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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 01 

LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU - R. São Paulo, 1525, Ed. Cristiana, Sala 206 – 
Victor Konder – Blumenau/SC 

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Laura Spengler Zen 

PRESENTES 

Alan França Cerioli, Amanda Junges Derlam, Ana Luiza de Moraes Golineli Boaventura, 

Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin Moeller, Gabriela Dombeck, João 

Vitor Muller Fantini, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Priscila 

Pegoretti, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, Sofia Schmitt Schlindwein, Thainá 

Scheffer Gava. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Gestão Evolução 2021; 

2 Demandas por turma; 

3 CNPJ CAMBLU; 

4 Sala de Coworking; 

5 Armários da saúde  

6 CAMBLU Mulher; 

7 Revista Científica Integrativa da Saúde 

8 Homenagem aos Veteranos; 

9 ABLAM; 

10 Secretaria; 

11 Modernização dos computadores do Câmpus V 

12 Disciplina optativa – Medicina Mediada por Tecnologias 

13 Avaliação dos professores 

14 Maior comunicação com professores e departamento  

15 Manual dos calouros  

16 Marketing 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 08/12/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h10   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

A presidente Camila começa a reunião desejando um bom ano para a gestão. Fala um pouco sobre as expectativas 
para o próximo ano, e dá boas-vindas aos novos integrantes. Camila explica sobre a dinâmica das reuniões. A gestão 
Evolução vai ter que cumprir com as propostas de continuação da gestão plus+ e as novas. As reuniões precisam 
existir para que as informações sejam descritas em ata e haja transparência com os outros alunos do curso. Além da 
reunião de hoje, haverá mais uma reunião esse ano, depois o CAMBLU entra em férias. As reuniões do CAMBLU 
voltam no fim de janeiro ou começo de fevereiro. Dependendo da situação da pandemia no ano que vem, o objetivo é 
que os integrantes do CAMBLU se reúnam em uma sala espaçosa da FURB, para que as reuniões possam ser 
presenciais, mas com respeito ao distanciamento social. Camila enfatiza que os integrantes do centro acadêmico 
precisam cuidar com os seus posicionamentos, haja vista, a partir de agora, tornam-se representantes dos alunos. 
Camila já liberou o acesso às salinhas do CAMBLU para os novos integrantes da gestão. E enfatiza, que é preciso 
também tomar cuidado para não pular etapas, por exemplo, no caso do ofício das mensalidades, houve uma pequena 
falha de comunicação com o coordenador, o que não deve mais ocorrer. Cuidar também com informações que são 
colocadas no grupo da gestão, os integrantes não devem repassar essas informações imediatamente, haja vista, é 
preciso confirmar com a administração da universidade se é possível encaminhar essas informações, e se essas 
informações são verdadeiras. O vice-presidente Joao Vitor também dá as boas-vindas. 

02 

A pauta das demandas por turmas foi uma pauta que se iniciou durante a gestão plus+, devido a todas as mudanças 
e incertezas causadas pela pandemia, e que se tornará permanente. Será sempre deixada uma caixinha de 
perguntas no Instagram oficial do CAMBLU para que os alunos do curso possam dar sugestões, tirar dúvidas, entre 
outros, já que nem sempre os alunos têm disponibilidade para participar da reunião e trazer as suas demandas 
pessoalmente. Camila abre um espaço para que os participantes da reunião tragam demandas de suas turmas, 
ninguém se manifestou. Camila perguntou sobre a situação da professora de radiologia Deise, Joao afirma que as 
aulas melhoram um pouco, mas que ainda deixam muito a desejar. Pricila Pegoretti, nos comentários, corrobora com 
o que foi falado. Luis Blemer também comenta sobre essa questão, e em sua opinião, ainda não foi alcançado o 
objetivo da pauta, as aulas da Ecomax são muito boas e as aulas da professora Deise ainda precisam melhorar 
muito. Camila afirma que ela e o Joao vão conversar com o coordenador Ricardo, e com o futuro coordenador 
Marcelo Nogara, para saber se vai haver substituição da professora ou não, o objetivo é fazer com que as aulas 
sejam dadas pela equipe da Ecomax. Laísa, que é a responsável pela caixinha de perguntas do Instagram, afirma 
que foram feitos muitos elogios, mas ainda não houve perguntas e pede para que os outros integrantes do CAMBLU 
colaborem para a divulgação e acrescenta que a identidade dos alunos será preservada. Amanda complementa que 
pode fazer outra arte para melhorar essa divulgação; nos comentários todos concordam que é uma boa ideia. 

