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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 37 

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, Vanessa Ferrari, Wallace 

Mees 

OBSERVAÇÕES 

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

Junges Derlam, Priscila Pegoretti, Thainá Scheffer Gava. Alan Cerioli e Felipe Moeller 

não puderam estar presentes por motivos de estágio. 

PAUTAS 

  

1.  Avisos 
2.  Demandas 

3.  Quadros das turmas antigas 

4.  CAMBLU Mulher 

5.  Homenagem aos veteranos do CAMBLU 

6.  Aulas de Radiologia 

7.  Correção do Teste Progresso 

8.  Patrimônio 

9.  Armários da Saúde 

10.  Sala de Coworking 

11.  CNPJ 

12.  Eventos 

13.  Revista da Saúde 

14.  Site 

15.  Avisos para a próxima reunião 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 09/11/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20:35  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h02   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 

Nº Ação 

01. 

O Hospital Universitário ficará fechado nas próximas semanas, pois um funcionário positivou para COVID-19. A 

coordenação de curso irá mudar no ano que vem, pois ocorreram as eleições do colegiado no dia 23/11, sendo que o 

Dr. Nogara foi eleito para o cargo com 8 votos. 

02. 

Foi conversado com o coordenador Ricardo para que os professores recebessem um e-mail solicitando a atualização 

de notas no Diário On-line, o que será feito. Os diários devem fechar ao final de dezembro e ainda faltam muitas notas. 

Sofia salientou que está preocupada com a reposição de aulas práticas, prometida pela FURB. Ela disse que o valor 

está sendo pago integralmente, mas que o tempo disponível para reposição é praticamente impossível. Wallace reiterou 

que apesar de a FURB não ter controle sobre o fim da pandemia, é preciso ter uma garantia. Camila sugeriu que fosse 

cobrado um planejamento da coordenação, ou até mesmo uma planilha que exibisse o que ainda precisa ser reposto 

por cada turma. Wallace ressaltou que as turmas do clínico já fazem esse controle de forma individual, e Carolina disse 

que o ideal seria compilar tudo e analisar, mostrando também quantas horas faltam para reposição de cada estágio. A 

próxima gestão deverá cobrar desde janeiro do departamento para que o máximo de campos sejam abertos para 

estágio. Muitos alunos também estão cumprindo horas em consultórios particulares, e Wallace comentou novamente a 

importância da comunicação da FURB com os professores. 

Vanessa atualizou que a turma dela fez uma reunião com o pró-reitor, coordenador e os advogados do DCE. Amanhã, 

eles terão uma nova reunião com o coordenador, para que em janeiro (dia 18) a turma não fique parada, mas sim em 

estágio para se formar em tempo hábil (7 dias após a data oficial, em dezembro). Ela comentou que a reunião foi bem 

esclarecedora, e que foi perceptível a falta de comunicação entre departamento e alunos. 

03. 

Na semana passada, o Dr. Leandro Haas comentou com Wallace sobre quadros das turmas antigas do curso de 

Medicina em sua formatura, que ficavam no ambulatório da FURB. Quando o ambulatório foi transferido para o câmpus 

V, esses quadros sumiram, e ele questionou se Wallace conseguiria resgatar essas lembranças, pois são patrimônios 

históricos do curso. Wallace disse que foi até a FURB procurar, e após fazer uma rede de conexões descobriu que 

estavam armazenados em um depósito da FURB. Ele já solicitou um horário para buscar esses quadros via e-mail mas 

ainda não obteve resposta. Ainda será estudado um possível local para expor esses quadros, mas possivelmente será 

no HU. 

04. 

Carolina atualizou que ainda não houveram novidades, mas que a aba já foi criada no site. Essa semana, Carolina e 

Gabriela Scheidt criarão algumas informações sobre o projeto, e provavelmente criarão um formulário anônimo de 

denúncias. 

05. 

Carolina fez diversos orçamentos, e o mais interessante foi um sugerido e feito pela Sofia, de um cristal tamanho 4x6x4 

cm com homenagem gravada, sob o valor de R$50,00. A empresa que faz é a 3D Crystal, que também possui o 

tamanho G (6x10x6), que custa R$150,00. Optou-se pela opção menor, pois serão compradas 6 unidades. Assim, Sofia 

irá contatar a empresa amanhã, e pediu a logo do CAMBLU, uma frase e o nome dos homenageados que irão se 

formar. Carolina aproveitou a pauta para salientar que organizou uma planilha com todas as gestões do CAMBLU até 

os dias atuais, com os nomes dos acadêmicos participantes e suas respectivas funções. Os orçamentos analisados 

por Carolina para a homenagem foram: 

Acryllato - de 75,00 a 95,00 reais 

Bluetec - de 60,00 a 140,00 reais. Placa com caixa de veludo 180,00 reais. 

Cristal Acrílicos - não conseguiu contato 

06. 

