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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 25 

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, Laisa Scremin, 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, Heloisa Chiquetti, Júlia Prebianca, Manuela Kreuscher, 

Priscila Pegoretti, Raissa Wurth Marchinhacki 

PAUTAS 

  

1.  Reunião Sala de Situação 

2.  Mensalidades 

3.  Assembleia Geral 2020 

4.  Revista da Saúde 

5.  Homenagem dos Professores 

6.  Sala de Coworking 

7.  Lojinha 

8.  Retorno das Aulas 

9.  Ação Voluntária ONG 

10.  Plataforma de Artigos 

11.  Interação FURB 

12.  Regularização do CNPJ 

13.  Ideias de Pautas 

14.  Residência no Exterior 

15.  Divulgação Aleitamento Materno Blumenau 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 17/08/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h13   Reunião Extraordinária 

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

01. 

Wallace Mees iniciou falando que o colegiado aprovou hoje a transferência de alunos, sendo duas vagas para a 2° fase 
e duas vagas para a 4° fase. Carolina B. Veiga salientou que outra pauta falada na reunião foi a de realização de 
estágios e finalização de carga horária em outros locais que não os comumente utilizados pela FURB, pauta que foi 
sugerida pela Vanessa Ferrari na reunião retrasada, na qual Wallace Mees e Carolina B. Veiga ficaram responsáveis 
em dar prosseguimento. Essa liberação de estágios externos seria excelente para estudantes que moram fora da 
cidade/estado. Ficou determinado que o estágio deve ser ambulatorial, contemplando o máximo da grade original 
proposta para o estágio, e que ao final deve ser feita uma avaliação para o profissional responsável, a qual será 
encaminhada ao departamento. O coordenador Ricardo se responsabilizou por elaborar a documentação necessária 
para que os alunos possam realizar esses estágios. Wallace disse que é melhor aguardarmos até que os documentos 
estejam prontos, para que então seja feita a divulgação dessa medida. Outro ponto comentado pelo professor Sérgio 
Mendonça foi sobre a especificidade de que isso só pode ocorrer pois estamos vivendo uma pandemia, e em outros 
momentos não poderá ocorrer. 

O coordenador Ricardo também afirmou que, para o ciclo clínico, nenhum hospital está aceitando estudantes ainda, 
aceitando apenas alunos do internato. O grande problema no encaixe de horários é de que as equipes dos hospitais 
estão reduzidas e os casos de COVID-19 ainda estão alarmantes. A prefeitura também comentou que ainda não serão 
aceitos alunos do ciclo clínico nas instituições de saúde municipais. A princípio, as aulas em laboratórios estão 
liberadas, e o coordenador já está contatando os professores para iniciar aulas. Outro questionamento levado pelo 
Wallace Mees ao colegiado foi sobre o concentrado do laboratório de habilidades, que comumente acontece entre a 4° 
e 5° fase. Ricardo respondeu que possivelmente esse concentrado será diluído durante o semestre. A Líder da 5ª Fase 
Heloisa Chiqueti estava presenta na reunião e foi atualizada quando a situação. Agora depende de os professores 
acertarem um horário semanal disponível para fazer as aulas teóricas. 

João Fantini questionou quando poderão ser marcados horários para as aulas de técnica cirúrgica da turma dele (5ª 
fase), e Wallace Mees respondeu que apenas poderão ser marcados após o término das aulas da antiga 5° fase (atual 
6ª fase). 

Segundo Ricardo Lopes, as reposições de aulas práticas seguirão priorizando as turmas que estão devendo essa carga 
horária ainda do semestre anterior. 

02. 

Wallace Mees enviou novamente uma mensagem para o reitor Jamis, na semana passada, cobrando resposta ao ofício, 
e ele afirmou que em breve o ofício terá resposta, mas até a data de hoje nada foi recebido. Ele também comentou 
sobre uma imagem que lhe foi encaminhada divulgando um convênio da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa 
Catarina (CAASC) com a FURB, ofertando desconto de até 50% para alunos que sejam filhos de advogados/advogados 
da OAB e que se matriculem na universidade em qualquer curso, exceto Medicina. O grande questionamento é de que 
a FURB se demonstrou irredutível na redução das mensalidades/descontos para seus estudantes, bem como divulgou 
a não abertura de vagas do CREDIFURB, porém firma parceria para conceder desconto para um grupo seleto. Wallace 
Mees salientou que isso será levado para a reitoria, questionando se isso será “financiado” pela FURB ou pela própria 
CAASC. Caso seja financiado pela FURB, maiores esclarecimentos serão requisitados. A aluna Raíssa disse que seu 
pai estava na organização da CAASC há alguns meses e de que ficou sabendo que o desconto seria financiado pela 
FURB, ressaltando o absurdo da situação.  