03 

João comenta sobre a situação do CNPJ do CAMBLU. Ele ainda estava esperando uma resposta da Receita Federal, 
já que, até o momento o CAMBLU estava em situação irregular. Para resolver isso com a Receita Federal, há duas 
opções: pode-se regularizar o CNPJ atual ou criar um novo CNPJ, com o novo apenas será preciso registrar os 
cargos e os integrantes da gestão atual e vai ficar tudo certo. Entretanto, os dados que já foram enviados eram dos 
componentes da antiga gestão, dessa forma João pede para que os novos integrantes do CAMBLU mandem seus 
dados para que ele possa encaminhar para a Receita. 

04 

João manteve contato com o Everson da DAC, e comentou que ainda é preciso esperar a instalação elétrica na sala 

de Coworking para depois fazer a pintura e colocar os moveis. Os papeis de parede já chegaram, e as luminárias já 

foram compradas e chegam em até 69 dias uteis. Com as luminárias foi gasto um total de R$ 458,73. 

05 

João está esperando o resultado da licitação, que em aproximadamente duas semanas estará pronta. Camila sugere 

deixar uma arte pronta, mas fica decidido que é melhor esperar tudo ser resolvido para depois divulgar o resultado 

dessa pauta.  

06 

Pauta já iniciada na gestão plus+ por Carolina Veiga e Gabriela Scheidt. Foi criada uma aba no site do CAMBLU para 
que as alunas possam fazer denúncias de assédio dentro da faculdade de forma anônima. Ainda falta realizar a 
divulgação desse projeto, e resolver como e para onde seriam encaminhadas essas denúncias. Já existe o DCE mulher, 
o qual possui um convênio com a psicóloga da FURB, Heloisa. Dessa forma, caso surjam denúncias, o CAMBLU entrará 
em contato com o DCE para poder encaminhá-las. As artes ainda não foram postadas, mas Laísa se colocou à 
disposição para conversar com a Gabriela Scheidt para fazer as artes. Se a Gabriela quiser, como ela foi uma das 
responsáveis por esse projeto no final da gestão plus+, ela poderá fazer a arte. 

07 

Na gestão plus+, Rafael Coelho e Gabriela Dombeck ficaram responsáveis por criar uma Revista Cientifica Integrativa 

da Saúde. Rafael conversou com o analista da biblioteca hoje, e no portal de periódicos da FURB já está disponível 

uma página da revista. O corpo editorial e os responsáveis pela revista poderão ser modificados. A revista será 

trimestral. Para a primeira edição é preciso de 60 artigos inéditos, com submissões todas online. O sistema do portal 

vai sofrer uma atualização em breve, e vai ficar mais fácil para usá-lo. A primeira edição vai ser ano que vem, e o 

edital para o processo de seleção dos artigos ainda será lançado. Questionado por Luis, Rafael comenta que para 
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fazer a correção não será preciso usar o sistema, o qual só é usado para publicar os artigos. A revista ainda não tem 

o ISSN, ou seja, ainda não é indexada. Camila pergunta a partir de quando vai ser o período de submissão dos 

trabalhos, e quais temas poderão ser abordados, e Rafael responde que ainda não há uma data específica, e vai 

conversar com a professora Claudia Albuquerque para resolver isso. Outros cursos da saúde também poderão 

publicar nessa revista, não apenas os alunos da medicina. Nos comentários, Luis e Felipe sugerem fazer uma 

divulgação para que as pessoas possam começar a escrever, e incentivar as ligas a formarem grupos para produção 

de artigos. As artes de divulgação já estão prontas, mas como ainda precisa ser decido quem poderá submeter 

trabalhos, datas, assuntos que poderão ser abordados, entre outros, futuramente será feita uma nova divulgação, 

incluindo esses detalhes. Rafael também sugere que sejam feitas parcerias com o núcleo de pesquisa da IFMSA 

(NUPEC).  