Luis Gabriel Blemer disse que em comparação às aulas anteriores, as aulas atuais da professora estão melhores, mas 

ainda existe dificuldade para acompanhar se comparadas com as aulas da ECOMAX. Priscila Pegoretti disse que 

também achou mais organizada a aula, mas que em vários momentos a professora desfocava da aula. Ela sugeriu que 

se caso continue assim, as turmas poderiam tomar outras providências. Wallace disse que a única solução seria o Dr. 

Carlos da ECOMAX fazer a prova para ser professor da disciplina, e que esse feedback deve ser repassado ao 

coordenador Ricardo. 

07. 

Larissa Chiste disse que o resultado da prova já saiu no site, com comentários na íntegra e também fontes de livros e 

artigos para justificar as respostas. A ideia inicial era de que as ligas fizessem a correção comentada, mas Larissa disse 

que os acadêmicos já estão muito cansados de aulas on-line e teria pouca adesão. Uma sugestão da Sofia seria 

divulgar uma arte para ressaltar que a prova está disponível, e também gravar vídeos das questões mais polêmicas. 

Luis Blemer sugeriu também conversar com os professores de forma individual para que eles corrigissem as questões. 

Assim, a 8° fase poderá conversar com os professores de pediatria e GO, Larissa conversará com a LASCO para as 
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correções. O professor Dr. Mendonça, de semiologia, também pode ser convidado. Ela gostou bastante da ideia e irá 

organizar um grupo para analisar isso. Wallace sugeriu fazer podcasts com correção das questões. Foi discutido e 

decidido, portanto, que ficaria aberto para as ligas fazerem esse debate acerca das questões da forma que acharem 

melhor. 

08. 

Brenda disse que teve reunião com o Pedro, para criação da lojinha on-line. A plataforma apresentada se chama Cheers 

e é bem dinâmica, com estoque virtual, balanço financeiro, bem como possibilidade de parcelamentos e valores 

mínimos de compra. Se a transferência ocorrer pela loja on-line, existe uma taxa que é cobrada, que vai para a 

plataforma. Essa taxa pode ir no preço do produto, ou ser explicitada ao final da compra. Se o pagamento for à vista 

de forma presencial, não existe nenhuma taxa a ser paga para a plataforma. Assim, as vendas ficariam muito mais 

organizadas. Na quinta-feira, ela dará um feedback para a plataforma, e salientou que o site precisa ser alimentado 

constantemente e que isso demanda bastante tempo. Isso foi aprovado pela gestão. 

09. A pauta ainda não foi resolvida, pois o responsável não manteve mais contato. 

10. 

A salinha já está sendo pintada, mas outras coisas que dependem da FURB ainda estão pendentes. O orçamento já 

foi enviado no grupo pela Brenda, e deve ser aprovado ainda hoje para que a compra seja feita. A gestão optou pela 

luminária opção 1 do orçamento, disponível em: https://www.iluminim.com.br/kit-trilho-eletrificado-1-5m-3-spot-led-10w-

branco-quente-preto por R$169,90 e pelo papel de parede opção 1, disponível em: 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1409516210-papel-de-parede-adesivo-lavavel-tijolo-vista-3-metros-

_JM#position=1&type=pad&tracking_id=d0e8af63-355c-476d-9b42-

7ee39734d37c&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=1&ad_click_id=ZTE4ZGNlNTktN2

FlNi00ZDQ2LWIwNGItNWI2Mzk5YmQzYzUy por R$39,00 o rolo. 

11. Sobre o CNPJ, não houveram atualizações. 

12. 

Sobre o workshop do currículo acadêmico, houve um problema com os palestrantes, que não respondiam às 

mensagens do Douglas e do João. Assim, o evento foi cancelado. Wallace disse que um podcast poderia ser feito 

falando sobre a experiência na entrevista de residência, para que essa pauta não fique em aberto. Provavelmente, o 

podcast será feito com a irmã de Sofia, Sara Schmitt Schlindwein, que é residente em GO na USP. 

Sobre o evento Medicina Sem Fronteiras, tudo ocorreu bem e o feedback foi extremamente positivo. Brenda elogiou a 

temática abordada e disse que a proposta foi muito boa. Wallace irá questionar se a palestra gravada poderá ser 

disponibilizada no Youtube.  

13. 

Rafael Coelho disse que a revista da saúde iria entrar em teste no site de periódicos da FURB, mas que ainda não foi 

colocada. Ele já contatou o responsável, e ele respondeu que estará de férias na próxima semana e a partir do dia 

30/11 atualizará a questão. Na primeira semana de dezembro, Rafael irá se reunir com a professora Cláudia para definir 

qual será o prosseguimento da revista. 

14. As atas já foram atualizadas no site. 

15. 
Na próxima reunião será feita a passagem de cargos, portanto algumas pautas ainda serão abordadas (CNPJ, 

homenagem, armários da saúde, sala de coworking e vídeo de finalização da gestão). 
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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 