03. 

Wallace disse que precisamos começar a organizar a Assembleia Geral de 2020 para setembro ou para outubro. Nessa 

assembleia, serão abordadas pautas e demandas dos alunos, bem como dúvidas que poderão ser esclarecidas. 

Algumas semanas antes, um formulário é aberto para que os alunos façam sugestões e enviem questionamentos. 

Certas pautas também precisam de aprovação em assembleia obrigatoriamente, como as de mudança estatutária. 

Outra pauta que será abordada é uma ideia da vice-presidente Carolina da criação de um cargo para coordenação de 

filantropia ou a incorporação dessa iniciativa em um cargo já existente, que também deve ser votada na assembleia. 

Anna Sofia sugeriu que a função fosse incorporada ao cargo de comunicação externa, e Wallace disse que isso também 

poderá ser abordado na Assembleia. Ele também solicitou que Carolina já elabore o esquema proposto pelo estatuto 

para a criação do novo cargo. Outra pauta de reforma estatutária que deverá ser abordado na assembleia é sobre a 

antecipação do fim das gestões do CAMBLU, assunto aprovado pela gestão de 2019 (presente na ata do dia 

11.11.2019) em que as gestões do centro acadêmico encerrem no dia 30 de novembro, e que a nova gestão assuma 

no dia 1 de dezembro. Mudança decidida pela gestão de 2019, pensando num melhor aproveitamento do ano já que 

no final do segundo semestre o passado o período eleitoral, não faria sentido manter a gestão passada vigente.  

04. 
Rafael Coelho disse que foi feita uma votação no grupo da gestão para a logo da revista, e a opção 1 venceu com 78% 

dos votos. Ele compartilhou a tela demonstrando todas as informações já decididas para a revista, como o nome, os 
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responsáveis, a cobertura temática, o objetivo, o público alvo, dentre outros itens documentados. A revista está bem 

encaminhada, sob orientação da professora Cláudia e com a participação de Rafael Coelho e Gabriela Dombeck. 

Wallace Mees os parabenizou e solicitou que quaisquer novidades sejam comunicadas em reunião. 

05. 

Gabriela Scheidt postou hoje a carta aberta aos professores no Instagram, agradecendo pela compreensão e o esforço 
nesse período tão difícil. Ela comentou que muitos professores agradeceram e gostaram da homenagem. Sobre o 
vídeo, Douglas disse que contatou a empresa de formaturas Polly, e eles aceitaram elaborar o vídeo. Brenda e João 
auxiliarão na construção de um novo texto a ser enviado para a empresa, que fará a edição e direção. Wallace Mees 
parabenizou quanto ao andamento da pauta. 

06. 
João disse que o marceneiro escolhido já foi contatado, e que em breve ele irá visitar a sala para fazer as medidas. 

Tudo já está encaminhado para a construção. 

07. 

Brenda salientou que 61 porta-jalecos foram reservados para compra e 9 já foram entregues, e as entregas estão sendo 

priorizadas e realizadas para o pessoal do internato, que está em aula e para os outros acadêmicos por enquanto não 

estão sendo feitas devido a atual situação. Sobre os copos dobráveis, Gabriela Dombeck sugeriu uma opção que 

custaria R$14,90 por copo, já personalizado. Outra opção sugerida foi a de uma empresa que também fez copos para 

a IFMSA Brazil FEMPAR, cujos copos custam R$13,00 a unidade + adesivo. Ela também contatou um fornecedor do 

site Elo 7, mas eles não possuíam a opção com personalização. Desse modo, ela solicitou a opinião da gestão sobre 

utilizar o copo com adesivo ou um já personalizado. Pensando no preço final de venda, Wallace disse que ou optamos 

pelo copo de R$7,00 com adesivo (Elo 7), ou pela opção do copo já personalizado com o custo de R$14,90 cada um. 

Anna disse que não gosta muito da ideia do adesivo, pois ele poderia descolar e ficaria muito simples, e mais membros 

da gestão concordaram. Ficou acordado que conversaríamos mais pelo grupo do Whats, para não tomar mais tempo 

da reunião. Sobre as camisetas dos calouros, ficou acordado que vamos esperar mais para produzi-las devido à 

incerteza de alguns acadêmicos em ficar no curso. 

