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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, Laisa Scremin, Larissa Caroline 

Chiste, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, 

Sofia Schmitt Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees. 

OBSERVAÇÕES 
Demais presentes: Alan França Cerioli, Amanda Junges Derlam, Ana Carolina Campiolli, 
Júlia Prebianca, Maísa Schultz, Priscila Pegoretti. 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

As aulas no Hospital Santa Isabel foram canceladas por 14 dias, ou seja, nenhuma aula prática acontecerá nesse 
período, incluindo internato. 
 
Demanda de algumas fases: algumas turmas estão sem notas registradas do semestre anterior (2020.1), e as 
avaliações já foram feitas. Entraremos em contato com o departamento para solucionar esse problema. 
 

02 
Na reunião do CONSUNI do dia 12/11, foi decidido que não terá reajuste nas mensalidades no próximo ano. 
 

03 

Sobre o ofício das aula de radiologia, após algumas tentativas de contato com o departamento, entramos em contato 
com a ouvidoria FURB. O Ricardo conversou com a professora Deise, e ela entendeu a situação e disse que irá 
readequar as aulas, atender as solicitações dos alunos e modificar os materiais que usa durante a aula. A ideia é ver 
como irão ser as aulas a partir de agora, caso os alunos ainda se sintam prejudicados entraremos novamente em 
contato com o departamento.   
 

04 

As camisetas da turma 52 foram entregues hoje para a líder de turma.  

Os copos já chegaram, e deve ser feita uma arte para divulgar. Será feito um novo pedido de copos.  

A Brenda está em contato com um o mesmo desenvolvedor que fez a lojinha online da Atlética da Medicina FURB, 

para ver se fica viável para o CAMBLU também ter uma lojinha online, ela fará uma reunião com o desenvolvedor e 

em breve teremos mais novidades sobre esse tema.  

 

05 
Sobre os armários da saúde, o João está em contato com o responsável da DAC (Charles), que estão responsáveis 
pelas medidas dos locais para colocar os armários, mas ainda não tivemos retorno.  
 

06 

Na salinha de coworking, precisamos resolver: a parte elétrica, luminárias, papel de parede, projetor, cabo HDMI 

(precisa ser o maior possível, pois o projetor fica no teto) e também Wi-Fi, pois na sala não tem acesso à internet da 

FURB, portanto temos que entrar em contato com o DTI, para pedir instalação de um roteador na salinha. 

Sobre a pintura, nós ganhamos as tintas e só falta fazer a pintura. A pintura é feita pela FURB e estamos aguardando 

um retorno.   

Faremos orçamento de luminárias e papel de parede. Sobre o projetor, cabo HDMI e roteador tentaremos conseguir 

com a FURB. 

Brenda Wiggers e Ana Luiza Boaventura ficaram responsáveis pelos orçamentos. 

 

07 

Nosso CNPJ atual está sendo analisado pela Receita Federal, para ver se temos alguma pendencia. Caso não tenha 

nenhuma multa ou restrição, continuaremos com o mesmo CNPJ, caso tenha alguma multa, criaremos um novo 

CNPJ.  

 

08 

Semana (25/11) que vem teremos as duas últimas etapas do Workshop do Currículo Acadêmico, já temos uma 

palestrante confirmada, faltam mais dois confirmarem.  

Vamos esperar a confirmação dos palestrantes, e depois faremos a arte para divulgação. 

 

O evento sobre medicina sem fronteiras já foi divulgado e ocorrerá essa semana, 18/11, via Teams. 

 

09 

Sobre a ideia de inserir a ferramenta PicPay na tesouraria do CAMBLU, achamos pouco viável, pois o CAMBLU não 

possui cartão de crédito, e como somos uma instituição com CNPJ, o PicPay apresenta algumas limitações e taxas. 

Iremos pesquisar outras possibilidades. 

   

10 

As secretarias, Camila Ceruti e Gabriela Dombeck, estão responsáveis por fazer a validação das alterações do 

estatuto do CAMBLU, e levarem até o cartório para deixar registrado. 

 

11 

Os certificados da gestão 2020 do CAMBLU já estão prontos, foram mandados para impressão e só faltam as 

assinaturas do Ricardo e do Nunes.  

 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Estamos pesquisando empresas que façam as placas de homenagens aos formandos que já participaram de gestões 

do CAMBLU.  

O Wallace sugeriu duas empresas para entrarmos em contato, Bluetec e Acrylato.  

Iremos pesquisar modelos e fazer orçamentos.  

 

13 

Pensando numa melhor organização interna do CAMBLU, faremos um documento no Excel com as informações de 

gestões anteriores, quais alunos fizeram parte e cargos que ocuparam. Como uma forma de facilitar quando 

precisarmos ter acesso a essas informações.  

 

14 
O formulário de avaliação da Gestão CAMBLU 2020 já está pronto e precisa ser divulgado.  

 

15 

Para fazer o encerramento da Gestão Plus+ queremos publicar algo nas redes sociais, algum vídeo, postagem ou 

story. Os integrantes da gestão apresentarão suas ideias na próxima reunião. 
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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 

 


