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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 21 

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 

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: Alan França 

Cerioli, Bernardo Przysiezny, Brenda Varella, Bruno Francisco Pawlak, Júlia 

Prebianca, Laryssa Aparecida, Liegge Roncaglia, Luis Gabriel Blemer, Maísa Schultz, 

Maria Antônia Silva da Cunha, Mirelle Yumoto dos Santos, Paula Uba, Priscila Pegoreti 

PAUTAS 

  

1. Reunião Plano de Contingência 

2. Reunião da Sala de Simulação 

3. Mensalidade 

4. Manual do Calouro 

5. Projeto Treineiros 

6. Homenagem aos professores 

7. PAATC 

8. Lojinha CAMBLU 

9. Adote um Idoso 

10. Marketing 

11. Feedback da gestão 

12. Ligas Acadêmicas 

13. Práticas Integrativas 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 20/07/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h40  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

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

01. 

Wallace disse que na reunião a gestão superior da FURB solicitou novamente o fechamento do HU por 2 semanas ao 
CCS, e que o CAMBLU, alunos do curso e também o DCE se posicionaram contra o fechamento. Essa solicitação foi 
vetada e as aulas continuarão seguindo as regras, conforme a nota 9 divulgada pela FURB nesta noite. Na semana 
que vem deveremos ter atualizações sobre o retorno/não-retorno, lembrando que isso depende dos hospitais/ESFs e 
não apenas da FURB. O CAMBLU estará cobrando o posicionamento da FURB sobre o assunto. 

02. 

6° fase: houveram feedbacks acerca das aulas on-line e de como tudo está ocorrendo. 
7° fase: Julia Orsi disse que também não houveram muitas atualizações, e que a turma questionou muito a validade da 
reposição das aulas práticas no futuro. Ela disse que a turma está bem relutante, principalmente porque houve um 
problema quanto a escolha da disciplina optativa. O coordenador Ricardo disse que irá flexibilizar os estágios, que 
poderão ser feitos em outras instituições e validados como carga horária de prática para os alunos. Wallace disse que 
Ricardo reafirmou a inviabilidade de repor todas as práticas, pois não haverá tempo hábil, e essa flexibilização é 
importante. Julia disse que a turma organizará um formulário de feedback com a turma. 
8° fase: Carolina disse que não há muitas atualizações, pois terão locais de estágio. As práticas deveriam iniciar dia 17 
de agosto, e eles estão no aguardo para o início das teóricas da próxima fase. A turma solicitou uma reunião com o 
coordenador Ricardo e Carolina disse que está pressionando o departamento para que as solicitações e reclamações 
da turma sejam ouvidas. Eles querem ter segurança de que as práticas serão repostas no futuro, dentre outras dúvidas 
gerais. 
Wallace novamente abriu a pauta para questionamentos e solicitações de atuação do CAMBLU nas problemáticas de 
cada fase, e afirmou que se surgirem demandas, devem ser trazidas para a equipe. Ele falou sobre a reunião que o 
CAMBLU fez com as 1° e 2° fases, pois ambas estavam insatisfeitas com a mensalidade e com o aproveitamento na 
disciplina de anatomia, e que Camila está buscando formas de solicitar o horário livre de estudo dos alunos.  

03. 

Wallace disse que o DCE fez o ofício em conjunto a todos os Centros Acadêmicos, pedindo esclarecimento dos gastos 
da FURB. Ele disse que ainda não houve resposta. Após solicitações, pensou-se em o próprio CAMBLU criar um ofício 
solicitando também a transparência da FURB e possivelmente uma redução. Julia Orsi assumiu a palavra, ressaltando 
que a FURB abriu as reposições até o 1° semestre de 2022, portanto seria difícil cobrar uma posição da FURB pelos 
créditos do semestre. Por isso, de forma a representar a vontade dos acadêmicos, a ideia é de fazer o ofício, solicitando 
esclarecimentos sobre a mensalidade, usando exemplos e outras universidades que reduziram e até mesmo a fala do 
próprio coordenador, que assumiu não existir tempo hábil para reposição de todas as aulas. Wallace também citou 
marcar uma reunião com a reitoria, para que eles finalmente nos respondam as demandas do curso. Para o oficio, ele 
passou a responsabilidade para Camila, Gabriela Dombeck, Julia Orsi e João Vitor, e questionou a opinião da equipe, 
sendo aprovado com unanimidade. O aluno Bernardo disse que acha muito importante a FURB assumir a 
responsabilidade de que alguns créditos simplesmente não serão repostos, dessa forma a postura deveria ser de cobrar 
apenas pelo que realmente está sendo feito. Wallace respondeu que isso é super válido e com certeza será abordado 
no documento. Finalizando esta pauta, Wallace ressaltou mais uma vez que o CAMBLU está sempre aberto a todas as 
demandas e fará o possível para atende-las. 

04. 

Sofia e Larissa ficaram responsáveis pela elaboração, e Sofia compartilhou na tela o resultado do manual já montado, 

abrindo para sugestões. Elas questionaram a abordagem das ligas acadêmicas dentro do manual, pois existem 

algumas ligas que estão inativas e outras que ainda não foram validadas, e não sabiam se deveriam mencionar todas. 