08. 

Gabriela Scheidt disse que uma aluna da 2° fase solicitou no Instagram do CAMBLU que fosse cobrado uma posição 

da reitoria quando ao retorno das aulas, pois ela mora longe e, de acordo com a última nota oficial, as aulas práticas já 

podem retornar nesta semana, mas nada foi avisado. Dessa forma, ela perderá a aula de anatomia marcada para essa 

semana, pois não houve aviso prévio. Wallace e outros membros da gestão disseram que isso pode sim ser abordado 

com o departamento. Todavia, isso será sim enviado para o departamento, afinal conforme esclarecido pela Laura, as 

aulas de anatomia estão sendo bem concisas, sendo que em um dia ocorre a aula e no outro ocorre a prova, e a aluna 

estaria perdendo muito conteúdo por falta de aviso prévio. Wallace disse que caso o departamento demore para 

responder, o assunto deve ser levado para o professor Alex, de anatomia, sobre a situação. 

09. 

Ana Luiza disse que a seleção encerrou, sendo que 30 estudantes foram selecionados, tanto do curso de Medicina 

como do curso de Letras. As aulas estão muito bem encaminhadas, e Ana ressaltou que todos os envolvidos estão 

bem empolgados e proativos. Carolina estava auxiliando na organização junto com Ana e Brenda, porém precisou se 

afastar um pouco das atividades pois está com muitas atividades extras. Brenda complementou que Ana está sendo 

muito proativa e todos estão bem engajados. 

10. 

João está responsável pela pauta e encontrou a plataforma Portal Saúde Baseada em Evidência (PSBE), mas que o 
acesso não é permitido para alunos da FURB. Wallace salientou que muitos alunos também desconhecem a 
plataforma CAPES, disponibilizada pela FURB, e que um vídeo poderia ser feito explicando, ou um post. Outro post 
que poderia ser feito é explicando a biblioteca on-line da FURB para os estudantes. 

11. 

Larissa afirmou que serão feitas lives para contemplar o Interação FURB, e que o coordenador Ricardo solicitou ao 

CAMBLU que organizasse a ação. Ela disse que sua ideia é fazer uma live explicativa sobre o curso via Teams, com 

fotos, explicações sobre o curso em geral e curiosidades, abrindo também para dúvidas dos alunos. Desse modo, isso 

ficou decidido, mas nenhuma data foi determinada ainda. Ela disse que trará atualizações. 

12. 

Wallace disse que o Richard Luzzi não respondeu mais os e-mails nem o direct no instagram, e o escritório dele também 

não atende as ligações. Assim, ele disse que não sabe outras formas de contatá-lo, pois já tentou de tudo. João disse 

que irá conversar com a contabilidade e pedir um aconselhamento sobre o que fazer, e Wallace continuará tentando 

contato. Vale salientar que o último contato com o Richard Luzzi ele disse que estava de isolamento devido o COVID-

19 

13. 

Um estudante deu uma ideia para o CAMBLU de fazer um evento on-line ensinando o básico de Marketing para alunos 

de medicina, como por exemplo edição de fotos no Canva. Wallace questionou a opinião da gestão sobre, e muitos 

concordaram com a ideia. 

14. 

Rafael Coelho disse que assistiu a uma live da AEMESC sobre residência no exterior há um tempo, e desse modo 

pensou em sugerir que o CAMBLU realizasse um evento nesse âmbito. Wallace achou a ideia muito boa, e que vários 

países poderiam ser abordados. Sofia sugeriu fazer uma parceria com a AEMESC FURB. Wallace solicitou que Rafael 
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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 

 

 

 

 

 

 

crie uma comissão para organizar o evento, ficando, portanto, responsáveis: Rafael Coelho, Camila Cerutti e Ana Luiza. 

Juntamente com Wallace Mees. 

15. 

Rafael Patiño disse que conversou com os responsáveis pelo banco de leite humano de Blumenau hoje, e eles 

solicitaram ajuda para divulgar as informações sobre doações para mulheres que se tornaram mães durante a 

quarentena. Assim, ele pensou em fazer uma live ou um podcast esclarecendo o tema. Larissa disse que ela participa 

de um projeto de extensão da FURB de apoio materno, e que poderia ser feita uma parceria do CAMBLU com o projeto. 

Wallace disse que ambos podem decidir se a parceria será feita e trazer novidades. 
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______________________________________     _______________________________________                                                                                         

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 


