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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 29 

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, 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, Ana Carolina Campiolli, Caroline Beatriz Zipper, Fabiane Kaori Tamae Tomita, 

Heloísa Chiquetti, Júlia Prebianca, Maísa Schultz, Priscila Pegoretti. 

Faltas justificadas por aula: Julia Orsi, Vanessa Ferrari. 

PAUTAS 

  

1.  Reunião do Colegiado 

2.  Demandas por fase 

3.  Setembro Amarelo 

4.  Eventos 

5.  Sala de Coworking 

6.  Lojinha 

7.  E-PAATC 

8.  30 anos de CAMBLU 

9.  Homenagem aos Professores 

10.  Feedback da gestão 

11.  ONG YPDO 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 21/09/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h36  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h48   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 

Nº Ação 

01. 

Ficou decidido na reunião, sobre as aulas práticas, iniciar as vigentes para cada semestre, deixando a reposição para 

os meses de janeiro/fevereiro. Em casos de flexibilidade de horários, a reposição pode ser feita de forma concomitante. 

Assim, o colegiado possui, 15 dias para montar um novo calendário de acordo com a decisão, o qual deverá ser 

entregue em 05 de outubro. Neste sábado, ocorrerá uma reunião do departamento com os líderes de turma para 

esclarecimento dessas dúvidas. Foi dito que não poderá ocorrer utilização dos horários “oficiais” de cada turma, de 

acordo com sua respectiva fase, para reposição de outra turma. 

Sobre o retorno do Hospital Universitário, Ricardo afirmou que está planejado para daqui 2/3 semanas no caso do ciclo 

clínico. Sobre o retorno das ESFs e demais serviços municipais que envolvem os alunos, ocorreu uma descentralização, 

ficando a cargo dos professores o contato. 

Já para a 8° fase, alguns campos de estágio estão sendo utilizados pela atual 9° fase para validação de horários como 

reposição, o que torna a situação contrária ao que foi decidido. Isso será discutido com o departamento. 

A liberação de aulas no HEMOSC, CEDAP e SAMU dependem da Secretaria Estadual de Saúde, portanto, o processo 

de liberação é mais complexo. 

Todas essas informações serão transmitidas aos professores via e-mail. 

02. 

Luis Blemer trouxe uma demanda de sua turma (8° fase) sobre a disciplina de radiologia. Ele afirmou que as aulas são 

desorganizadas e extremamente básicas pensando na grade atual do curso (que possui 4 semestres de radiologia). 

Sente que há falta de comprometimento, muitos atrasos para as aulas e também uma dificuldade em aprendizado, 

sendo que inclusive uma turma chegou a ter prova via áudio do WhatsApp. Essa pauta foi discutida pela turma, que 

inclusive solicitou ao ECOMAX um auxílio para as aulas, mas quando houve conversa com o coordenador de curso 

acerca do assunto, ele não quis se envolver por medo da reação da professora da disciplina. Outros acadêmicos 

também relataram o mesmo problema no chat da reunião. Wallace disse que um documento será elaborado unindo as 

demandas das 4 fases que possuem essa disciplina com a mesma professora, relatando as problemáticas. Esse 

documento deve ser assinado por todos os alunos com nome e código de pessoa. Sofia e Luis ficaram responsáveis 

por elaboração desse documento. João Fantini também deu o relato de sua turma (46), que possui aulas com ela e que 

maioria gosta da metodologia, portanto, alertou que possivelmente eles não queiram aderir ao documento. 

03. 

Larissa Chiste disse que um e-mail especial de prevenção ao suicídio foi enviado a todos os acadêmicos do curso pelo 

CAMBLU, e que uma conversa com profissional já está programada e em breve será divulgada no Instagram. Ela 

também solicitou que o marketing crie uma caixa de perguntas no Instagram sobre a carreira médica, para contribuição 

com a palestra. 

04. 

Residência no Exterior: Rafael disse que no dia 30/09 deverá ocorrer a primeira palestra acerca da residência nos 

Estados Unidos, e que falta apenas a divulgação do marketing. Gabriela ressaltou que amanhã fará a postagem sobre 

o evento. 

SOLAM: o evento está se encaminhando bem, sendo que a 2° parte ocorre essa semana. 

Evento Medicina Sem Fronteiras: Sofia disse que está se encaminhando. 

05. 

