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ATA DE REUNIÃO 
REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 03 

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, 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. O vice-presidente João 

Vitor Muller Fantini não pode participar porque estava viajando. 

Também estiveram presentes os acadêmicos:  Bruna Caroline Nichelatti, Maria Julia 

Salomon e Pedro Henrique de Almeida Francisco. 
 

PAUTAS 

  

1 
1) Gestão 2021; 

 

2 
 

2) Retorno hospitais e SEMUS; 
 

3 
3) Planos de reposição; 

 

4 
4) Informe Técnico da Vacinação; 

 

5 
  

5) Demandas por turma; 
 

6 
6) Transferências 2021.1; 

 

7 
7) CNPJ CAMBLU; 

 

8 
8) Manual dos Calouros; 

 

9 
9) Cerimônia do Jaleco; 

 

10 
10) Semana dos Calouros; 

 

11 
11) CAMBLU Mulher; 

 

12 
12) Janeiro Branco e Saúde Mental; 

 

13 
13) Disciplina optativa – Medicina Mediada por Tecnologias; 

 
 

14 
14) Aula do sistema TASY; 

 

15 
15) Avaliação de líderes; 
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16 
16) Planilha das ligas acadêmicas + calendário; 

 

17 17) Marketing; 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 19/01/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 18h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 19h30   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

A presidente Camila começa a reunião desejando boas-vindas e explica que as reuniões irão acontecer mais cedo 
durante o período de férias.  E esclarece que, por enquanto, as reuniões do CAMBLU ainda não serão presenciais, 
mas isso pode acontecer dependendo do desenvolvimento da pandemia e da vacinação. Comenta também que a 
partir de fevereiro o coordenador do curso de Medicina será o Dr. Marcelo Nogara. Além disso, expõe que ela e a 
tesoureira Gabriela Dombeck já fizeram o pagamento do domínio do site do CAMBLU para o ano de 2021. 

02 

O HSI não permitirá o retorno das aulas para todos os alunos, apenas para o internato, a partir de 01/02. As aulas no 
HSC e no HSA já estão liberadas. Os professores estarão oficialmente de férias até dia 25/01, e a partir desse 
momento as reposições de aulas poderão ser marcadas. A presidente Camila está redigindo uma carta pedindo para 
que o HSI permita aulas para mais turmas, haja vista as turmas do ciclo básico e do clínico também possuem muitas 
aulas para repor, entretanto sem deixar de garantir a segurança de todos. Camila também esteve em contato com o 
professor Sergio Mendonça, de semiologia, que também tem muito interesse em iniciar a reposição de aulas e está 
trabalhando para que as aulas sejam liberadas. Camila também vai conversar com o SEMUS e as Unidades de 
Saúde. A princípio, o SEMUS liberou as aulas para as turmas do internato. Esse retorno era para ter ocorrido hoje, 
entretanto como os professores ainda estão em férias e a demanda de trabalho nas UBS devido ao coronavírus está 
maior, haverá uma nova reunião para discutir essa situação no dia 21/01, e o retorno das aulas provavelmente 
ocorrerá a partir do dia 25/01, mas sem confirmação ainda. O HU retorna com suas atividades no dia 01/02 para as 
turmas do internato e ciclo clínico. Haja vista que já houve comentários de que os professores nem sempre recebiam 
a informação de que o HU estava liberado ou não, Camila conversou com o coordenador Ricardo e ele garantiu que 
os professores irão receber um comunicado uma semana antes da abertura do HU. 

03 

 A secretária Laura, com ajuda dos outros integrantes da gestão e dos líderes de turma, organizou uma planilha com 
o número de aulas faltantes que precisam ser repostas, essa planilha já foi encaminhada para o departamento e para 
o coordenador Ricardo, o qual já começou a conversar com os professores para ver a disponibilidade desses em 
iniciar essas reposições. Como os professores estarão oficialmente de férias até o dia 25/01, as reposições poderão 
ser agendadas a partir dessa data. As aulas que começarão a serem repostas são as aulas do primeiro semestre de 
2020, para que não haja convergência de turmas nas mesmas matérias. A presidente Camila relembra que o 
CAMBLU está aberto para tirar qualquer dúvida e atender às demandas das turmas. 

04 

O ministério da saúde disponibilizou um informe técnico, em que informa quais são os grupos prioritários para receber 

as vacinas contra a covid-19, e os alunos da área da saúde estão inclusos nesses grupos prioritários. Entretanto, 

cada município determina como isso irá ocorrer, e quais fases do curso que estarão inclusas nessa prioridade. A 

prefeitura de Blumenau ainda não se manifestou acerca dessas informações. Dessa forma, a presidente Camila 

entrou em contato com o diretor do Centro da Saúde, Carlos Nunes, para saber com quem poderia falar e como 

proceder. O diretor Carlos contatou a responsável da prefeitura por esse assunto e a reitoria da FURB para cobrar 

mais informações. O DCE conversou com o CAMBLU e afirmou já ter contatado a Secretaria de Saúde de Blumenau. 

