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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 02 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Thainá Scheffer Gava 

PRESENTES 

Alan França Cerioli, Camila Ceruti, Felipe Zeplin Moeller, Gabriela Dombeck, João Vitor 

Muller Fantini, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, Luís Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, 

Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava. 

OBSERVAÇÕES 
Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 
Convidados presentes: Ana Carolina Campiolli, Bruno Francisco Pawlak 
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07 CAMBLU Mulher 

08 Revista Científica Integrativa da Saúde 

09 Homenagem aos veteranos 

10 Disciplina optativa – Medicina Mediada por Tecnologias 

11 Planos de Ensino 

12 Aula do sistema TASY 

13 Avaliação dos líderes 
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15 Avisos 
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DISCUSSÃO 

Nº Ação 

01 
A presidente Camila deu a palavra para Luís, diretor de comunicação externa, que informou que não foi comentado 
nada específico sobre a medicina na reunião com o CCS, mas somente demandas e pautas sobre outros cursos. 

02 

Camila lembrou que essa foi a última vez no ano na qual Sofia havia participado como representante do CAMBLU 
nas reuniões do CONSUNI, responsabilidade que ano que vem será transferida para Felipe, diretor de assuntos 
acadêmicos da Gestão Evolução. Sofia informou, aos novos integrantes do centro acadêmico, que o CONSUNI é o 
Conselho Universitário da FURB. Ela citou também que nenhuma pauta específica do curso de medicina foi tratada 
na reunião. Apenas demandas e pautas de outros cursos foram comentadas, como a pauta da solicitação de 
aprovação de uma professora para coordenadora do curso de teatro, e a demanda sobre o adiantamento da 
formatura do CCS, em especial para o curso de odontologia. Além disso, tratou-se também da escolha do controlador 
geral da FURB para o mandato dos próximos 5 anos, e houve a aprovação de alterações em uma Resolução sobre 
as diretrizes para o desenvolvimento e apoio ao esporte pela FURB. 

03 

Camila citou uma pergunta que a aluna Juliana Lins Maués enviou no Instagram do CAMBLU: “quando a FURB dará 
um plano de reposição das aulas que foram perdidas?”. A presidente lembrou que, durante o ano de 2020, sempre 
era cobrado o plano de ensino e de reposição das aulas da coordenação, mas conforme o ano se estendia, a 
coordenação apenas afirmava que tinha o plano, mas não o apresentava para o CAMBLU. A decisão tomada pela 
gestão foi de cada membro do centro acadêmico conversar com os líderes de suas respectivas turmas para conferir 
exatamente quantas horas de cada matéria faltavam para ser repostas, devido aos incidentes da pandemia. Todos os 
dados adquiridos estão sendo organizados em uma planilha, e o CAMBLU está conferindo com a coordenação do 
curso de medicina se as horas informadas coincidem. A planilha será divulgada em janeiro de 2021, quando estiver 
pronta, e continuará sendo feita a cobrança da coordenação sobre essa atualização das aulas a serem repostas. 

04 

Camila deu a palavra para João, vice-presidente, que informou ter recebido na segunda-feira (14) todos os 

documentos faltantes, e já os encaminhou para a contabilidade, para que os retoques finais sejam feitos e para que o 

CAMBLU possa dar prosseguimento ao processo do CNPJ. Informou que a partir de então, restava aguardar 

atualizações por parte da contabilidade, para saber como o processo irá continuar ocorrendo.  

05 

João informou que tentou conversar com Everson, responsável pela elétrica da sala de coworking, mas não obteve 

resposta. O vice-presidente disse, então, que vai tentar contato com Sérgio, da DAC, para dar prosseguimento em 

relação a essa situação. Camila elogiou o trabalho que João tem feito, mas que infelizmente algumas necessidades 

não dependem apenas do trabalho do centro acadêmico, o que foi observado na ausência de resposta do contratado 

responsável pela elétrica. 

06 
Sobre o processo dos armários, João informou que foi realizada uma licitação na semana anterior, e essa licitação foi 
finalizada e revisada pela procuradoria da FURB. Depois disso, Charles, da DAC, informou que os armários serão 
comprados em fevereiro de 2021, e qualquer futura atualização sobre o caso seria informada por ele. 

