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 ATA DE REUNIÃO 

 

 

REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 20 

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, Julia Orsi, Laisa Scremin, Larissa Caroline 

Chiste, Rafael Destri Coelho, Sofia Schmitt Schlindwein, Camila Ceruti dos Santos, 

Carolina Bervervanço Veiga, Douglas Rizzotto Kraemer, Gabriela Scheidt, João Vitor Muller 

Fantini, Rafael Reis Patiño, Vanessa Ferrari, Wallace Mees. 

OBSERVAÇÕES 

Presentes: Alan França Cerioli, Ângela Wernke, Alessandra Ferrari Landmann, Caroline 
Possamai, Heloisa Soares Moller, Bruna Milene Priotto, Jackson Tribess, Joana Tavares 
Wascheck, Ana Carolina Campiolli, Beatriz Pradi, Christine Bouwman, Julia Prebianca, Lara 
Nadine Kanitz Packer, Liegge Roncaglia Pelegrini, Lucas Wippel, Maisa Schultz, Mirelle 
Yumoto dos Santos, Priscila Pegoretti, Rayana Amanda Nazario, Vendelino Crisóstomo 
Salomon, Yuri Zapella Freire da Rocha, Bruno Francisco Pawlak, Bruno Pffifer, Fabiane 
Kaori Tamae Tomita, Alexa Macanhan, Ana Luiza de Moraes, Bárbara Dalri Andreghtoni, 
Brenda Trindade Varella do Nascimento, Caio César Erthal, Camila Schoffel Martins, 
Carolina Santanielo Vidote, Carolina Vissoci Lima, Francini Hennig, Gabriela Dalmedico 
Richter, Gabriela Neumayr, Heloisa Chiquetti, Heloísa Debortoli Bornhausen, Isabelle 
Beatriz Freccia Nagel, Joana Moretto, Johanna Laschewitz Wamser, Kallyne Larissa 
Nogueira, Laís Cereda dos Santos, Laryssa Aparecida Ruediger, Laura Canello Resener, 
Leonardo Cecconello, Letícia Geisler, Louise Bruns Willrich, Luis Gabriel Blemer, Luiza 
Trierweiler, Manuela Kreuscher, Marco Yukio Iizuka, Maria Antônia Silva da Cunha, Maria 
Augusta da Silva, Maria Eduarda Smaniotto Madeira, Marina Luise Dorow, Natália Rocha 
Spillere, Nathan Kulkys Marques, Paula Hosang Uba, Rafael Rodacki, Renato Vianna 
Botelho, Sahra Gabriela Roedel. 

PAUTAS 

  

1 Reunião Plano de Contingências 

2 Demanda das Fases 

3 Homenagem aos Professores 

4 Calouros 

5 Treineiros 

6 Sala de Coworking 

7 Blog do CAMBLU 

8 Feedback da Gestão 

9 Ideias de Pautas 

10 PAATC para Congressos Online 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 02/12/2019 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h04   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Os responsáveis pelo HU estão querendo fechar o hospital por 14 dias, devido à falta de transporte público e pelo fato 
de ter alguns servidores afastados por estarem contaminados ou com possibilidade de estarem com COVID-19, ou 
também porque estão em contato com pessoas infectadas. Em reunião com esses responsáveis, Wallace Mees e 
Gustavo Stein debateram que não havia dados objetivos e suficientes para explicar um fechamento do HU, ainda mais 
que é um importante campo de estágio para o internato, o consenso dos presentes na reunião foi que fique fechado 
por 48 horas para avaliar melhor se há necessidade de fechamento por 14 dias. Está sendo estudado a possibilidade 
de o HU funcionar com três turnos e funcionar nas férias. 

