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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 34 

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 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, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel 

Blemer, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, Vanessa 

Ferrari. 

OBSERVAÇÕES Demais presentes: Alan França Cerioli, Priscila Pegoretti, Thainá Scheffer Gava. 

PAUTAS 

  

1 Demandas das Turmas 

2 Ofício de Anatomia 

3 Reunião com Secretaria da Saúde 

4 Patrimônio CAMBLU 

5 Marketing 

6 Eventos 

7 Correção de Provas 

8 Suporte Estatístico 

9 Site CAMBLU 

10 CNPJ 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 26/10/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h15   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Sobre o problemas com a liberação das pesquisas do TCC para 8ª fase, a FURB já afirmou que vai deslocar algum 
servidor para essa parte de secretaria do comitê de ética. Vamos acompanhar para ver se o problema com a 
liberação de pesquisas de TCC será resolvido.  
 
A quinta fase, teve na última sexta-feira, aula de técnica cirúrgica, com a turma toda (40 alunos), e a aula foi 
interrompida por alguma denúncia ou por determinação do departamento, sendo alegado que estavam violando as 
determinações da FURB sobre o COVID, porém, o professor alega e tem provas de que essa aula foi liberada pelo 
departamento de Medicina. A turma se sentiu afetada negativamente por essa falha na comunicação entre os 
responsáveis pela matéria e departamento.  
A partir de agora, a turma será dividida, metade irá numa semana e metade irá na outra.  
 

02 

Sobre o ofício de anatomia para as três primeiras fases, ele foi encaminhado para o departamento de medicina e 
centro de ciências naturais, e a partir dessa semana as turmas começarão a ter horários para estudo livre.  
 
Em julho, já havíamos enviado um e-mail para o departamento responsável pelo laboratório de anatomia solicitando a 
possibilidade de horários para estudo livre, no entanto não obtivemos nenhuma resposta. 
 
A ideia do ofício foi justamente para tentar demonstrar para instâncias da FURB que os alunos precisam do estudo 
livre, e pensaram que talvez estivesse sendo barrado pela Comissão da COVID-19. 
 
Porém, tudo já foi esclarecido e a partir dessa semana teremos horários determinados por turmas, sendo:  
 
- Primeira fase: segundas-feiras 
    Turma A:18:30 – 20:10 
    Turma B: 20:20 – 22:00 
- Segunda fase: quartas-feiras 
    Turma A:18:30 – 20:10 
    Turma B: 20:20 – 22:00 
- Terceira fase: quintas-feiras 
    Turma A:18:30 – 20:10 
    Turma B: 20:20 – 22:00 
 

03 

Sobre a reunião que a Anna Sofia Silva Amorim e Julia Orsi foram com os responsáveis da secretaria da saúde de 
Blumenau: a partir dessa semana foi efetivada a liberação da oitava fase para os campos de estágio da SEMUS, a 
partir disso a turma precisa se organizar para começar a frequentar as aulas práticas.  
Para as outras turmas, serão feitas avaliações a cada 15 dias para verificar a possibilidade e viabilidade de retorno 
para as outras turmas que vem na sequência, sétima, sexta e assim por diante.  
 
 

04 

A cafeteira será entregue quarta-feira (28/10) no Hospital Santa Isabel. 

O primeiro pedido dos copos já foi feito, e já estão em produção.  

Sobre os armários da saúde será marcada uma nova reunião a respeito.  

 

05 

Outubro rosa: o vídeo da professora Katia Beckhauser já foi divulgado no Instagram. 
 
E-PAATC:  já foi divulgado e as inscrições terminam no dia 31 de outubro.  
 
Filantropia: já foi postada a arte sobre as doações para as famílias que perderam as casas no bairro da velha. 
 
Simulado semestral: precisa ser feita uma arte para divulgar o simulado ainda essa semana, e ver a possibilidade de 
realizar o simulado na semana que vem.  
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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  

 

06 

Residência no exterior: o evento já foi finalizado e o feedback foi muito positivo.  

 

Curso de Produção Científica: os certificados já estão organizados e serão disponibilizados em breve.  

 

Workshop do Currículo Acadêmico: ainda não tem palestrante e datas, mas ocorrerá no fim de novembro. 

 

Telemedicina: o evento ocorrerá essa semana, na quarta (28/10) via Youtube, a arte já foi divulgada no Instagram do 

CAMBLU. 

 

07 

Sobre correções de provas, tivemos 67 respostas de alunos. Porém tiveram turmas que nenhum aluno respondeu, 

pensamos que deve ter acontecido alguma falha de comunicação, e por isso será reenviado, pois precisamos de 

mais respostas, para podermos enviar o resultado ao departamento.  

  

08 

Suporte estatístico: o Rafael Destri Coelho falou com o Efrain novamente a respeito do tema, e ele disse que já presta 

esse auxílio gratuitamente para todos os cursos.  

 

O Rafael também entrou em contato com a professora Henriette Damm, explicou o projeto, mas ela ainda não deu 

retorno.  

09 
Foram feitas todas as atualizações no site, a lojinha foi atualizada, e a aba sobre as ligas também. 

  

10 

Sobre o CNPJ, faltam algumas pessoas enviarem os documentos (RG, CPF e comprovante de residência) para o 

João Vitor Muller Fantini dar continuidade ao processo. 
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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 

 


