim, Gabriela Scheidt, Rafael Destri Coelho. 

OBSERVAÇÕES 

Participantes: Alan França Cerioli, Ana Carolina Campiolli, Bianca Schroeder, Fabiane 
Kaori Tamae Tomita, Gustavo Russi Morila, Júlia Prebianca, Maísa Schultz, Maria Antônia 
Silva da Cunha, Priscila Pegoretti, Liegge Roncaglia Pelegrini, Ana Luiza de Moraes 
Golineli Boaventura. 

PAUTAS 

  

1 Reunião Plano de Contingência 

2 Reunião Professores Colegiado 

3 Retorno das Aulas 

4 Formulário COVID-19 

5 Sala de Coworking 

6 Colchões HSI 

7 Canal no Youtube 

8 I E-Congresso de Ligas Acadêmicas de Medicina FURB 

9 Cabos VGA 

10 Plataforma de Artigos 

11 Ajude um Idoso 

12 Workshop de Produção Científica 

13 Blog do CAMBLU 

14 Porta Jaleco 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 29/06/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

A décima primeira e décima fase ainda tem seis semanas de aula no HU, e a nona fase tem mais treze semanas. 
Para conseguir colocar outras turmas, ou adiantar semanas, a ideia é colocar mais um turno de atendimentos no HU, 
mas isso ainda será discutido. Sobre o novo campo de estágio, em medicina do trabalho, ainda está em discussão na 
FURB, pois ainda não há um médico para ser responsável. Na telemedicina, essa semana será feita uma reunião 
com o responsável pela plataforma de telemedicina, Rinaldo, juntamente com a reitoria da universidade, aguardamos 
novidades. 

02 

Foram escolhidos professores responsáveis por cada turma, exceto no ciclo básico que terá apenas um professor 
para todas as fases. Esses professores serão responsáveis por fazer contato com os demais professores de cada 
turma. Ocorrerá toda segunda feira uma reunião com esses professores responsáveis, líderes de turma e CAMBLU. 
Também será debatido em reunião sobre a possiblidade de repor aulas práticas de forma online, tendo em vista que 
nos hospitais o número de alunos por turma está muito reduzido, para isso, precisamos questionar a opinião dos 
alunos, dessa forma, o CAMBLU fará uma reunião com os líderes de turma para debater o tema. A ideia é saber 
como os estudantes se sentem, para que possamos levar isso para a reunião do colegiado, e também avaliar as 
particularidades de cada turma e cada matéria.  

03 

Primeira fase: a única questão da turma é sobre a aula de Biologia Celular e Molecular, que eles estão sendo online, 
e a preocupação é pelo fato de ser pago por aulas em laboratório e as aulas ocorrerem pelo Teams. Caso os alunos 
se sintam muito prejudicados por isso, existe a possibilidade de repor essas aulas em outros semestre, quando a 
situação da pandemia acabar. Porém, podemos tentar contato com a FURB novamente, para ver essa questão 
desses valores que foram pagos. 
Segunda fase: o retorno das aulas está ocorrendo tranquilamente, a turma está seguindo as exigências dos 
laboratórios. 
Terceira fase: já iniciaram as aulas de Semiologia no hospital, são 10 alunos por professor. Os alunos que são do 
grupo de risco estão tendo aula em um grupo único no HU. As outras práticas estão ocorrendo via Teams, pois os 
professores são grupo de risco.  
Quarta fase: o retorno de Semiologia será nessa semana, só não tem opção para as pessoas que são do grupo de 
risco, pois a responsável pelo laboratório de habilidades com os bonecos não tem disponibilidade. A ideia, é ver sobre 
a possibilidade de ter um concentrado para esses alunos do grupo de risco. Sobre a Prática de Enfermagem também 
retornarão essa semana, e para quem é grupo de risco existe a possiblidade de concentrado. 
Vale ressaltar que nenhuma turma do ciclo básico está tendo as aulas práticas de Interação Comunitária. 
Quinta fase: estão tendo torácica, técnica cirúrgica. Cardiologia iniciará na próxima semana. Ortopedia, reumatologia 
e Vascular ainda não há previsão. Radiologia será via Teams.  
Sexta fase: estão tranquilos, 39 alunos estarão tendo aulas a partir da próxima semana.  
Sétima fase: estão montando os cronogramas, já estão tendo aulas de saúde mental, a partir de amanhã começa 
oftalmologia. Neurologia e nefrologia também iniciam essa semana.  
Oitava fase: já tiveram aula de pediatria. Infectologia ainda não tiveram resposta. GO já estão organizando para terem 
aulas em duplas. O professor Tarcísio de pediatria falou sobre a possibilidade de iniciar a nona fase (parte teórica) e 
depois ir recuperando as práticas da oitava, mas ainda não foi decidido se ocorrerá isso mesmo. 

04 
Os formulários que foram feitos com os alunos já foram separados por turmas, não houve muita adesão das turmas, 

mas da mesma forma serão levados ao colegiado.  

05 

A arquiteta fez novamente o projeto e foi apresentado durante a reunião. O novo projeto conta com mais espaços 

para estudos individuais. O João Vitor Muller Fantini já está em contato com marceneiros. Vamos divulgar o projeto 

nas redes sociais, até para divulgar a arquiteta que nos ajudou e fez o projeto para nós sem custo.  

06 
O Rafael Destri Coelho fez um novo orçamento, como a estofaria 2 irmãos pelo valor de R$ 70 por colchão, dando um 
total de R$ 280, foi o orçamento mais barato e foi aprovado pela gestão. Lembrando que os outros dois orçamentos 
foram de R$ 300 e R$ 400. 

07 
Foi criado um canal num Youtube, e materiais que já tínhamos foram postados nesse canal. O canal foi criado para 

transmitir as palestras do Workshop de Produção Científica. A Laisa Scremin ficou responsável por cuidar do canal. 

08 
Já que não teremos SECIMED esse ano, pensamos em fazer um evento online com as ligas. Vamos pensar em 

ideias para formular melhor o projeto. 

09 As assinaturas já foram adicionadas e o documento já foi finalizado. 

10 

O João Vitor Muller Fantini ainda não recebeu nenhum retorno de nenhuma plataforma. Sobre a UpToDate ainda não 

temos retorno, porém o responsável da biblioteca já adiantou que será difícil a FURB aceitar devido ao alto valor. 

Continuaremos tentando outras plataformas mais viáveis financeiramente.  

11 

A arte sobre as doações já foi divulgada. Temos ainda um mês para recolher as doações, porém se vermos que há 

necessidade poderemos estender. Essa campanha foi criada pensando em uma pauta da gestão, Adote um Idoso, 

que ficou inviável de se concretizar devido a pandemia. 
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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 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 

12 
O Workshop já está com quase mil inscritos, já foi divulgada primeira palestrante. Sobre a certificação será feita para 

quem participar de até 75% das palestras.  

13 
Já tivemos mais duas novas publicações, e temos outras encaminhadas para a próxima semana. Precisamos divulgar 

mais sobre o envio de material para publicação. 

14 
Semana passada foi fechado o pedido, e devido ao tempo até ser finalizado o pedido, o valor diminuiu para R$ 

556,00 para 100 porta jalecos. 
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______________________________________________     _______________________________________________ 

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 

 