Assim, tanto CAMBLU quanto DCE estão trabalhando para garantir que os alunos de áreas da saúde recebam 
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prioridade na vacinação, principalmente as turmas do internato que estão frequentemente expostas a esse risco, haja 

vista frequentam constantemente os hospitais.  

05 

Pela caixinha de perguntas disponível no Instagram do CAMBLU, foram recebidas perguntas sobre a vacinação, as 

quais já foram respondidas na pauta anterior. Também houve uma dúvida sobre as aulas teóricas presencias, e se há 

alguma previsão para que elas retornem. Sobre esse assunto, ainda não há informações, apenas se sabe que as 

aulas práticas de reposição poderão iniciar a partir do dia 25/01 no HSA e HSC, e também no HSI e UBS para o 

internato, e que o semestre letivo se inicia oficialmente no dia 22/02. 

A líder da 12ª fase, Fernanda, entrou em contato com o CAMBLU, e expôs a preocupação da turma em relação a 

formatura. A data agendada para a formatura é dia 01/08/2021, entretanto a turma apresenta muitas aulas para repor 

e tem medo de ter que atrasar a formatura. Dessa forma, a turma deixa claro que, se a legislação que permite que as 

turmas de Medicina se formem com 75% do internato concluído ainda for válida, eles pretendem abonar o que falta e 

se formar na data que está prevista. No momento essa turma está realizando as aulas da 12ª fase, e deixarão para 

repor as aulas faltantes da 11ª fase, mais tarde. A turma irá redigir um ofício para deixar registrada essa intenção. 

Fernanda também trouxe uma demanda sobre o HU, em que são realizados atendimentos no período da tarde, 

entretanto, é atendido apenas um paciente a tarde inteira, e a turma gostaria de poder atender mais pessoas. A 

presidente Camila já entrou em contato com o coordenador Ricardo para debater essa demanda. 

O acadêmico de Medicina e atual presidente do DCE, Gustavo Stein, entrou em contato com Camila e demonstrou 

preocupação com o fato de estarem entrando novas turmas de Medicina a cada semestre, enquanto as turmas que já 

são do curso apresentam muitas aulas pendentes para repor, cujas reposições ainda nem iniciaram. Assim, o pró-

reitor, Romeu, foi contatado e questionado se haverá alguma pausa nos vestibulares, e como estão os planos de 

reposição. Na próxima semana provavelmente haverá maiores esclarecimentos sobre essa questão.  

06 
Questionada sobre as transferências, Camila afirmou que entrou em contato com o coordenador Ricardo, mas que o 
colegiado não discutiu esse assunto ainda e portanto não há informações sobre as vagas de transferência para esse 
semestre. 

07 
O CNPJ já está sendo regularizado, e a ata de posse da gestão Evolução e outros documentos já foram 

encaminhados para comprovar que a gestão assumiu. Em breve a regularização do CNPJ estará finalizada. 

08 

O responsável por essa pauta é o diretor de assuntos acadêmicos Felipe Moeller, que afirmou já estar finalizando o 

material e que logo disponibilizará a versão definitiva do Manual de Calouros de 2021/1 para os outros membros da 

gestão. 

09  

Devido à pandemia do covid-19 e ao distanciamento social, a cerimônia do jaleco do segundo semestre de 2020 não 

ocorreu. Assim, o diretor de eventos, Rafael Reis, e a vice-diretora de eventos, Sofia, trouxeram algumas ideias para 

a realização da cerimônia. Surgiram duas ideias principais: alugar o ginásio da FURB, que é bem espaçoso e 

possibilitaria o distanciamento dos alunos e maior segurança deles, ou realizar o evento de forma online. A maior 

parte dos presentes na reunião demonstraram interesse na primeira opção. Entretanto, como a situação ainda é 

complicada, optou-se por não decidir nada agora. Se o evento for presencial, as normas de distanciamento e 

segurança deverão ser seguidas, e será delimitado um número máximo de pessoas, para que não haja 

aglomerações. A presidente Camila também irá conversar com os líderes das turmas 52 e 53 para saber de que 

forma eles preferem que seja realizada a cerimônia. 

