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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 35 

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, Sofia S. Schlindwein, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 
Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Priscila 

Pegoretti. 

PAUTAS 

  

1.  Feedback Live Mariana Ferrer 

2.  Estudo livre de Anatomia 

3.  Ofício - Aulas de radiologia 

4.  Patrimônio 

5.  Sala de Coworking 

6.  Armários da saúde 

7.  Correções de provas 

8.  Revista da saúde 

9.  PAATC 

10.  Site 

11.  Eventos 

12.  Tesouraria 

13.  Monitoria de Semiologia e Laboratório de Anatomia 

14.  Avisos Gerais 

15.  Homenagem aos Veteranos 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 09/11/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 21h39  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h45   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 

Nº Ação 

01. 

O feedback da live foi muito bom, salientando a importância de abordar esse tema de forma mais aprofundada dentro 

da Medicina. Gabriela Scheidt sugeriu que outros eventos fossem feitos dentro do CAMBLU em relação a esse tema, 

trazendo profissionais de fora. Ela também comentou sobre trazer a professora Martha, que realizou uma aula com 

seus alunos debatendo o assunto na semana passada. Anna Sofia também sugeriu que alguma forma de divulgação 

fosse feita nas mídias sociais do CAMBLU, para ressaltar as diversas formas de violação que existem. Gabriela falou 

também sobre a proposta DCE Mulher, criada pelo DCE, na qual denúncias anônimas podiam ser feitas por mulheres 

caso se sentissem inseguras ou violadas dentro da universidade, e que isso poderia ser feito dentro do CAMBLU 

também. Desse modo, Anna, Gabriela, Carolina e Camila ficaram responsáveis por pensar nessa pauta. 

02. 

Rafael Coelho disse que o estudo livre está ocorrendo em horários definidos para as 3 turmas que possuem a disciplina 

de Anatomia Humana, exceto para a turma 50, que está afastada por casos de COVID-19 dentre os estudantes da 

sala. Essa pauta foi, portanto, encerrada com sucesso. 

03. 

Wallace disse que tentou contato com o coordenador Ricardo 3 vezes, durante 3 semanas, e não obteve contato. 

Assim, hoje ele enviou o ofício explicitando a situação para a ouvidoria da FURB, o qual será recebido pela reitoria e 

pelo CCS para que medidas sejam tomadas. Conforme dito pelo coordenador Ricardo, ele iria conversar com a 

professora, porém não houve essa conversa e também não houve retorno ao CAMBLU, portanto, o ofício prosseguiu 

para instâncias superiores.  

04. 

Brenda disse que os copos já estão em trânsito para Blumenau via Correios; as camisetas da turma 52 já estão prontas 

e Brenda questionou se entrega para a líder distribuir aos alunos, ou se aguarda até o ano que vem pela cerimônia do 

jaleco. A gestão votou para que fossem entregues ainda esse ano, junto com um bilhete de parabenização pela 

aprovação.  

Uma proposta abordada foi a da criação de uma lojinha online. Brenda disse que está pesquisando mais sobre isso, e 

que a lojinha on-line da Atlética é uma das inspirações. Na próxima reunião ela trará mais informações. Wallace solicitou 

que Laísa verifique se o site aceita a abertura de uma plataforma de vendas. 

05. 

A pintura da sala será encaminhada ainda nessa semana para que os móveis possam ser instalados. Primeiramente, 

será feita a pintura, depois a instalação da parte elétrica e, por fim, a instalação dos móveis. A parte elétrica ainda está 

com pendências, pois tomadas e fios precisam ser comprados e o orçamento depende da DAC. Wallace pediu para 

que a pintura já fosse feita essa semana, para adiantar o processo. Até o momento, todos os itens da salinha provêm 

de doações, e o CAMBLU ainda não precisou investir dinheiro. 

06. 

João Vitor disse que conversou com o Sérgio da DAC, e que eles afirmaram que é possível serem feitos até 60 armários 

no bloco J. Caso tenha adesão, mais armários poderiam ser colocados. Ele também conversou com o engenheiro 

responsável, que indicou alguns lugares que poderiam receber os armários de acordo com as normas de segurança. 

Eles também salientaram que os 60 armários custariam cerca de R$20.000,00, provavelmente financiados pela FURB. 

