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ATA DE REUNIÃO 

 

 

REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 05 

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, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, Sofia Schmitt 

Schlindwein, Thainá Scheffer Gava. 

OBSERVAÇÕES 
Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia.  
Priscila Pegoretti não esteve presente na reunião por questões de saúde. 

PAUTAS 

  

1 
Vacinação dos Acadêmicos da Área da Saúde 

 

2 
Reposições do HU 

 

3 
Reunião CCS 

 

4 
Departamento de Medicina 

 

5 
Contratação de professores substitutos 

 

6 
Demandas por turma 

 

7 
Login Salinha 

 

8 
CNPJ CAMBLU 

 

9 
Armários da Saúde  

 

10 
Sala de COWORKING  

 

11 
Disciplina Optativa - Medicina Mediada por Tecnologias 

 

12 
Apresentação e Manual dos Calouros 

 

13 
Voluntariado CAMBLU 

 

14 
Conversação em inglês 

 

15 
Regularização das Ligas Acadêmicas 

 

16 
Patrimônio 

 

17 
Lojinha CAMBLU 
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Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Sexta-feira a prefeitura permitiu a vacinação dos acadêmicos dos cursos de saúde, entretanto, foi solicitada à 
coordenação do curso uma nominata com os nomes dos alunos que vão receber a vacina. Como na sexta-feira 
estava ocorrendo a colação de grau de algumas turmas, a nominata ainda não foi finalizada, mas tem previsão para 
que hoje ou amanhã ela esteja completa e assinada, e seja encaminhada para a prefeitura. Entretanto, ainda há 
divergência entre as informações divulgadas pela prefeitura e pela vigilância sobre como será organizada a ordem de 
vacinação e quais os documentos que os alunos terão que apresentar para ter direito à vacina. A presidente foi 
informada pelo coordenador de curso, Marcelo Nogara, que os alunos do internato teriam prioridade na vacinação por 
estarem mais expostos a riscos. Todavia, a vigilância explicou que a prioridade não será por ordem de fases mais 
avançadas, mas sim por campos de estágio. Dessa forma, serão feitas listas com os nomes dos alunos que atuam 
em cada local de estágio, como HSI, HSA, SEMUS, ... Em reunião com o professor Carlos Nunes, diretor do CCS, 
Camila foi informada que essas listas ainda não estão prontas, mas que será solicitada a ajuda do professor Mello, e 
assim que a nominata e as listas forem enviadas, os alunos poderão se vacinar. No entanto, ainda não há uma data 
prevista para esse início de vacinação, o que será determinado pela vigilância após receber a nominata e as listas. 
Quando for definida essa data, também haverá divulgação dos documentos que os alunos precisarão levar e como 
que deverá ser feito o agendamento. 

02 

A informação era que as reposições do HU poderiam se iniciar a partir do dia 01/02, entretanto alguns professores 
tiveram problema para agendar as suas aulas. No momento, 11ª e 12ª fase estão repondo suas aulas lá. A princípio, 
a cada semana novas turmas poderiam agendar suas reposições. Entretanto, as aulas só podem ser marcadas se 
não coincidirem com os horários das turmas do internato, haja vista que os alunos do internato já estão fazendo 
rodízios entre si para que não haja aglomerações. Dessa forma, os professores estão liberados para marcar suas 
aulas no hospital universitário, desde que não sejam marcadas no horário das aulas das turmas de internato. 

03 

Luís Blemer esteve presente na reunião do CCS que ocorreu no dia 04/02 e comentou sobre as principais pautas 
discutidas na reunião: foi marcada uma reunião na próxima semana com a CAE para falar sobre acessibilidade e os 
alunos com necessidades especiais; a contratação de dois novos técnicos do administrativo, Jennifer e Gabriel; 
criação de um novo curso, de Estética; apresentação do novo estatuto; aprovação de um novo projeto de ensino, 
criado pelo professor José Francisco, sobre o cuidado em relação a saúde mental dos estudantes, haja vista está 
ocorrendo uma crescente evasão de alunos; aprovação de um projeto, em parceria com o SEMUS e a secretaria de 
saúde, para a reabilitação de pacientes pós-covid, nesse projeto serão ofertadas 10 bolsas de R$ 1000,00 para 
acadêmicos da saúde – o projeto ainda não teve o edital divulgado; eleições do Comitê de Ética e Instituto Gene; 
também foi chamada a atenção para o fato de alguns alunos não serem vacinados contra o H1N1, e que esses 
alunos não podem participar das aulas praticas sem comprovarem ter essa vacina – os alunos nessa situação devem 
entrar em contato com o Dr. Carlos ou com o CAMBLU; além disso, o professor Mello propôs uma conversa com a 
empresa Philips, que é a responsável pela implantação do sistema Tasy, que é o sistema utilizado pelos hospitais de 
Blumenau, a fim de tentar implantar esse sistema dentro do sistema de saúde da FURB, já que, atualmente, o 
sistema utilizado é o sistema PRONTO, que apresenta lentidão e limitações.  
Em relação às aulas do sistema Tasy, que foram propostas pela chapa Evolução, devido à dificuldade de contato com 
os responsáveis por esse sistema, foi decidido falar com o professor Mello para tentar algum contato, já que o 
professor tem diversos contatos e bastante conhecimento sobre o sistema. 

