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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 23 

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 

Ana Luiza M. G. Boaventura, Anna Sofia S. Amorim, 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, Laura Spengler Zen, Luis 

Gabriel Blemer, 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, Ana Carolina Campiolli, Brenda Trindade Varella, Júlia Prebianca, Maisa 

Schultz, Nathan Kulkys Marques, Priscila Pegoretti, Ricardo de Souza Júnior, Sheila 

Wayszceyk 

PAUTAS 

  

1.  Reunião do Colegiado e Mensalidades 

2.  Reunião com PROEN 

3.  Manual dos Calouros 

4.  Homenagem aos professores 

5.  E-PAATC 

6.  Sala de Coworking 

7.  Copo Reutilizável 

8.  I SOLAM 

9.  Ação Voluntária ONG 

10.  Ajude um Idoso 

11.  Revista da Saúde 

12.  Reunião de Feedback 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 03/08/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 21h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h40   Reunião Extraordinária 

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

01. 

Wallace iniciou dando um feedback da reunião, a qual não foi muito esclarecedora. Apesar disso, o CAMBLU cobrou 
novamente transparência e resposta ao ofício que foi encaminhado na semana passada solicitando uma reunião. 
Amanhã, ocorrerá uma live com a reitoria e o DCE, e Wallace disse que é importante marcarmos presença. Sobre a 
resposta ao ofício, Wallace ressaltou que conseguiu os contatos dos reitores, e enviará mensagem privada solicitando 
uma resposta. Ele, juntamente com o grupo que redigiu o ofício, contatou o Centro Acadêmico de Medicina de Taubaté, 
que também é de uma Universidade autarquia, e que também redigiu um ofício solicitando redução de mensalidades, 
para mais informações. João reafirmou que a live de amanhã poderá esclarecer muitas coisas. 

Na reunião também foi falado acerca do UNIEDU, o qual será reavaliado no ano de 2021, de forma mais justa; sobre o 
CREDIFURB, foi questionado muito na reunião, e a resposta foi de que se houver recurso, serão abertas vagas. Porém, 
nenhuma resposta foi transparente ou objetiva, e os motivos não foram esclarecidos, portanto, continuaremos insistindo 
na resposta. 

Também foi falado que não haverá reajuste de crédito financeiro para o próximo ano.  

Wallace reforçou a importância de ocorrer uma reunião da reitoria com o CAMBLU. 

02. 

Wallace questionou se a gestão poderia atuar em algo no momento em relação à PROEN, abrindo espaço para opiniões 
da equipe. Julia Orsi respondeu que acredita que não tenha muito a ser feito nesse momento, pois tudo é uma incerteza. 
Vanessa questionou se foi liberado estágio em outras cidades para os estudantes do ciclo clínico, mas Wallace disse 
que esse assunto precisa ser retomado em reunião. Carolina disse que a turma dela também reivindicou isso, porém o 
colegiado vê um problema de aprendizado em alguns casos, pois muitos alunos conseguem a assinatura de que 
passaram pelas horas de estágio sem o terem feito. Sofia questionou como ficaria a turma caso alguns conseguissem 
fazer estágios fora do estado, e outros não, bem como a mensalidade, uma vez que os que fizessem estágios fora não 
estariam utilizando a estrutura da FURB. Vanessa disse que não haveria problema quanto à turma, mas sobre a 
mensalidade é algo que deve ser questionado. Julia Orsi comentou que no caso da turma dela, a professora de MFC 
disse que os estágios poderiam ocorrer, mas que apenas médicos que já completaram a residência poderiam liderar 
os estágios, bem como deveria ser feito um portifólio, e Wallace concordou que se o colegiado aprovasse, deveria ter 
essas limitações. Vanessa salientou que algumas pessoas da turma dela, que moram fora de Santa Catarina, 
conseguiram fazer os estágios (são do internato) e que isso foi muito viável para eles. Assim, desde que honrada a 
qualidade de ensino, Wallace acredita que a opção deve ser sim abordada na reunião. 

03. 

Sofia disse que o manual está praticamente pronto, e Wallace solicitou que o convite para a reunião com os calouros 

(que ocorrerá no dia 11) seja elaborado pelo marketing. Ele também falou que está iniciando o esqueleto do power 

point que será apresentado na reunião de boas-vindas. Rafael Patiño se disponibilizou para fazer o convite.  

04. 

O roteiro do vídeo de agradecimento já foi elaborado e a listagem de pessoas que gravarão os vídeos já está pronta, 

com os membros do CAMBLU. Douglas questionou se os vídeos poderiam ser gravados ainda essa semana, para que 

seja iniciada a edição. Wallace questionou se as frases poderiam ser maiores, pois o vídeo ficará muito pequeno, assim 

todo mundo pode participar. Brenda questionou se haveria uma padronização para gravar o vídeo, e Douglas disse que 

seria melhor na horizontal, com a camisa da gestão. Gabriela Scheidt salientou se não seria válido pedir uma ajuda 

profissional para um vídeo mais elaborado, atendendo às expectativas do grupo que está organizando. Carolina sugeriu 

contatar uma empresa de formatura que já esteja envolvida com a Medicina FURB, como a POLLY, por exemplo, e 

solicitar a ajuda deles na elaboração. Gabriela pediu para que tenhamos atenção ao prazo para elaboração desse 

vídeo, para que não demore muito, mas para que também seja algo bem feito. Assim, ela sugeriu fazer uma carta de 

agradecimento aos professores agora e enviar, gerando tempo para fazer um vídeo elaborado. Brenda sugeriu que a 

carta fosse enviada antes do começo do 2° semestre, e que o vídeo fosse lançado no dia dos professores. 

