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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 31 

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, 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, Priscila Pegoretti. 

PAUTAS 

  

1.  Demandas por turma 

2.  Assembleia Geral 

3.  Colchões HSI 

4.  Patrimônio 

5.  Armários da Saúde 

6.  Eventos 

7.  Homenagens Outubro 

8.  Simulado Semestral 

9.  Correção de Provas 

10.  Demanda da 5° fase 

11.  Campanha de doação 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 05/10/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h31  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 

Nº Ação 

01. 

Wallace iniciou falando sobre o e-mail de aviso aos professores sobre a possível reposição de aulas nas férias, pois 

questionou ao departamento se isso havia sido avisado a todos. A resposta foi de que todos os professores receberam 

via e-mail este aviso. 

Sobre o retorno das aulas presenciais no dia 13 de outubro, o coordenador Ricardo respondeu que como as turmas do 

curso de medicina são muito cheias, seria necessário dividi-las, o que seria inviável. Assim, o curso segue tendo aulas 

mediadas por tecnologia. Isso ainda não foi comunicado aos líderes pois o coordenador disse apenas em conversa 

extraoficial, assim, em breve será lançada uma nota oficial. 

Priscila Pegoretti questionou sobre o cenário das práticas regidas pela prefeitura, e Wallace disse que nada de novidade 

foi decidido. Julia Orsi disse que o CAMBLU já encaminhou uma carta para os órgãos municipais solicitando o retorno 

das práticas, mas que até agora não obteve resposta. Assim, ela pretende entregar essa carta em mãos.  

Sobre o ofício escrito para as aulas de radiologia, Luis Blemer disse que já está encaminhado, e que falta apenas a 

assinatura online dos estudantes. O formulário elaborado gerou também dados estatísticos que serão encaminhados 

junto com o ofício. 

Rafael Coelho projetou também, na reunião, o ofício elaborado para resolução da questão das aulas de anatomia, que 

estão ocorrendo sem estudo livre e em horário reduzido, prejudicando as 3 turmas que possuem a disciplina atualmente. 

Todas as turmas do currículo novo foram incluídas no ofício, mas se solicitou prioridade para a turma 50 devido ao fato 

de que esta divide a carga horária entre estudo prático + dissecação. Wallace solicitou que seja divulgado no Instagram 

esse ofício, e Rafael sugeriu destinar o ofício para o Laboratório de Anatomia Humana como um todo, e não para 

professores específicos. Gabriela Scheidt reiterou que seria melhor divulgar apenas no WhatsApp, pois no Instagram 

pode ocorrer uma repercussão negativa e distorcida, e o grupo concordou. 

02. 

Wallace disse que a assembleia deveria ocorrer hoje, mas não foi possível pois iria ocorrer reunião do colegiado (que 

acabou sendo cancelada). A reunião deve ocorrer no dia 13/10, para revisão do estatuto e também para atualização 

acerca das eleições online. Acerca das demandas de turma, grande maioria já foi resolvida via reunião de colegiado e 

reuniões de líderes, sendo assim, essa pauta não será tão ampla. Sobre o quórum para mudança de estatuto, na 1° 

chamada 15% dos alunos devem estar presentes. Caso seja necessária 2° chamada, são aceitos 10% dos alunos para 

que ocorra alteração. Após a assembleia, ocorrerá a reunião do CAMBLU. 

03. 
Os colchões já foram entregues na sala de convivência dos alunos de medicina no HSI, e Wallace agradeceu a Rafael 

Coelho e Ana Luiza por terem feito o frete, dando por encerrada esta pauta. 

04. 

Brenda fez o orçamento de várias cafeteiras para a sala dos alunos e enviou o documento no grupo da gestão via 

WhatsApp, para que seja feita uma votação e posteriormente a compra. Carolina Veiga disse que se preocupa acerca 

das regras de uso, pois aconteceu na salinha do CAMBLU de esquecerem café dentro da cafeteira, o qual estragou. 

Ela sugeriu colocar regras ou quem sabe adquirir uma chaleira elétrica para passar o café. A gestão preferiu manter a 

cafeteira, pois eles já possuíam uma antes, e frisar bem as regras de utilização e limpeza. O modelo votado pela gestão 

foi o da Britânia CP15 550 Watts, de R$99,00, pela Havan. Julia disse que ela poderia gerar um boleto, que será pago 

via conta do CAMBLU. Wallace solicitou que a jarra da cafeteira estragada seja guardada na sala do CAMBLU, para 

ter de reserva caso ocorra algum problema. 