04 

Foram contratados dois novos técnicos administrativos, Jennifer e Gabriel, que já estão envolvidos na construção das 

listas de nomes dos alunos para a vacinação. Na quinta-feira, eles participaram de uma reunião com o coordenador 

de curso, Marcelo Nogara, para serem colocados a par de todo trabalho que precisa ser feito. Os técnicos 

administrativos são responsáveis por toda a parte burocrática. O CAMBLU encaminhou uma mensagem de boas-
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vindas aos dois novos integrantes, se colocando à disposição para qualquer ajuda necessária, haja vista esse é um 

cargo muito sobrecarregado. 

05 

Camila recebeu a informação de que alguns professores substitutos ainda não tinham tido o contrato renovado, e 

estavam preocupados. Ao questionar o professo Carlos Nunes, chefe do CCS, Camila foi informada que a 

contratação desses professores já está em andamento. Ainda nessa semana deve haver os novos processos 

seletivos seguidos das contratações. Ate o dia 23/02 as indicações e contratações já devem estar todas concluídas. 

Camila questionou o professor Tarcísio qual o motivo de novos concursos não serem abertos para que seja realizada 

a efetivação dos professores, a que foi respondida que devido à pandemia muitos concursos foram adiados.  

06 

Não foi recebida nenhuma demanda pela caixinha de perguntas do Instagram do CAMBLU. 
Felipe Moeller questionou sobre a situação da professora de radiologia, Deise. Luis Blemer respondeu que a professora 
foi comunicada, mas que não houve grandes melhoras na aula. Sofia complementou que seria realizado um concurso 
para a contratação de um novo professor, caso os alunos realmente não estivessem satisfeitos com a aula da 
professora. Camila comenta que vai entrar em contato com Marcelo Nogara, e talvez sugerir que as aulas sejam 
ministradas pelos técnicos da Ecomax, cujas aulas sempre foram muito elogiadas. 

07 

Camila enviou duas vezes um email solicitando que o login de acesso fosse atualizado para permitir que os novos 

membros da nova gestão tivessem autorização para solicitar as chaves da salinha da Medicina. Camila não recebeu 

resposta, mas uma acadêmica esteve na FURB e conseguiu entrar, portanto, acredita-se que o login tenha sido 

atualizado. 

08 

Foi criado um grupo no WhatsApp com Camila, João, Gabriela e as duas secretarias, Laura e Thainá, para finalizar a 

pauta de regularização do CNPJ do CAMBLU. Os documentos que ainda estavam em falta estão sendo reunidos e 

serão encaminhados. Assim que os documentos forem encaminhados e analisados, será dada entrada no processo 

de regularização.  

09 
No dia 05/02 foi aberta a licitação para a compra dos armários, e quando a compra estiver sido feita e os armários 

estiverem sido entregues, João será avisado. Não há outras atualizações. 

10 

João teve bastante dificuldade em contatar os responsáveis pela parte elétrica, e também não foi respondido pela 

DAC. João sugeriu que talvez fosse melhor esperar o ano letivo começar e contratar um eletricista por conta própria, 

que seria custeado pelo CAMBLU. Camila sugere que João fale com Jamis, que provavelmente irá responder com 

mais facilidade, e talvez a pauta possa ser resolvida antes do início do semestre letivo. 

11 

Após uma nova divulgação do formulário sobre a nova disciplina optativa, novas respostas foram recebidas, 

totalizando 60 respostas, das quais 55 foram a favor da implantação da nova disciplina. O formulário será fechado, e 

João passará as informações para o professor Rinaldo dar continuidade à pauta. 

12 

O Manual dos Calouros está pronto e a sua divulgação ocorrerá a partir do dia 22/02. O CAMBLU também fará uma 

apresentação via Teams para os calouros em um dia à noite durante a primeira semana de aula. Camila dá algumas 

orientações para os integrantes da gestão sobre o que falar no dia da reunião. 

13 

Ana comenta que já foram feitos os documentos que serão encaminhados para as instituições que irão receber as 

doações da Campanha Ajude um Idoso, e sugere que a campanha seja realizada no mês de abril. Ana irá conversar 

com alguns supermercados da cidade e outros locais de coleta de doações, para saber quanto tempo poderá deixar 

as caixas de coleta. Ana também propõe que seja utilizada a mesma campanha do ano passado, para que seja 

mantida a identidade estética da campanha. Além disso, Ana informou que, sobre o projeto de extensão, ela e Brenda 

estiveram em reunião com as professoras Daniela Maysa e Carol Valente que irão ajudar a desenvolver esse projeto 

de extensão.  

