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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 32 

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 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, Wallace 

Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Alan França 

Cerioli, Amanda Jungles Derlam, André Henrique Mizoguchi, Anna Beatriz Galheiro, 

Felipe Moeller, Franco Anzanello Meira, Frederico Augusto, Gustavo Stein, Isabelle 

Beatriz Freccia, Joana Moretto, Júlia Prebianca, Lara Raiany Laguna Antonelli, Larissa 

Morastoni, Marcella Marques Costa, Maria Antônia Silva da Cunha, Maria Eduarda 

Madeira, Mayara Paiva, Priscila Pegoretti, Thainá Gava. 

Faltas justificadas por aula/estágio: Vanessa Ferrari. 

PAUTAS 

  

1.  Assembleia Geral 

2.  Gestão Atual 

3.  Demandas por fase 

4.  Patrimônio 

5.  Armários da Saúde 

6.  Outubro Rosa 

7.  Site 

8.  Eventos 

9.  Homenagem aos Professores 

10.  Simulado Semestral 

11.  Revista da Saúde 

12.  Tutorial de Criação de Ligas 

13.  CNPJ 

14.  Correção de provas 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 19/10/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h06  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 

Nº Ação 

01. 

Carolina iniciou a reunião com a Assembleia Geral, explicitando alterações para o estatuto do CAMBLU para posterior 

votação do público. A primeira alteração citada foi a do título II, capítulo 4, art. 34°, com a inclusão do cargo “Diretoria 

de Filantropia”, pensando nos trabalhos elaborados no âmbito do voluntariado pela Gestão Plus. O membro desse 

cargo deve se responsabilizar pelas atividades filantrópicas, promover eventos, campanhas, ações solidárias e ser 

veículo entre CAMBLU e instituições beneficentes, afim de firmar parcerias e criação de projetos.  

Outra questão discutida foi a do título IV, capítulo 1, art. 53°, sobre a mudança da duração do mandato dos integrantes 

da diretoria executiva do CAMBLU. A ideia é de estabelecer uma duração para o mandato, do dia 1° de dezembro do 

ano da eleição ao dia 30 de novembro do ano seguinte, podendo haver reeleição. 

Sobre as eleições, devido a pandemia, serão realizadas de forma online extraoficialmente. Algumas cláusulas do 

estatuto, como os art. 59° e art. 60° precisarão ser revogados para que as eleições ocorram dessa forma. 

A inscrição da chapa para eleição deve ser entregue ao presidente da Comissão Eleitoral do CAMBLU até o dia 30 de 

outubro de 2020; deve conter o nome da chapa, nome dos candidatos e suas devidas funções, resumo de matrícula 

carimbados pela FURB e assinatura dos acadêmicos. Entre os dias 31 de outubro de 2020 e 01 de novembro, a 

comissão eleitoral entregará o parecer de inscrição da chapa caso haja alguma irregularidade em relação a este edital. 

A chapa inscrita possui até o dia 02 de outubro de 2020 para corrigir as irregularidades para inscrição efetiva, ou estará 

sujeita a impugnação da candidatura.  

Sobre a campanha eleitoral, o período está compreendido entre o dia 03 de novembro de 2020 a 12 de novembro de 

2020. Será permitido a criação de redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, dentre outras), sendo que só 

podem ser criadas no dia do início da campanha eleitoral. Ao término da campanha, não será permitido nenhuma 

atividade das redes. Mensagens direcionadas em redes sociais (para grupos de sala em WhatsApp, directs no 

Instagram, dentre outros) serão reguladas pela comissão eleitoral, afim de evitar spam e atrapalhar nas atividades 

acadêmicas dos estudantes, sendo permitida 3 vezes por semana o encaminhamento de mensagens de propaganda 

eleitoral. O descumprimento do edital referido implica na impugnação da chapa. 

As eleições ocorrerão por meio de formulário eletrônico. Ele será criado pela comissão eleitoral sob assistência do 

Departamento de Tecnologia e Informática da FURB (DTI). O formulário só poderá ser acessado se o aluno entrar em 

sua conta institucional (@furb.br), logo, não acadêmicos da FURB não terão acesso à votação. Após o login, o aluno 

será direcionado para o formulário, no qual haverá a opção de voto (apenas uma vez). Após a votação, os acadêmicos 

receberão um e-mail de confirmação. Os membros da comissão eleitoral terão uma listagem com todos os e-mails 

institucionais dos acadêmicos de Medicina da FURB, e o link das eleições será enviado a todos por este meio de 

comunicação. O formulário não será acessado pela comissão durante o período de votação, permanecendo assim até 

a apuração dos votos. 