07 

Laísa, diretora de comunicação e marketing, disse que conversou com Gabriela Scheidt, uma das idealizadoras do 

CAMBLU Mulher, que, por sua vez, ainda não tem previsão para a elaboração da arte de divulgação do projeto. Laísa 

afirmou, ainda, que vai conversar com Gabriela sobre a possibilidade de uma postagem para o blog, que informe 

como surgiu a ideia do projeto, mas também não há previsão para isso. A presidente Camila pediu que Laísa ficasse 

como responsável para conversar com as criadoras do CAMBLU Mulher, frisando a importância da divulgação desse 

projeto. 

08 

Camila informou que essa semana houve uma postagem sobre a Revista Cientifica, e questionou Rafael Coelho, 

idealizador do projeto, sobre as atualizações. Rafael informou que conversou com a professora Cláudia, e disse que 

tomaram a decisão de prorrogar para o semestre que vem sobre a definição dos dias para a submissão dos 

trabalhos. Também afirmou que haverá uma reunião antes disso, e que já está tudo encaminhado e organizado no 

site para, no ano que vem, dar prosseguimento ao projeto da revista. A presidente pediu para que o diretor de 

políticas científicas converse novamente com Cláudia, a fim de deixar tudo encaminhado para que no ano que vem já 

se dê início a isso, pois como serão 60 artigos, pode ser algo trabalhoso se deixado para ano que vem. Camila 

mencionou também a importância de parcerias com a IFMSA e com as Ligas Acadêmicas para a realização desses 

trabalhos. Coelho lembrou, ainda, que conversou com Gabriela Dombeck, também idealizadora do projeto, sobre a 

possibilidade de produzir um material educativo para os docentes, ensinando como mexer no portal da Revista, mas 

que esse é um projeto futuro. Camila gostou da ideia e ressaltou que a gestão pode ajudar a fazer isso futuramente, 

para agilizar a realização desse projeto o mais cedo possível no ano que vem. 
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09 

Camila questionou Sofia,vice-diretora de eventos, sobre quando ela iria buscar os materiais de homenagem aos 

veteranos. Sofia confirmou que iria na terça-feira (15) no período da manhã ou da tarde buscar os cristais, e disse 

que iria tentar um desconto, pois lhe foi informado que seria concedido esse desconto, mas que depois a empresa 

contratada não comentou mais sobre isso. A presidente falou que o ideal seria realizar a transferência pela Viacredi, 

para evitar que seja necessário o pagamento de taxas. Sofia concordou, e achou interessante a ideia de pagar os 300 

reais diretamente ao fornecedor, e que depois os valores faltantes seriam repassados a ela por meio de transferência 

bancária. Camila perguntou o que Gabriela, tesoureira, achava, e ela concordou. A presidente disse que conversou 

com Wallace, ex-presidente do CAMBLU, e afirmou que ele vai combinar um horário com os formandos para realizar 

a entrega dos cristais, já que a ideia da homenagem foi feita na gestão anterior. Sofia disse, por fim, que iria combinar 

com Wallace sobre quando e como entregar os cristais para ele.  

10 

Camila questionou se o vice-presidente chegou a conversar com os responsáveis. João disse que pediu mais 

informações sobre a disciplina optativa para o professor Rinaldo, e eles marcaram uma reunião online para quarta-

feira (16) às 11h. João complementou que se alguém tiver dúvidas em relação a esse projeto, pode encaminhar isso 

para ele questionar ao professor Rinaldo. A presidente sugeriu que achava melhor deixar a realização do formulário 

de pesquisa sobre os interessados na disciplina optativa para o ano que vem, pois crê que a adesão será maior 

nesse caso. 

11 

João disse que, na antiga Gestão PLUS, no começo de 2020, ele ficou encarregado de cobrar o departamento, pois 

principalmente no ciclo clínico os professorem não costumam disponibilizar o plano de ensino da matéria, o que deixa 

os alunos desorientados, e isso foi cobrado do departamento que, por sua vez, jogou a responsabilidade para os 

professores. João ficará encarregado de cobrar novamente do departamento no ano que vem, mas frisou a 

importância de cada aluno presente no CAMBLU conversar com os líderes de suas respectivas salas, para que isso 

seja cobrado dos professores. Camila concordou e comentou que o marketing poderia fazer uma postagem sobre a 

importância da disponibilização dos planos de ensino. O vice-presidente concordou, e ressaltou novamente que acha 

importante que os líderes cobrem dos professores os planos de ensino, e caso eles não reajam, isso deve ser 

cobrado do departamento de medicina. A presidente lembrou que no ciclo básico os professores geralmente 

disponibilizam isso. Já no ciclo clínico, isso se torna mais raro de acontecer, no entanto essa é uma obrigação dos 

professores, e deve ser cobrada deles. 

