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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 28 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Ana Luiza de Moraes Golineli Boaventura, Anna Sofia Silva Amorim, Brenda Wiggers, 

Camila Ceruti dos Santos, Carolina Bevervanço Veiga, Douglas Rizzotto Kraemer, Gabriela 

Dombeck, Gabriela Scheidt, João Vitor Muller Fantini, Julia Orsi, Laisa Scremin, Larissa 

Caroline Chiste, Laura Spengler Zen, Luís Gabriel Blemer, Rafael Destri Coelho, Rafael 

Reis Patino, Sofia Schmitt Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees. 

OBSERVAÇÕES 
Demais presentes: Alan França Cerioli, Ana Carolina Campiolli, Bruno Pfiffer, Júlia 
Prebianca, Maísa Schultz, Priscila Pegoretti.  

PAUTAS 

  

1 Demandas 

2 Retorno das Aulas 

3 Comissão Eleitoral 

4 Setembro Amarelo 

5 Eventos 

6 Simulado Semestral 

7 Sala de Coworking 

8 Certificação CAMBLU 

9 Lojinha 

10 E-PAATC Outubro 

11 Conversação em Inglês  

12 Revista da Saúde 

13 Armários da Saúde 

14 Interação FURB 

15 Solicitação de Apoio Financeiro AAARIH 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 14/09/2020 
 

TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h45   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Sobre os campos de estágio que dependem de liberação da prefeitura, como por exemplo MFC, que estão liberados 
apenas para o internato, os alunos do ciclo clínico questionou se o CAMBLU pode escrever uma carta, juntamente 
com o departamento em prol da liberação junto com a prefeitura, considerando que o número de casos de COVID-19 
tem diminuído nos últimos dias.  
A atual quinta fase ainda está devendo aulas de semiologia do semestre anterior, porém eles não estão tendo 
prioridade para a reposição de aulas, levando em consideração que a atual terceira e quarta fases estão tendo as 
aulas práticas de semiologia. O Mendonça alega que a turma decidiu, por meio de votação, de que as aulas seriam 
repostas nas férias, na forma de concentrado. A ideia é de que refaçam a votação na turma, e se der maioria para 
reposição das aulas imediatamente isso poderá ser levado para discussão com o professor e departamento.  
 

02 

HSA: três alunos por grupo. 
HSC: três alunos por grupo.  
HSI: está liberado com algumas restrições.  
HU: ainda não está liberado para o ciclo clínico, apenas para o internato. Segundo o Ricardo, já está sendo planejado 
o retorno do ciclo clínico. 
Prefeitura: ainda não temos retorno, mas será feita a carta mencionada na pauta anterior.  
Os líderes já foram avisados sobre a retirada dos EPI’s, lembrando que a responsável pela entrega só está na FURB 
nas terças e quartas, e os EPI’s podem ser retirados pelo líder de turma. 
 

03 

Quem participar da comissão eleitoral não poderá participar de nenhuma chapa. Ficou decidido que o Wallace será o 
presidente da comissão eleitoral, a Vanessa Ferrari, Douglas Rizzotto Kraemer e Julia Orsi irão auxiliar. Essa 
comissão também ficará responsável pela Assembleia Geral.  
 

04 
O e-mail que foi feito para enviar aos alunos já está pronto, e só falta entrar em contato com o departamento, para 
encaminhar o e-mail a todos os estudantes.  
 

05 

Residência no exterior: o primeiro dia será com um residente dos EUA, e ocorrerá no dia 01/10. O segundo será com 

a residente de Portugal, no dia 06/10. O terceiro será no dia 18/10 com a residente da Espanha. A residente da Itália 

não poderá mais participar. E ainda resta decidir uma data que será com um residente do Reino Unido.  

 

I SOLAM: começa amanhã (15/09), já tem 189 inscritos e o link será enviado para todos os inscritos, tudo já está 

devidamente organizado. 

 

Evento em parceria com IFMSA Brazil FURB e AEMESC: já está sendo organizado, ocorrerá em um dia, e voltado 

para o tema de Medicina Sem Fronteiras, os certificados serão emitidos pela AEMESC. 

 

06 
Simulado Semestral: continuará sendo feito da mesma forma que foi no semestre passado, ou seja, de forma online. E 
precisamos começar a organização. 
 

07 

As medidas serão feitas essa semana com o marceneiro, e devemos encaminhar o pedido da pintura com a FURB, 

para que a pintura seja feita antes da montagem dos móveis.  

 

08 

A ideia é criar uma certificação padrão para o CAMBLU, para que fique mais organizado e formal. O Ricardo já 

disponibilizou a assinatura digital dele, e pediu apenas seja avisado antes da emissão dos certificados. A Carolina 

Veiga está responsável pelas certificações.  

 

09 

Sobre resultado da enquete dos copos: 40 pessoas participaram da votação, sendo 36 pessoas que comprariam, e 4 

pessoas que não comprariam. Precisamos saber qual o valor do frete, e também fazer um formulário para ver quem 

quer adquirir, e pedir uma quantidade mínima, para que não sobre muitos copos e também não dê prejuízo.  

Sobre as camisetas da turma 52, passaremos uma lista na turma para saber os tamanhos e depois mandar produzir.  

Sobre camisetas da medicina optamos por não produzir nesse semestre, devido à dificuldade de vender em 

decorrência da pandemia, apenas iremos fazer artes para já deixar pronto. 
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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  

 

 

10 

Deve ser feita a alteração do edital para o mês de outubro, constando o valor que sobrou do mês anterior e alterando 

a porcentagem, será feito e postado ainda essa semana.  

 

11 

Tivemos dois inscritos para ser professores, as alunas Gabriela Scheidt e Julia W. Buss, e também o Ricardo de 

Souza que continuará como professor. Agora será feito o formulário para quem quiser participar dos encontros. 

 

12 

Estamos numa fase do projeto da revista em que precisamos selecionar os professores que serão corretores da 

revista, para que depois possamos encaminhar o projeto para a biblioteca dar início à execução. Também será feita 

uma carta ao CCS para apresentar o projeto da revista para a comunidade acadêmica. 

 

13 

Já foi encaminhada solicitação pelos armários, assinada pelos cursos que têm interesse nos armários. Segundo o 

DCE existem alguns armários usados que poderiam ser utilizados por nós, e temos que confirmar com o DCE sobre a 

possibilidade disso, e também reforçar o pedido ao CCS e ver a viabilidade dos armários, caso seja necessário 

comprar novos.  

 

14 

Será feito em forma de live através da FURB e a ideia é levar os bonecos para fazer uma demonstração durante a 

live e também para responder algumas dúvidas que possam surgir durante a live, para isso precisamos de alguém 

que fique responsável para ir na FURB no dia do Interação, e também ver com o professor Tarcísio se ele pode nos 

acompanhar no dia. Já foram gravados os vídeos que serão encaminhados para os inscritos no interação FURB.  

 

15 

Fomos convidados pela atlética da medicina para apoiar financeiramente na elaboração dos novos uniformes da 

atlética, e precisamos decidir um valor no qual vamos ajudar. A gestão concordou em patrocinar com o valor de R$ 

600,00.  
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______________________________________      ______________________________________ 

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 

 