Datas importantes para as eleições, conforme edital: 

 
Após exposição das informações, o aluno André Mizoguchi esclareceu o pedido de que a assembleia fosse refeita em 

outra data, na semana passada, uma vez que não estava em acordo com o estatuto. Carolina pediu novamente 

desculpas pela falha da equipe, ressaltando que a atitude foi correta e que o estatuto deve ser sempre seguido. 

Carolina encerrou a reunião salientando que, via formulário do Google, todas as alterações estatutárias foram aceitas 

e serão divulgadas nas redes sociais. Foram 60 votos no total, cumprindo o quórum mínimo estabelecido por estatuto 

(no mínimo 10% dos alunos do curso de Medicina). Os gráficos a seguir ressaltam a porcentagem de votos para cada 

alteração: 
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02. 

Carolina questionou à gestão atual quem gostaria de continuar e em quais cargos existia interesse. 

Rafael Destri Coelho mencionou que gostaria de continuar, e se possível no mesmo cargo de Diretoria de Produção 

Científica; 

Carolina Veiga salientou que após dois anos de CAMBLU, estará deixando o cargo; 

Douglas Kraemer também deixará o cargo, pois já está há dois anos no CAMBLU, e ressaltou a importância que o 

centro teve no seu desenvolvimento como acadêmico; 

Julia Orsi também deixará o cargo, ressaltando que confia muito no trabalho da próxima gestão e que está contente 

com tudo que foi realizado até o momento; 

Anna Sofia, após 2 anos, também está deixando o cargo, e falou da importância que o CAMBLU tem para os 

acadêmicos e para a vida dela; 

Brenda Wiggers disse que quer continuar, pois ainda gostaria de aprender muito com o CAMBLU, e quer continuar no 

mesmo cargo de Diretoria de Patrimônio. 

Gabriela Scheidt agradeceu ao CAMBLU pela oportunidade de aprendizado, e agora quer focar nos projetos pessoais 

dentro da faculdade, por isso deixará o cargo. 

Laísa disse que gostou muito de participar da gestão, e que quer continuar. Rafael Reis Patiño também agradeceu a 

oportunidade, disse que quer continuar e que quer seguir na parte de eventos. 

Sofia falou de sua vontade de continuar, e que ama o fato de que o CAMBLU representa os alunos de forma honesta 

e transparente.  

Camila também agradeceu pela oportunidade incrível e disse que quer muito continuar nas próximas gestões. 

Larissa Chiste estará deixando o cargo após 3 anos de CAMBLU, e se emocionou ao falar de como a instituição foi 

importante na sua vida. Apesar de o ano ter sido bem atípico, o trabalho foi intenso e deixou muitas marcas. 

João Vitor também disse que gostaria de continuar, e que agradece muito ao CAMBLU por todos os ensinamentos. 

Gabriela Dombeck agradeceu e gostaria de continuar, desejando sucesso a todos que estarão saindo; 

Os treineiros Ana Luiza, Laura e Luis Blemer também salientaram o desejo de continuar. 

03. 

Sobre o ofício do estudo livre de anatomia, Rafael Coelho disse que houveram cerca de 80 assinaturas e que já foi 

encaminhado para os departamentos responsáveis, mas que ainda não houve resposta. 

Nathan Marques, da 8° fase, trouxe a demanda sobre o comitê de ética, dizendo que desde agosto a instituição não 

responde às demandas dos alunos. Os acadêmicos procuraram a direção do comitê, e foi respondido que o secretário 

da comissão estava ausente, “justificando” as demoras e falta de respostas. Ele ressaltou que a questão afeta demais 

aos estudantes que estão fazendo TCC, e solicitou auxílio do CAMBLU. Julia Orsi complementou, dizendo que a 

pendência precisa ser resolvida, pois o site que deve ser atualizado pelo comitê de ética precisa ser adequadamente 

preenchido para que seja possível a apresentação dos trabalhos ao final do ano. Carolina disse que irá contatar o 

coordenador Ricardo hoje à noite para falar sobre. 
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04. 
Brenda disse que já foi feito o pedido dos copos, agora resta aguardar o envio. Ela também já fez a compra da cafeteira, 

mas como está afastada das aulas práticas devido à pandemia, ainda não fez a entrega no hospital. 

05. 