João disse que não foi à sala fazer a medição junto com o marceneiro, pois ele afirmou que não era necessário após 

receber o projeto. Ele contatou a FURB para realização da pintura da sala, mas ainda não obteve resposta. A princípio, 

a sala deve ficar pronta até o final de outubro. Aproveitando o assunto, Wallace ressaltou que foi à Salinha do CAMBLU 

essa semana e verificou que o tonner da impressora estava com 0,1% de tinta, e que geralmente a troca era feita nesse 

nível. Porém, ele disse que a impressora continua imprimindo mesmo com nível baixo de tinta, e ressaltou que o tonner 

pode ser utilizado além do que era utilizado normalmente, de forma a economizar. 

06. 

Brenda fez o orçamento com a empresa Vision para as camisetas dos calouros, e a unidade sairá por R$25,00. Ela 

questionou se todos concordavam com o orçamento, afinal, esse era o valor esperado. 

Sobre os copos, ela disse que 38 pessoas manifestaram interesse em comprar via Instagram, e que um pedido de 40 

copos deve ser feito no mínimo, pois a loja só vende de 10 em 10 unidades. Anna Sofia deu a ideia de criar um 

formulário de encomenda, para que as pessoas interessadas já façam a encomenda e não haja prejuízo. Brenda disse 

que irá fazer o formulário e enviará no grupo para aprovação. 

07. 
O edital já foi postado e está aberto, e Wallace solicitou que seja divulgado no Instagram pelo marketing, pois só foi 

postado no Facebook. O texto também será encaminhado aos líderes. 

08. 
Wallace disse que ele, Anna Sofia e Sofia já contataram muitas pessoas para obter informações sobre o passado do 

CAMBLU, e todo o material está sendo postado no Drive. Ele afirmou que há muito conteúdo bom e que será utilizado 
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em forma de homenagem. Foi pensado em abrir uma aba no site para incluir toda a história do CAMBLU, com as 

informações que foram obtidas na pesquisa, para deixar o conteúdo salvo e também compartilhá-lo com todos os 

acadêmicos. Anna Sofia disse que a experiência de conversar com médicos que já passaram pelo CAMBLU no passado 

foi muito enriquecedora e agregará muitas coisas boas para a valorização do curso. Sofia também compartilhou a 

sensação de que a experiência está sendo muito legal. 

09. 

Wallace relembrou sobre a homenagem dos professores aos responsáveis, na qual um vídeo será feito pela POLLY 

Formaturas. O vídeo é para o dia 15 de outubro, mas ele relembrou para que não fique esquecido. Douglas disse que 

o roteiro do vídeo já está quase pronto. 

10. 

Wallace fez um levantamento, e restam apenas 6 reuniões para o fim da gestão PLUS. Ainda precisa ser feita uma 

assembleia geral, e os membros da comissão já estão se organizando para sua realização. Ele analisou as propostas 

feitas no começo da gestão, e ressaltou que muitas foram cumpridas, o que é excelente, mas que algumas foram 

interrompidas por causa da pandemia, como: 

• Armários da saúde: essa pauta foi agora repassada para Brenda;  

• Correção de provas com os alunos: foi conversado com a gestão nesta reunião para que as correções de 

prova ocorram online, para que os alunos saibam o que erraram na prova, e todos acharam a ideia muito 

boa, a qual será levada para o TI. Se aprovado, os professores receberão auxílio para efetuar a correção. 

Camila e Ana Luiza ficaram responsáveis pela pauta. 

• Revisão para o internato: Wallace pediu para que a gestão pense em como adaptar essa proposta para a 

atualidade. 

11. 

Ana Luiza disse que todas as aulas propostas foram finalizadas com sucesso. Ela conversou com a ONG e eles irão 

elaborar certificados para todos que participaram e auxiliaram. Outra proposta da ONG foi de elaborar alguma atividade 

envolvendo saúde com as crianças, e não apenas o inglês. Brenda disse que a ideia que elas tiveram para abordar a 

questão da saúde foi de buscar a IFMSA para um auxílio. Além disso, 6 alunos da Medicina FURB ainda seriam 

selecionados para esse voluntariado, que durará cerca de 6 meses. Essa seleção ocorreria via questionário, com 

benefício para os acadêmicos que já colaboraram na 1° parte do projeto. A gestão concordou com a ideia, mas Wallace 

pediu que mais vagas fossem abertas pra outros membros do CAMBLU. 
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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 