08 

Sofia comenta sobre a homenagem que será feita aos formandos de 2020/02 que fizeram parte do CAMBLU em 

algum momento do curso. Serão feitas peças de cristal com o nome de cada formando e um agradecimento por ter 

contribuído com o Centro Acadêmico e com o curso. Essas peças ficarão prontas na terça-feira que vem (15/12), 

cada uma das 6 peças custará R$ 50,00, o pagamento será feito no dia da entrega, e há a possibilidade de haver um 

desconto.  Ao todo serão gastos R$ 300,00 reais. A empresa contratada foi a 3D cristal, que se localiza na Rua São 

Paulo. Sofia vai buscar direto na loja na terça feira, e sugere que a presidente e outra pessoa que participou de 

alguma gestão com esses formandos façam a entrega. Camila sugere que o Wallace entregue essa homenagem 

para os formandos, porque essa homenagem foi idealizada pela gestão plus+. Camila também comenta que a 

Gabriela Dombeck ainda não é a titular da conta no banco do CAMBLU, mas isso será resolvido em breve. Camila 

comenta que houve a sugestão de também serem entregues esses presentes para os formandos de 2020/01, mas 

pela dificuldade de encontrar esses alunos, que podem estar trabalhando ou fazendo residência em outro município, 

a ideia foi descartada. Dessa forma, a princípio fica decidido que essa homenagem será mantida para as próximas 

turmas que se formarem, mas não será feita para os que já se formaram. 

09 

Priscila comenta que a nova representante local da ABLAM, a Julia W. Buss, pediu para ser inserida no grupo de 

Whatsapp das ligas acadêmicas. Priscila comenta que talvez seria melhor não fazer isso, porque CAMBLU e ABLAM 

são duas instituições diferentes, e seria melhor não as misturar. A ABLAM ainda não é reconhecida pela DAEX, 

portanto, a certificação das ligas é realizada pala DAEX e não pela ABLAM. Para que a ABLAM possa fazer os 

certificados, as ligas precisam estar com as suas pendências regularizadas perante a DAEX. Esse assunto já foi 

discutido em reuniões da gestão plus+, quando optou-se por manter a DAEX como a principal responsável pelas ligas 

na FURB. Priscila sugeriu, como alternativa, que houvesse um outro grupo de Whatsapp, apenas da ABLAM com as 

ligas, mas não a colocar no grupo que já existe. Foi reforçado que o objetivo do CAMBLU é sempre dar apoio e 

suporte às ligas, e buscar a desburocratização dos processos da DAEX. 

10 

Toda reunião gera uma ata, que é redigida pelas secretárias. Depois da reunião as atas são compartilhadas no grupo 

de Whatsapp da gestão, para garantir que as informações não foram relatadas de forma equivocada. Depois que 

todos os integrantes conferem a ata produzida, as secretárias passam o documento para pdf e, a partir de agora, 

serão responsáveis por postar as atas no site do CAMBLU. Até a gestão passada, essa responsabilidade era dos 

integrantes do marketing, que ficavam sobrecarregados. Essa nova dinâmica facilitará o trabalho do marketing e 

evitará atrasos na postagem das atas. 

11 

Alan teve uma reunião com o pró-reitor Jamis para tentar encontrar uma solução para os computadores do campus V, 

e ficou decidido que os computadores terão os seus SSD substituídos por novos. Jamis já fez a compra dos novos 

SSD. O valor gasto em cada um dos 23 SSD foi de R$ 284,00, totalizando o valor de R$ 6532,00. Em março, Alan e 

Jamis voltarão a se encontrar para finalizar essa pauta. 