07. 
Ana Luiza já encaminhou o e-mail aos professores com os dados da pesquisa feita, e Wallace disse que 3 professores 

já responderam o e-mail parabenizando o CAMBLU pela iniciativa. 

08. 

Rafael Coelho compartilhou sua tela mostrando os dados da revista até agora. Ela está dividida em Conselho Editorial 

e Comissão Científica, e em ambas partes diversos professores estão presentes. Quaisquer cursos da área da saúde 

poderão fazer publicações, e a revista terá classificação Qualis C. O projeto da revista será enviado para a biblioteca. 

Wallace parabenizou Rafael e Gabriela Dombeck pela conclusão da proposta. 

09. 

Rafael Coelho disse que o acadêmico Leonardo Cecconello foi o único inscrito do PAATC e já recebeu a quantia em 

dinheiro para auxílio em congresso. Wallace sugeriu que mais um edital do PAATC fosse aberto amanhã até o dia 27 

de novembro. Ele também pediu apoio do marketing para divulgar. Carolina relembrou algumas regras de edital para 

os ganhadores do PAATC, como inserir a logo do CAMBLU no trabalho e também enviar uma foto apresentando para 

divulgação, e Rafael disse que irá relembrar. 

10. 
Wallace solicitou que a ata do dia 12/11 seja postada no site, bem como o fluxo financeiro de outubro na aba de 

transparência. Os simulados logo serão postados também. 

11. 

A SOLAM já gerou todos os certificados e o evento foi finalizado com sucesso. Wallace pediu que seja retomado o 

Instagram da SECIMED, pois ele havia sido arquivado para dar lugar ao Instagram da SOLAM. 

Sobre o evento Workshop do Currículo Acadêmico (3° e 4° etapas), está planejado para ocorrer no dia 26/11, com as 

duas etapas no mesmo dia. Douglas e João estão buscando palestrantes para se apresentarem. 
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Sobre o evento de Medicina em Áreas Remotas, Sofia disse que a data do evento foi trocada para o dia 18/11 e será 

divulgado em breve.  

12. 

Julia Orsi sugeriu que fosse criada uma conta no PicPay para o CAMBLU, pois quando ocorrem arrecadações fica 

muito mais fácil para os doadores poderem depositar a quantia. Um QR code pode ser disponibilizado e as taxas não 

são cobradas em TED. Além disso, não há custo para criar a conta. Julia irá repassar as informações para Gabriela 

Dombeck, que assumirá o cargo na próxima gestão. 

13. 

Sobre a monitoria de semiologia, proposta da chapa Plus: foi aprovada no PPC, plano do novo currículo da Medicina 

FURB em 2018. Assim, no ano de 2020 deveria iniciar a monitoria de semiologia, mas o que impediu a realização até 

o momento foi a pandemia. Wallace disse que toda a parte burocrática já está adequada, e que apenas o edital para 

convocação de monitores é que ainda não foi elaborado. Para o ano que vem, é necessário manter a cobrança para 

que a monitoria inicie e para que o edital seja publicado. Sobre o laboratório de anatomia, que seria modernizado pelo 

CAMBLU conforme proposta anterior, Wallace disse que o que impede a pauta de ser finalizada é um problema no 

orçamento feito pela FURB, que não compete à gestão. Todavia, essa questão precisa continuar sendo cobrada para 

que seja executada. 

14. 

Nesta quarta-feira serão apresentadas as propostas da Chapa Evolução, às 20h30, via Teams. Wallace pediu para que 

o marketing do CAMBLU divulgue o formulário de feedback da gestão; na semana que vem, as reuniões com a nova 

chapa se iniciam, e é obrigatória a presença dos novos integrantes. Wallace pediu que todos separem seus materiais 

de acordo com o cargo, para repassar aos novos integrantes. No dia 30/11, ocorrerá a última reunião definitiva da 

chapa Plus+, e foi sugerido que ocorresse presencialmente, em uma sala espaçada em respeito ao isolamento. 

Também foi discutido acerca de uma confraternização de encerramento, respeitando as normas de distanciamento 

social, que será discutida no grupo da gestão. 

15. 
Carolina sugeriu que fossem feitas placas de acrílico homenageando os antigos membros do CAMBLU que estarão se 

formando agora, e que a ideia poderia ser mantida. Wallace gostou muito da ideia e irá pensar sobre isso. 
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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 