Wallace disse que poderiam ser mencionadas todas. Rafael Coelho ressaltou que a Atlética e a IFMSA também estão 

elaborando textos para o manual, e Camila questionou se seria abordado algo sobre o artigo 170. Sofia disse que sim, 

e que poderia inclusive aproveitar o texto que já foi escrito para o BLOG CAMBLU, por Laisa e Camila. Julia Orsi sugeriu 

fazer uma página exclusiva para o podcast, e também de solicitar ao coordenador de curso uma mensagem de boas-

vindas aos calouros. Rafael Patino sugeriu uma página sobre todas as mídias sociais do CAMBLU, e Camila sugeriu 

deixar bem claro o que é o CAMBLU e como eles podem nos contatar. Wallace disse que assim que fechar a turma, 

será marcada a reunião de apresentação e entrega desse manual. Sobre as camisas dos calouros, o mesmo modelo 

se manterá, e será entregue na próxima cerimônia do jaleco, provavelmente no ano que vem. Dessa forma, ainda que 

a gestão se altere, a gestão atual deve estar obrigatoriamente presente na próxima cerimônia.  

05. 

Larissa disse que o formulário dos treineiros fecha no domingo, e que ela analisará as respostas, que serão discutidas 

na reunião da segunda que vem. Até agora, 4 pessoas já se inscreveram. Wallace disse que o formulário ficou bem 

completo e parabenizou Larissa e Caroline. O processo seletivo é de um formulário com várias perguntas, 

principalmente relativas à participação no CAMBLU e ideias. Caroline solicitou que o grupo defina quantos serão 

escolhidos, sendo que os mais votados passarão no processo. Ficou definido por votação do grupo a escolha de 3 

acadêmicos para o projeto treineiros. Larissa ressaltou que alguns pontos muito importantes estão nos formulários, 

como o questionamento de quantas reuniões do CAMBLU o candidato participou, avaliando sua proatividade. 
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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  

06. 

Gabriela Scheidt disse que solicitou ao departamento os endereços dos professores para enviar a carta homenagem, 
mas que até agora não houve resposta. Assim, ela disse que pensou em criar uma carta online e enviar via e-mail aos 
professores, ou até mesmo algo em formato de “certificado” agradecendo aos professores pela competência neste 
momento. Wallace disse que a ideia é muito boa. Sobre o vídeo, Laísa disse que já foi criado um grupo no WhatsApp 
para organizar o roteiro, e ela e Rafael Patiño estão organizando as partes do vídeo. A equipe deu várias sugestões 
para facilitar o trabalho de elaboração do vídeo no chat. 

07. 

Rafael Coelho ficou responsável pela pauta, sendo que deveria analisar outros editais de congresso on-line e adaptar 

o atual edital do PAATC. Rafael disse que encontrou alguns congressos que migraram para a forma online, mas que 

são poucos e ainda não estão com editais bem esclarecidos. Ele disse que continuará pesquisando e trará para a 

equipe. Ele ressaltou também que o valor será reajustado. 

08. 

Brenda disse que surgiu a ideia de fazer corpos dobráveis e eco-friendly que poderiam ser personalizados com um 

adesivo do CAMBLU. Ela disse que viu alguns copos que já vêm personalizados de fábrica, mas que a qualidade não 

era muito boa, sendo que a personalização com o adesivo seria mais viável. Julia Orsi disse que o adesivo podia ser 

personalizado para o aniversário do CAMBLU ou do curso de Medicina da FURB. Wallace disse que podíamos estudar 

outras formas de personalizar, pois o adesivo poderia acabar descolando. Brenda disse que o adesivo poderia ser na 

tampa do copo, já que ele é dobrável. Carolina questionou se eles poderiam enviar uma amostra, e Brenda disse que 

irá questionar. Wallace enviou um site para Brenda que possui explicações sobre adesivos, para que ela veja se algum 

se encaixa com o silicone do copo. Ficou definido por votação do grupo que o copo será de edição comemorativa, 

conforme mencionado. Wallace solicitou que o Marketing elabore uma arte para a tampa. 

09. 

Carolina disse que a campanha se encerra na semana que vem, e que ela está organizando uma planilha para que a 

quantidade de arrecadações fique mais transparente. Ela pediu para que todos compartilhem nessa semana a 

campanha, e que o depósito de doações no valor de R$150,00 já foi feito, sendo que ela usará o dinheiro para comprar 

o que está faltando com base na planilha. Ela passará na próxima semana para buscar os itens arrecadados, e disse 

que as farmácias que ficaram como pontos de arrecadação ainda não deram retorno. Vanessa disse que foi feita uma 

nova doação de R$270,00 para ela, e que será repassada para a compra de materiais. 

10. 
Foi feita uma nova postagem no blog do CAMBLU sobre as bolsas do artigo 170 por Camila e Laísa nessa semana, e 

novos podcasts foram enviados pelas ligas e deverão ser postados em breve. 

11. 
Camila disse que o feedback foi encerrado e Wallace solicitou que uma reunião extraordinária seja marcada na próxima 

semana para falar sobre. 

12. 
Larissa disse que agora há uma nova liga na Medicina FURB: LAMMEV – Liga Acadêmica Multidisciplinar da 
Medicina do Estilo de Vida, e solicitou que seja criada uma página para ela no site do CAMBLU. 

13. 

Camila salientou que a prof. Caroline Valente, com seu projeto de extensão de Práticas Integrativas na escola, se 

disponibilizou para gravar vídeos sobre o tema para os acadêmicos de Medicina, dando continuidade de forma on-line 

ao projeto inicial de yoga. Wallace solicitou que Camila combine com a professora como isso poderá ser executado. 
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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                           Diretor de Políticas Científicas 