12 

O professor Rinaldo sugeriu para João a ideia de criar uma disciplina optativa de medicina mediada por tecnologia, 

haja vista, com a pandemia, essa forma de atendimento ficou mais evidente. Essa disciplina ainda não existe em 

nenhuma faculdade do Brasil. A princípio, os professores Mello e Rinaldo já estão em contato com a administração do 

curso para acrescentar essa disciplina optativa nas 7ª e 8ª fases. O professor Rinaldo pediu apoio do CAMBLU, para 

que fosse coletado o número de quantos alunos teriam o interesse de cursar a disciplina. Essa disciplina não geraria 

muitos gastos, portanto quanto mais alunos tiverem interesse, mais provável será de essa disciplina ser acrescentada 

no currículo. João sugeriu que esse número de interessados seja coletado por um forms do Google. Questionado por 

Luis, Joao explicou que o objetivo principal da matéria seria deixar o aluno preparado para fazer atendimentos por 

telemedicina, os quais tornaram-se cada vez mais frequentes, mas a ideia ainda precisa ser aprimorada. Luis 

comenta que talvez seja um conteúdo que não valha todos os créditos de uma disciplina optativa, e sugeriu para João 

que fosse discutido melhor com o professor para que essa proposta torne-se algo mais concreto e fique mais fácil 

para os alunos votarem no formulário.  
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Nada mais havendo a tratar, eu, Laura Spengler Zen, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

   Camila Ceruti dos Santos                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

 

 

 

13 

Proposta da chapa evolução para melhorar a divulgação da avaliação dos professores, haja vista a importância dessa 

avaliação para o aprimoramento curso. Camila já conversou com a administração, e foi informada que essa avaliação 

é encaminhada para o coordenador, portanto não seria possível o CAMBLU analisar as respostas. Reforça-se 

também que, na última avaliação, não houve respostas suficientes para formar uma porcentagem significativa, o que 

impede que melhorias sejam feitas no curso. 

14 

Também foi uma proposta da chapa evolução. O mandato do atual coordenador de curso está chegando ao fim, e em 

janeiro de 2021 o Dr. Marcelo Nogara assumirá o cargo. Camila relembra que está sendo construída uma planilha 

pela secretária geral, com todas as aulas que as turmas precisam repor, e se não forem repostas, serão tomadas as 

medidas cabíveis. 

15 

O manual dos calouros de 2020/02 foi feito pela Sofia com a ajuda de dois outros integrantes da gestão plus+, e o 

próximo será feito pelo Felipe. As aulas provavelmente começarão em fevereiro, e esse manual tem que estar pronto 

antes do início das aulas. Amanda, Gabriela, Rafael Coelho, Laisa, Thainá, e Alan se dispuseram a ajudar Felipe. 

16 

Todo mês é feito um resumo das atas do mês, e até momento, esses resumos eram divulgados apenas no grupo de 

facebook da medicina, entretanto, poucas pessoas o liam. A partir de agora, esses resumos serão colocados no site 

do CAMBLU e será feita uma divulgação no Instagram oficial do CAMBLU. 

 
Laisa relembra sobre o projeto de podcast, Camblu On, e faz um convite para quem quiser participar do 

desenvolvimento dos novos podcasts. Priscila, Rafael Patino, e Ana Luiza se disponibilizaram a ajudar. 
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______________________________________      ______________________________________ 

                           Alan Cerioli      Priscila Pegoretti                             

       Vice-diretor de Comunicação Externa                            Diretora das Ligas Acadêmicas    

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Brenda Wiggers                                                       Rafael Reis Patiño 

        Diretora de Patrimônio               Diretor de Eventos 

 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

                 Sofia Schmitt Schlindwein                                         Laísa Scremin 

                   Vice-diretora de Eventos                    Diretora de Comunicação e Marketing  

                                      

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                 Amanda Junges Derlam                                              Rafael Destri Coelho 

   Vice-diretora de Comunicação e Marketing                    Diretor de Políticas Científicas 

 

 

 

_____________________________________        _____________________________________ 

                        Felipe Moeller      Ana Luiza M. G. Boaventura 

           Diretor de Assuntos Acadêmicos                        Diretora de Filantropia 

 

 

 

 

 