Através da caixinha de sugestões que foi colocada no Instagram do CAMBLU para que os alunos sugerissem 

instituições que poderiam ser ajudadas pelos projetos de voluntariado do CAMBLU, uma das respostas sugeriu a 

escola Caic – Velha Grande. A partir dessa sugestão, Laisa teve a ideia de criar um projeto de voluntariado para 

auxiliar alunos vestibulandos, tanto com materiais doados, quanto com dicas e apoio dos acadêmicos do curso, haja 

vista que todos passaram pela fase de vestibulares e ENEM, e poderiam ajudar os alunos de escolas carentes e 

vestibulandos em geral com a sua experiência. 

14 

Rafael Coelho conversou com o acadêmico Ricardo de Souza, que foi um dos professores do projeto Conversação 

em Inglês no ano de 2020, e ambos chegaram à conclusão de que os encontros deveriam ser feitos de forma 

presencial – respeitando o distanciamento e a segurança de todos – tendo em vista que aos encontros online 

pouquíssimos alunos compareciam. Esses encontros para conversas em inglês mostram-se muito importantes agora 

que foi exigido que os alunos de Medicina precisam comprovar nível mínimo de inglês B2. Além disso, em enquete 

feita no Instagram do CAMBLU, muitos alunos demonstraram interesse nesses encontros. Camila não vê problemas 

em realizar os encontros de forma presencial, haja vista a FURB já está preparada e planejada para receber os 

alunos. Laisa questiona se seria interessante divulgar a informação sobre a exigência de os alunos comprovarem um 
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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    

nível mínimo de inglês, a que Rafael responde que sim, haja vista essa é uma informação nova do projeto 

pedagógico do novo currículo de Medicina, e muitos alunos não devem ter conhecimento. 

15 

Priscila havia montado um formulário para os integrantes da gestão, questionando qual a opinião deles em relação às 

ligas acadêmicas, e a maioria concordou: que as ligas deveriam seguir mais à risca os estatutos; que o DAEX deveria 

ser consultado em relação à regularização das ligas, desde que mantendo a autonomia das ligas; e que as ligas 

devem ser avisadas anteriormente sobre a reunião que o CAMBLU terá com o DAEX, para que não haja mal-

entendidos. Lembrando que a reunião com o DAEX será apenas uma conversa para pedir sugestões, nada será 

imposto às ligas, e nem a autonomia delas será desrespeitada. 

16 

O Dr Juliano Kunnen, entrou em contato com a diretoria da LACC, expondo o interesse de doar alguns livros de 

vascular e voltados para preparação de provas de residência para o CAMBLU, para que fique disponível, na salinha 

da Medicina, para os acadêmicos. A diretora de patrimônio, Brenda, se interessou muito e comentou que alguns livros 

disponíveis na salinha já estão desatualizados, e seria muito bom ter novos livros disponíveis. Laisa e Brenda ficarão 

responsáveis por manter contato com o Dr. Juliano para receber e organizar os livros. 

17 

Brenda entrou em contato com a líder da turma 53, Scarlet, para fazer a lista com tamanho das camisetas. 9 pessoas 

não preencheram a lista porque não foram encontradas, e portanto não estão no grupo da turma, ou porque não 

sabem se vão realmente fazer o curso e, por isso, preferem não se comprometer em comprar a camiseta. Brenda 

comenta que não compensa fazer o pedido com apenas 31 camisetas, e sugere que o pedido seja feito apenas 

quando todos puderem responder, o que não teria problema, visto que a cerimônia do jaleco – quando as camisetas 

são distribuídas – não vai ser realizada por enquanto. 

Novas camisetas da diretoria do CAMBLU estão sendo planejadas. Amanda e Laisa, do Marketing, organizaram um 

formulário com 4 opções de design, e a opção vencedora recebeu 40% dos votos. Brenda entrará em contato com 

algumas empresas para fazer o orçamento das camisetas. 

18 

Em conversa com os líderes de turma, Camila teve a ideia de construir uma planilha com o contato dos professores – 

email e celular, dos que permitirem – a fim de facilitar o trabalho dos líderes. A planilha seria organizada de acordo 

com a fase e ciclo dos professores. Essa planilha seria disponibilizada apenas para os líderes, para que os 

professores não sejam expostos, e apenas o celular dos professores que permitirem será divulgado, os que não 

autorizarem a divulgação do seu Whatsapp terão apenas o email na planilha – já que o email institucional é uma 

informação pública. Luis Blemer irá ajudar na construção dessa planilha. 
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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 


