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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 24 

LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU - R. São Paulo, 1525, Ed. Cristina, Sala 206 – 
Victor Konder – Blumenau/SC 

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Anna Sofia Silva Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Carolina Bevervanço 

Veiga, João Vitor Muller Fantini, Sofia Schmitt Schlindwein, Ana Luiza de Moraes Golineli 

Boaventura, Laisa Scremin, Larissa Caroline Chiste, Luís Gabriel Blemer, Douglas Rizzotto 

Kraemer, Rafael Destri Coelho, Julia Orsi, Rafael Reis Patiño, Wallace Mees, Laura 

Spengler Zen, Gabriela Dombeck. 

OBSERVAÇÕES 
Participantes externos: Larissa Morastoni Hôhn, Matheus Firmino de Oliveira, Leonardo 
Baraúna Schmitd, Andre Henrique Mizoguchi, Rafaela Cristina Bof, Priscila Pegoretti, Alan 
França Cerioli. 

PAUTAS 

  

1 ABLAM 

2 AEMESC 

3 Homenagem aos Professores 

4 Reunião com os Calouros 

5 Sala de Coworking 

6 I SOLAM 

7 LASCULTURA 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 10/08/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 17h  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 18h20   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

O acadêmico André Henrique Mizoguchi trouxe para a gestão do CAMBLU uma pauta sobre a ABLAM. 
A ABLAM tem tido problemas burocráticos com o DAEX e por isso fará uma reunião com os representantes da ABLAM 
e DAEX. O intuito da reunião é de que o DAEX libere para a ABLAM, a responsabilidade sobre a aprovação e 
fiscalização dos estatutos das ligas. Segundo o acadêmico André H. Mizoguchi as ligas saem prejudicadas não é efetivo 
e acaba sendo prejudicial para as ligas, porém o único motivo para a não aceitação de alguns estatutos pelo DAEX é 
caso conste nele que a certificação será feita pela ABLAM, ou seja, o DAEX não aceita que seja colocado em estatuto 
isso. Carolina B. Veiga perguntou por que que a liga que teve esse problema só retirasse essa parte de estatuto, já que 
isso resolveria o problema. Já que a liga poderia continuar emitindo certificado pela ABLAM mesmo que no estatuto no 
DAEX não esteja descrito isso. Porém o Acadêmico André H. Mizoguchi diz que isso diminui a força da ABLAM dentro 
da FURB. 
O intuito de trazer essa pauta foi para deixar o CAMBLU ciente.  

02 

A aluna Rafaela Bof veio apresentar uma nova instituição que está vindo pela FURB, a Associação dos Estudantes 
de Medicina de Santa Catarina (AEMESC), que traz alguns assuntos que ainda não são abordados em nossa 
universidade.  A AEMESC já está em Florianópolis faz alguns anos. 
A instituição possui alguns pilares, dentre eles a ciência e o desenvolvimento científico, principalmente para incentivar 
a produção científica dos estudantes. Eles também trazem possibilidades de estágios remunerados e não 
remunerados. 
A ideia de trazer essa instituição para FURB é para ampliar os conhecimentos dos alunos com assuntos que não são 
abordados na universidade e para ser mais uma instituição para representar a Medicina da FURB ajudando o Centro 
Acadêmico e reconhecendo que o CAMBLU é o órgão que mais atua com representatividade. A gestão do CAMBLU 
gostou bastante dessa nova instituição, acredita que pode agregar muito no curso e que poderemos trabalhar juntos 
em projetos. O presidente do CAMBLU, Wallace Mees, solicitou à Rafaela Bof o Estatuto da AEMESC para que 
possamos conhecer melhor. 
O presidente da IFMSA Brazil FURB, Matheus Firmino também participou da reunião e disse que a IFMSA também 
está aberta para trabalhar junto com a nova instituição da Medicina FURB.  

03 

A carta já está pronta, e o departamento vai enviar os e-mails dos professores para a Gabriela Scheidt e então ela irá 
encaminhar aos professores. 
Quanto ao vídeo, o Douglas Rizzotto Kraemer e o Rafael Reis Patiño vão entrar em contato com as empresas de 
formatura que possam nos ajudar com a edição.  

04 

Amanhã (11/08), às 19h teremos nossa apresentação com os calouros. Falta cada responsável terminar os slides da 

apresentação. O convite já foi enviado, mas os alunos serão relembrados entre hoje e amanhã através de líder de 

turma.  

05 

O João Vitor Muller Fantini trouxe o terceiro orçamento dos móveis da sala de coworking, feito pela empresa WB 

Panejados e Sob Medida, no valor de R$ 5.700,00, sem as estruturas metálicas. 

Lembrando que o primeiro orçamento foi no valor de R$ 1.350,00 sem estruturas metálicas. O segundo, da Spézia 

Móveis, foi no valor de R$ 4.737,68. 

Foi aprovado pela gestão o primeiro orçamento, no valor de R$ 1.350,00, com a empresa Autentico Estilo Móveis. E 

as estruturas metálicas e tintas conseguiremos por meio de doação.  

06 

Sobre o I SOLAM, já está bem encaminhado, serão quatro dias de evento e as inscrições já estão acontecendo. 
A Anna Sofia Silva Amorim deu a ideia de ter sorteios nos dias do evento, e o Luís Gabriel Blemer completou dando 
ideia para que cada liga vá atrás de patrocínios também, portanto essas ideias serão levadas para as diretorias das 
ligas. Vale ressaltar também que a Larissa Caroline Chiste e o João Vitor Muller Fantini também estão indo atrás de 
patrocínio.  
O treineiro Luís Gabriel Blemer entrou na organização do I SOLAM.  

07 

O CAMBLU foi convidado para participar do evento cultural online organizado pela Liga Acadêmica de Saúde 

Comunitária (LASCO), o evento é intitulado de LASCULTURA.  

Nós achamos o evento muito similar ao evento que é realizado pelo CAMBLU e IFMSA, a noite cultural. 

Foi feito um formulário em forma de votação para saber se a gestão do CAMBLU teria interesse em participar da 

organização do evento. O resultado da votação foi, com 16 votos contra, pela não participação da gestão na 

organização do evento. Importante destacar que não nos opomos à execução do evento, e achamos a ideia muito 

legal. Vale ressaltar também que a gestão está com muitas pautas em andamento, principalmente neste momento de 

pandemia, inviabilizando a gestão de participar de mais eventos externos.  
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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 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    
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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 

 