Sobre os copos ecológicos, Brenda disse que o formulário de pedido ficará aberto por 2 dias, sendo que será fechado 

na quinta-feira. Uma arte será divulgada, e após o fechamento do formulário, ela efetuará a compra online.  

05. 

Brenda tentou marcar reunião com a PROAD, mas os horários estavam bem inflexíveis. Assim, ela e Wallace 

conseguiram um horário para sexta-feira de manhã, para conversarem acerca dos armários com o Charles Tomas 

Steyer, engenheiro da DAC, e com a Pollyana, da PROAD. 

06. 

Sobre o evento Residência no Exterior, amanhã ocorrerá a 2° live com a palestrante Dra. Amanda, de Portugal, no 

Instagram do CAMBLU. A live será apresentada por Rafaela Bof, da AEMESC FURB. Foi solicitado ao marketing 

divulgação do evento. 

Sobre o workshop do currículo acadêmico, Douglas ressaltou que as duas últimas etapas deveriam ocorrer nesse e no 

próximo mês, mas ele acredita que não seria necessário, pois os dois temas são muito parecidos. Assim, ele sugeriu 

unir os temas em dois dias ou um dia de workshop, em novembro, ideia aceita pela gestão. Alguns nomes foram 

sugeridos para palestrar no workshop. 
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Sobre o evento do CAMBLU + IFMSA sobre o programa Medicina Sem Fronteiras, Sofia atualizou que é preciso 

informar à organização do MSF que será feito um evento sob o nome deles. Portanto, a equipe fará isso antes de 

prosseguir com o planejamento. 

07. 

Wallace solicitou ideias para abordar o “Outubro Rosa” nas redes do CAMBLU. Camila sugeriu colocar a logo rosa do 

CAMBLU no Instagram, e um post também será feito para conscientização. 

Sobre o vídeo de homenagem aos professores, Douglas disse que está mantendo contato com a empresa POLLY 

Formaturas e que está bem encaminhado.  

Sofia ressaltou que dia 18/10 é Dia do Médico, e que uma homenagem deveria ser feita. Wallace sugeriu um podcast 

do CAMBLU ou um texto para o blog falando sobre o tema. 

08. 

Wallace pensou em realizar o simulado semestral na semana do dia 26 de outubro, liberando um formulário para cada 

turma de acordo com sua disponibilidade de horários. Os responsáveis deverão organizar novas questões para serem 

divulgadas. Sofia está responsável pela prova da 5° fase; Wallace, Douglas e Larissa Chiste pela prova da 6° fase; 

Julia e Anna Sophia pela prova da 7° fase e Carolina Veiga pela prova da 8° fase.  

09. 

Ficou decidido que será feito um e-mail para os professores, solicitando que a correção de provas seja feita. Uma 

pesquisa via formulário também será elaborada, questionando a opinião dos alunos sobre as correções. O formulário 

será aberto após a resolução da questão do ofício das aulas de radiologia. 

10. 

João Vitor salientou uma questão de sua sala acerca do professor Ferracin, da disciplina de ortopedia. Ele explicou que 

todas as aulas do professor estão sendo canceladas por motivos de compromissos pessoais, e a turma não está tendo 

aula há meses. Ele pediu ajuda para a gestão na resolução desse problema. Sofia compartilhou que no caso da turma 

dela, o horário da aula chegou a ser trocado para que ele não faltasse. Assim, ela acha que é melhor conversar com 

ele primeiramente, e depois levar para o departamento. Priscila Pegoretti também sugeriu solicitar aos outros 

professores (Guilherme e Ricardo) para auxiliarem nas aulas. Os demais alunos que estavam presentes na reunião 

também ressaltaram que a problemática já é de anos. Wallace disse que um ofício também poderia ser elaborado 

futuramente. 

11. 

Julia Orsi divulgou a campanha de doação para as famílias que sofreram com um incêndio na Velha Grande. Ela disse 

que R$80,00 foram depositados na conta do CAMBLU, e ela efetuará a compra de alimentos com o valor. O aluno 

Jackson Tribess, da turma 50, também colaborou com a doação de brinquedos e duas bicicletas. A professora Daniela 

Tafner, de saúde comunitária, também contribuiu com muitas doações. 
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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 