12 

Em relação às aulas sobre o sistema TASY, que é um sistema específico para ser usado ao longo da carreira médica, 

Camila disse que Carolina Veiga citou que a turma XLIV terá que usar o sistema no ano que vem, porém os alunos 

não sabem como mexer nele, e questionou sobre a possibilidade de uma espécie de tutorial de como usar esse 

sistema. O TASY foi criado pelo professor Arnoldo e comprado pela Phillips, e a presidente Camila acha pertinente, 

portanto, conversar com ele para que o próprio faça uma aula ensinando os alunos a usarem o sistema. Camila 

conseguiu o contato do professor, e questionou se João havia conseguido conversar com ele. O vice-presidente disse 

que vai conversar com ele amanhã assim que possível. A presidente disse que caso o professor não consiga dar a 

aula, pode-se conversar com outro professor que saiba também utilizar o sistema. Sofia e Rafael Patiño se 

disponibilizaram para ajudar a montar o evento da aula, que provavelmente será mediada via Youtube. Camila 

lembrou que a aula deveria acontecer no final de janeiro, se possível antes de a turma XLIV começar a ter as aulas 

que necessitem do sistema. 

13 

Camila passou a palavra para Priscila sobre a pauta, que foi idealizada por ela. A diretora de ligas acadêmicas citou 

que seria interessante criar uma forma de avaliar os líderes, a fim de sempre manter-se a atenção na administração 

das turmas. Ela sugeriu a criação um formulário avaliativo de líderes ainda esse ano, para avaliá-los pela gestão de 

2020. A presidente Camila citou a importância dessa iniciativa para o aprimoramento do trabalho dos líderes. Ela 

questionou sobre que tipo de formulário seria realizado, e Priscila disse que poderia ser feito algo como a já existente 

avaliação de professores, com respostas em forma de porcentagem, perguntando sobre a satisfação dos alunos com 

relação a diversos aspectos do líder, e no fim colocar uma caixinha perguntando sobre críticas e sugestões sobre os 

respectivos representantes de turma. Falou também sobre a suficiência do número de líderes presentes em uma 

turma. Camila elogiou o trabalho dos representantes e disse que muitos deles se demonstram esforçados e 

interessados em seus afazeres, e que os possíveis elogios enviados no formulário também podem servir como uma 

motivação para que continuem fazendo um bom trabalho. Todos presentes concordaram com a ideia. 

‘14 

Camila elogiou as artes postadas no Instagram do CAMBLU ao longo da semana, e disse que houve grande 

repercussão nos posts.Além disso, citou a importância da divulgação, sempre que possível, para aumentar o 

engajamento das redes sociais. Rafael Patiño disse que foi criado um grupo no WhatsApp para discutir sobre o 

podcast, e que está tudo encaminhado. Camila lembrou que ainda faltava Rafael postar no site uma única ata de uma 

reunião da gestão passada. Foi questionado às secretárias se elas conseguiram assistir o vídeo de tutorial de como 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Thainá Scheffer Gava, 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    

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           Alan Cerioli      Priscila Pegoretti                             

       Vice-diretor de Comunicação Externa                            Diretora das Ligas Acadêmicas    

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Brenda Wiggers                                                       Rafael Reis Patiño 

        Diretora de Patrimônio               Diretor de Eventos 

postar as atas no site e elas confirmaram. Camila perguntou se Laura conseguiu postar com tranquilidade a ata da 

última reunião, e a secretária elogiou o vídeo feito por Laísa e Rafael, e disse que conseguiu postar tranquilamente. 

15 

A presidente concluiu a reunião lembrando que essa era a última do ano de 2020, e que o CAMBLU estava entrando 

em período de férias, mas que as atividades continuariam via WhatsApp, em caso de alguma demanda específica. 

Camila disse que as atividades deverão ser retomadas por volta do final de janeiro ou início de fevereiro de 2021, e 

que assim que a data for decidida, será feita a divulgação.  
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______________________________________________     _______________________________________________ 

                 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 

 