02 

Segundo a nota oficial da FURB, de número 9, as aulas práticas de 1ª a 8ª fase estão suspensas por 14 dias. De 
acordo com a PROEN, 17/08 se iniciam as teóricas do próximo semestre, mesmo não tendo concluído as práticas do 
semestre anterior. 
1ª fase: sobre alunos do grupo de risco, alguns alunos querem realizar as matérias em outro semestre e terão esse 
direito.  
2ª fase: sobre Interação Comunitária não há possibilidade de realizar essas aulas nesse momento, sobre os créditos 
financeiros dessa matéria, tanto a segunda quanto a primeira fase irão formular um documento para enviar para a 
pró-reitoria em relação ao créditos financeiros referentes a interação comunitária. Imunologia está ocorrendo via 
Teams as teóricas da prática, e em outro momento serão feitas as práticas em laboratório, pois o professor é do 
grupo de risco. 
3ª fase: as aulas de semiologia estão suspensas e estão sendo estudada a opção de realizar parte da carga horária 
com exames físicos entre alunos e no laboratório de habilidades e outra parte nos hospitais quando as aulas 
retornarem.  
4ª fase: sobre semiologia está sendo estudada a possibilidade de concentrado e também para a utilização do 
laboratório de habilidades. Sobre técnica de enfermagem as aulas ocorrerão assim que forem liberadas novamente. 
Fisiologia e Interação Comunitária ainda não tem muita novidade. A turma se opôs em ter aulas práticas de fisiologia 
online. 
5ª fase: a turma reclamou sobre aulas teóricas com o professor Luiz Otávio e o professor responsável pela turma 
entrará em contato para resolver a demanda. 
6ª fase: foi apresentado como serão as aulas práticas de endócrino online, e a turma está de acordo.  
7ª fase: as provas da sétima fase irão ocorrer via AVA3. A turma deve entrar em contato com a professora Karla que 
é responsável pela turma para melhorar a comunicação.  
8ª fase: Aulas por enquanto estão suspensas. Entrarão na nona fase dia 17/08. Ver a possibilidade de começar as 
teóricas da nona fase já em julho para adiantar. 
Questionamento: sobre a redução da mensalidade para o próximo semestre haja vista que o próximo semestre terá 
continuidade da forma online das aulas teóricas. Solicitaremos que o DCE faça uma nova reunião com a reitoria e 
centros acadêmicos para discutir sobre a redução das mensalidades. E também questionar para a reitoria sobre o 
valor das práticas que estão sendo feitas de forma online e não há utilização de laboratório.  
Sobre a possibilidade de concentrados: tudo depende do que for conversado com os professores das matérias e a 
possibilidade de horários e datas.  
Sobre adiantamento das férias: por enquanto não é uma possibilidade, pois temos muitas aulas para recuperar e 
devem ser aproveitados todos os campos de estágio que estiverem abertos. 

03 
Sobre o vídeo de homenagem aos professores, o marketing está responsável em formular alguma ideia. E também a 
Gabriela Scheidt deu a ideia de fazer uma carta com uma lembrança para enviar aos professores e a gestão aprovou 
a ideia.  

04 

Temos que elaborar o manual de calouros. E quando a nova turma estiver fechada podemos fazer uma reunião via 

Teams, para apresentar o Centro Acadêmico e demais instituições da medicina FURB. Sofia ficou responsável pela 

elaboração do manual e o Rafael Destri Coelho irá ajudar.  

05 

Precisamos elaborar o edital e ver como vai funcionar o processo seletivo, também devemos pensar no número de 

vagas. Larissa e Carolina ficaram responsáveis pela elaboração do edital. Pela decisão da maioria optamos por três 

treineiros, mas há possibilidade de alteração. 

06 
Sobre a divulgação do projeto da sala de Coworking, juntamente com a divulgação da arquiteta no Instagram do 
CAMBLU, será feita amanhã (14/07) e a arte já foi aprovada pela arquiteta.  

07 

Ontem teve uma nova postagem no Blog do CAMBLU. E já está sendo formulada uma nova postagem sobre o 

processo de bolsas, visando os novos calouros que estão chegando, esse post está sendo elaborado pela Camila 

Ceruti dos Santos e Laisa Scremin.  
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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 

 
 

08 
Algumas pessoas ainda não responderam o questionário, então devem responder. O levantamento das respostas do 

formulário será feito e será debatido em uma reunião extraordinária.  

09 

Ideias: 

Douglas: ideia de fazer um evento sobre telemedicina e o futuro da medicina. Pensando no Rinaldo como uma 

possibilidade de palestrante. Também conversar com o Leonardo Aguiar. O evento ficará para o segundo semestre.  

10 

Pensando que estão ocorrendo Congressos de forma online, e esses congressos tem custos e existe a possiblidade 

de apresentação de trabalhos, o Rafael Destri Coelho ficou responsável por analisar o edital do PAATC existente e as 

possibilidades de reformular o edital para essa nova realidade em meio a pandemia.  
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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 

 

 