05. 
Rafael Coelho disse que haverá um limite de R$400,00 nessa edição, sem um número máximo de inscritos. O edital 
será aberto do dia 04 ao dia 11 de agosto para inscrições, as quais serão avaliadas em cerca de alguns dias. Rafael 
enviou no grupo da gestão o edital e solicitou que todos leiam, para que o Marketing possa iniciar a divulgação amanhã. 

06. 

João disse que recebeu um novo orçamento, da Spézia Móveis, que foi de R$4.737,68, um valor bem alto em 

comparação com o anterior. Esse foi o segundo orçamento para a sala, sendo que mais um será feito, fechando 3 

orçamentos para que seja feita a seleção. Carolina passou contatos de marceneiros para que João possa tentar mais 

um orçamento. 

07. 

Brenda disse que na semana passada recebeu o orçamento para os copos de silicone com a gravura do CAMBLU, 

sendo que cada copo de 400ml ficaria entre R$35,00. A ideia foi abolida após discussão, pois o valor é muito elevado. 

Assim, ela contatou 3 empresas que fazem adesivos, para que fosse feito um para a tampa do copo, saindo assim mais 
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acessível. Ela conversou com a empresa Zoom, e 200 adesivos no tamanho 3x3cm ficariam por R$33,00, e também 

solicitou ao Rafael Patiño que fossem feitas algumas artes para os adesivos, as quais serão enviadas no grupo. O copo 

sairia por cerca de R$7,00, e com o adesivo, ficaria num excelente valor. Gabriela perguntou sobre a cor dos copos, e 

Brenda respondeu que serão verdes. Douglas e Laura sugeriram a cor preta, para que o símbolo da tampa fosse 

evidenciado, e a gestão concordou. Ela questionou se a gestão acha a ideia boa, e também falou sobre personalizar o 

copo com o nome da pessoa que encomendou, porém, isso daria muito trabalho e o custo seria elevado. Sobre as 

camisas da gestão, ela disse que o pagamento poderá ser feito para ela, e que após será repassado para a tesoureira 

Julia Orsi. Poderá ser combinado um local arejado para que ela possa realizar as entregas. Sobre os porta-jalecos, 

Brenda atualizou que já foram reservados 42 pedidos, e que ela fará um vídeo para que eles sejam divulgados. Gabriela 

também se ofereceu para ajudar na divulgação. 

08. 

Wallace disse que na semana passada houve a reunião, e que ficou definido que 19 ligas irão participar, sendo 4 dias 

de eventos. A certificação será de 14 horas para todos os organizadores. Cada liga apresentará um caso clínico em 40 

minutos de forma interativa e dinâmica. O evento ocorrerá entre os dias 15 e 18 de setembro, e o Instagram da 

SECIMED será utilizado. A organização está bem encaminhada e as ligas agradeceram o apoio do CAMBLU. 

09. 

Ana Luiza mostrou para a gestão a oportunidade de auxiliar uma ONG que está com demanda de voluntários. A ONG 

é denominada YPDO, foi fundada em 2003, é afiliada à ONU e sua sede é localizada na Zâmbia, no sul da África. Neste 

local, há um nível alto de pobreza, analfabetismo e subnutrição. Dessa forma, a organização possui dois projetos, sendo 

um deles a Escola Comunitária Kenani, a qual atende cerca de 800 crianças da comunidade, ensinando a elas o inglês 

e garantindo oportunidades. Para frequentar a escola, os alunos precisam ter o material e o uniforme, e a maioria das 

famílias não possui condições nem mesmo para a alimentação. Com o COVID-19, as aulas não estão mais ocorrendo, 

e a ONG está buscando voluntários para desenvolver atividades, as quais serão impressas e distribuídas para as 

crianças. A ideia inicial seria, portanto, fazer uma parceria com a Idiomas FURB e o grupo de conversação do CAMBLU 

para elaborar essas atividades. Outra proposta é a de que as aulas sejam temáticas, envolvendo inclusive a área da 

saúde. Como os casos de HIV são altamente incidentes na área, Ana propôs a ideia de atividades envolvendo a 

prevenção da doença de forma lúdica, para informar os jovens envolvidos com a escola. Ela disse que essas atividades 

poderiam ser elaboradas por meio de parcerias também. Carolina disse que conversou com o Marketing, e um grupo 

no WhatsApp será criado, bem como uma arte será divulgada abrindo a oportunidade aos acadêmicos. 

10. 

Sobre o Ajude um Idoso, Carolina deu o feedback de que a campanha foi um sucesso, e que ela e Gabriela 
recolheram todas as doações hoje, bem como efetuaram as compras com o valor arrecadado. Ela disse que comprou 
R$1.200,00 em produtos de necessidades básicas no FORT Atacadista com as arrecadações, e agradeceu a todos 
que ajudaram. Ela disse que tinha R$1.120,00 para investir nas compras, mas que acabou se confundindo e comprou 
R$1.200,00 em doações, assim, o CAMBLU se disponibilizou a auxiliar no valor excedido. Tudo será exposto no 
portal da transparência. 

11. 
Rafael Coelho disse que a revista está sendo encaminhada, e que ele e a Gabriela Dombeck estão elaborando uma 

carta para o CCS para divulgar a revista. 

12. 
Wallace marcará a reunião extraordinária de feedback via WhatsApp, no grupo da gestão, para que a equipe possa 

analisar seus comportamentos. 
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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  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

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   
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______________________________________     ______________________________________ 

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 