10 

A presidente Camila sugeriu que a recepção dos calouros desse semestre seja feita de uma forma mais interativa, já 

que provavelmente não poderá ser realizada de forma presencial. Como uma reunião no Teams provavelmente 

atrairia um publico pequeno, pensou-se em criar vídeos para o Instagram, como stories, IgTv’s, Reels, entre outros, 

que fossem rápidos e mais divertidos para os calouros. Camila pretende, nesses vídeos, dar dicas de como estudar, 

o que fazer nesse início de faculdade, ..., haja vista muitos calouros encontram-se um pouco perdidos e confusos 

quando entram na faculdade. 

11 

O CAMBLU Mulher foi idealizado no final da gestão Plus+, e ficou pronto e foi disponibilizado na última semana. Esse 

formulário fica disponível no site do CAMBLU, e as denúncias serão anônimas. A presidente Camila enfatiza que 

cada mais meninas e mulheres ingressam nos cursos, e que nenhum tipo de assédio deve ser tolerado, por isso que 

medidas como a do CAMBLU Mulher são tão importantes. 

12 

O mês de janeiro – Janeiro Branco – é dedicado à consciência sobre a saúde mental, transtornos e outras síndromes 

relacionados a isso. Assim, iniciou-se uma campanha no Instagram do CAMBLU, em que vídeos da psicóloga 

Catarina abordando esse tema serão disponibilizados. Foi realizada uma enquete questionando os alunos qual o 

principal tema que deveria ser abordado no vídeo, e o tema escolhido foi “Como diferenciar um transtorno de 

ansiedade da normalidade”. Rafa Coelho, Camila e Amanda estão responsáveis por essa pauta. Camila também está 

em contato com a professora Carolina Valente, de bioquímica, e com a naturóloga e acadêmica de Medicina, 
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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    

Gabriela Neumayr, para que sejam realizadas algumas atividades durante o ano relacionadas à Naturologia, Yoga, e 

outras práticas integrativas para auxiliarem na saúde mental dos acadêmicos. 

13 

O vice-presidente João Vitor está responsável por essa pauta, e está em contato com o professor Rinaldo. Será 

realizada uma pesquisa com os alunos para saber qual é o interesse deles na nova disciplina optativa, a fim de 

decidir se vale ou não a pena inseri-la nas opções de disciplinas optativas. Essa semana serão resolvidos mais 

alguns detalhes sobre essa pauta. 

14 

Essa pauta foi uma proposta da chapa Evolução. O sistema Tasy é utilizado na maioria dos hospitais da cidade e foi 

criado por um médico de Santa Catarina, porém não foi possível fazer contato com ele. Dessa forma, a gestão entrou 

em contato com a professora Caroline, que trabalha na Philips, a qual tentou conseguir algumas aulas, mas não teve 

autorização da sua supervisora. Como o Tasy é adaptado para cada hospital, o TI do HSA foi contatado e logo que o 

responsável voltar de férias, a presidente Camila e o vice João irão tentar contatá-lo para que ele possa fazer uma 

aula para os acadêmicos. A acadêmica Maria Julia Salomon questionou se será realizada uma aula sobre o sistema 

Pronto também, Camila comenta que não havia recebido essa demanda, mas que uma aula sobre o sistema Pronto 

também seria muito interessante. Maria Julia afirma ter o contato da Denise, que é a responsável por implantar o 

Pronto, e poderia disponibilizar esse contato para Camila.  

15 

A ideia de montar um questionário para avaliar o trabalho dos líderes de turma foi sugerida por Sofia. Camila, Priscila, 

e Sofia ficaram responsáveis por essa pauta. Foram recebidas 130 respostas do questionário, as quais foram 

organizadas em planilhas pela Priscila e já foram encaminhadas para o grupo de líderes. As respostas são anônimas 

e servirão para valorizar o trabalho árduo desempenhado pelos líderes, e também como uma forma de os 

acadêmicos opinarem e fazerem sugestões sobre o trabalho dos seus líderes.  

16 

Priscila sugeriu que fosse feito um documento online para que as ligas sempre mantenham atualizadas as 

informações sobre as diretorias e logo. Além disso, nesse documento as ligas poderão disponibilizar as datas dos 

seus eventos para que as outras ligas tenham conhecimento, com o objetivo de que coincidam o mínimo de eventos. 

17 

Camila parabeniza o trabalho que está sendo realizado pelo marketing da gestão Evolução, e comenta que um 

resumo das pautas de cada mês escrito pelas secretárias sempre estará disponível no blog do CAMBLU. Camila 

também relembra que a avaliação pedagógica ainda está aberta, e quanto mais respostas melhor. Enfatiza também 

que é muito importante repostar os posts do CAMBLU, para que as informações alcancem o máximo de acadêmicos. 
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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 