Brenda Wiggers não pode comparecer à reunião pois está em isolamento por ter tido contato com uma professora com 

COVID-19, e João Fantini iria ter aula no hospital durante o horário marcado. Desse modo, eles irão remarcar a reunião 

para essa semana com os responsáveis.  

06. 

Carolina ressaltou a necessidade de uma arte para o Outubro Rosa para postagem na conta do CAMBLU no Instagram. 

Rafael, da equipe de marketing, sugeriu colocar o símbolo da campanha na logo do CAMBLU no perfil, e também foi 

sugerido a criação de um material informativo para divulgação. Carolina disse que pode solicitar a professora Kátia 

Beckhauser para fazer um vídeo explicativo sobre o autoexame de câncer mama, e que nessa quinta-feira conversará 

com ela. O vídeo será editado pela equipe e divulgado no Instagram. 

07. 

As atas já estão atualizadas no site, e Carolina atentou para o fluxo financeiro que precisa ser atualizado. Júlia 

respondeu que já enviou os dados para Rafael, e que essa semana será postado. A parte de filantropia também precisa 

ser atualizada. Rafael também questionou como ficou a divulgação dos 30 anos do CAMBLU no site, e Anna Sofia 

respondeu que o material está todo separado, apenas precisa ser feita uma seleção do que foi colhido, filtrando o 

conteúdo que irá para divulgação. Isso será feito em breve. 

08. 

Medicina no Exterior: Rafael Coelho disse que os eventos estão sendo ótimos e com um feedback muito positivo, e 

que o último evento, sobre residência na Espanha, precisou ser adiado para o dia 25/10, sob um imprevisto da 

palestrante; 

Workshop do Currículo Acadêmico: Douglas disse que está buscando palestrantes, e que o evento ocorrerá no final 

de novembro. Para o evento de telemedicina dentro do workshop, já foram convidados o Dr. Rinaldo e Dra. Maria 

Gabriela Basso Rizzotto. Sobre o mesmo evento, mas do primeiro semestre, Carolina disse que os certificados já estão 

disponíveis e serão divulgados em breve. 

Medicina em áreas remotas (CAMBLU + IFMSA): Sofia comentou que a organização está apenas aguardando a 

resposta da instituição Medicina Sem Fronteiras para iniciar divulgação. 

09. 
O vídeo de homenagem teve um feedback bem positivo entre os professores, e a gestão agradeceu à POLLY pelo 

auxílio na edição. 

10. 
Carolina disse que as provas serão liberadas na semana do dia 26/10, e pediu que os responsáveis finalizem as 

questões nessa semana. Ela também solicitou uma arte para que seja divulgado o simulado. 

11. 

Rafael Coelho disse que houve uma reunião com os representantes dos demais CAs e com a professora Cláudia 

Albuquerque, a partir da qual entraram em contato com outras universidades e departamentos para contribuição na 

revista, concedendo um prazo de 2 semanas para resposta. Ele também disse que um documento elaborado pela 

biblioteca está sendo preenchido para regularização da revista. Portanto, ela já existe, porém ainda passa pelos trâmites 

burocráticos, sendo que provavelmente a primeira edição sairá no próximo ano. Todavia, a finalização da parte 

burocrática acontece ainda nessa gestão. 

12. 

Larissa Chiste comentou que não existe um documento específico sobre a criação de ligas no site do CAMBLU. Ela já 

criou um tutorial para o manual dos calouros, e gostaria que isso fosse divulgado. Sugeriu que na aba “LIGAS” da 

página do site fosse criado o tópico “como criar uma liga”, com todas essas informações. Salientou, também, que pode 

criar a aba no site, só precisaria de um auxílio do marketing. Rafael Patiño se disponibilizou para auxiliar. 

13. 

João comentou que a situação do CNPJ ainda está em aberto, e que enviou uma ata comprovando a data em que a 

gestão assumiu para regularizar a situação. Com isso, o contador respondeu que necessitaria de uma cópia do RG, 

CPF e comprovante de residência de cada integrante do CAMBLU. João solicitou, então, que todos enviem esses 

documentos para ele por foto, para que a pauta possa ser resolvida. 

14. 

Ana Luiza comentou que irá elaborar um texto para divulgar o formulário que foi criado sobre a correção de provas, 

para que seja enviado nos grupos de WhatsApp. Esses dados permitirão a criação de um e-mail pelo CAMBLU 

solicitando aos professores e departamento que haja maior comprometimento com correção e revisão de atividades 

avaliativas. 
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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 


