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ATA DE REUNIÃO 
REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 09 

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. 

Também estiveram presentes os alunos: Maria Julia Salomon, Brenda Trindade 

Varella, Gabriela Emerim, Rayana Nazario, Luana Aurelio Gomes, Pietra 

Lautenschlager, Heloisa Moller, Ana Victoria, Julia Westarb Buss, Isabela Gretter 

Ferro Da Silva, Luisa Rosário Pereira, Ricardo De Souza Junior. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Ofício da Vacinação dos Acadêmicos 

2 Reunião do Colegiado 

3 Reunião do CONSUNI 

4 Reunião CCS 

5 Pesquisa DCE 

6 Reunião CEF 

7 Demandas por turma 

8 Dia da Mulher 

9 Plantão de Vendas da Lojinha 

10 Aula TASY 

11 Formulário de Valorização dos Professores 

12 Doações CAMBLU 

13 CAMBLU ON 

14 CNPJ CAMBLU 

15 Documento das linhagens  

16 Armários da Saúde 

17 Orçamento da salinha 

18 Conversação em Inglês 

19 Reunião com DAEX 

20 Marketing 
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21 RECIS  

22 PAATC E PAF 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 08/03/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h45  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Camila inicia a reunião felicitando todas as mulheres presentes pelo dia internacional das mulheres, e explica a situação 
da vacinação dos alunos. A presidente comenta que, em conjunto com outros membros da gestão, redigiu um ofício, 
que será encaminhado para a prefeitura de Blumenau, pedindo para que as demais turmas do curso também sejam 
incluídas como prioridade para receber a vacina, visto que os alunos do internato, que estão em maior exposição, já 
foram quase todos vacinados, e portanto já é possível seguir para as próximas turmas. Camila expôs o ofício para o 
público presente na reunião para que este fosse aprovado. A presidente lê as exigências que são feitas no ofício e 
solicita aprovação dos presentes, as exigências foram: solicitação de uma data específica para a finalização da 
vacinação dos alunos do internato, reserva de um número de vagas para os acadêmicos de medicina no momento do 
agendamento dentro do grupo prioritário de profissionais da saúde, e a abertura para a vacinação dos acadêmicos do 
curso que frequentam estágios em hospitais, ESF’s e ambulatórios. Todos que se manifestaram foram a favor. Camila 
lembra que esse ofício será divulgado nas redes sociais, e pede para que os acadêmicos o repostem, para que haja 
maior alcance. Brenda sugere que o ofício seja primeiramente encaminhado para a prefeitura e depois seja publicado 
nas redes, para que não haja desentendimentos, Camila pontua que, como nesse caso, esse é um documento voltado 
para órgãos públicos, quanto maior a divulgação, maior o alcance e visibilidade do ofício, e consequentemente maior 
chance de ele ser atendido. Priscila e Laisa também se manifestam a favor do engajamento e compartilhamento nas 
redes sociais. Dessa forma, fica decidido que o documento será publicado nas redes sociais amanhã. Por fim, a 
presidente reforça que o ofício foi redigido após muitas tentativas de negociação do CCS com a Prefeitura e a SEMUS, 
nas quais não foi obtido sucesso, assim, em acordo com o centro de ciências da saúde, o CAMBLU elaborou em sua 
autonomia este ofício. 

02 

Camila e Luís estiveram presentes na reunião do colegiado, as principais pautas discutidas foram:  
- reposições do ciclo clínico: podem ser combinadas aulas de reposição durante as férias, ou podem ser abertos campos 
de estágios em outros locais, assim como em outras cidades, com a devida validação pelo departamento. Entretanto 
não há como organizar um cronograma para as aulas pendentes, haja vista que elas dependem muito da disponibilidade 
dos hospitais, o que torna os planos de reposições muito instáveis. Muitos professores colocam a responsabilidade da 
construção dos cronogramas sobre os líderes, o que não deve ocorrer. Alguns professores podem usar seus próprios 
consultórios para as aulas, ou, em último caso, podem ser feitas discussões de casos clínicos. 
- projeto pedagógico com obrigatoriedade de comprovação do nível de inglês: essa obrigatoriedade não foi decidida 
pela FURB, mas por uma diretriz do MEC. Camila pediu para que essa decisão fosse revista, entretanto, como se 
baseia em uma diretiva do MEC, provavelmente não será possível retirá-la do projeto pedagógico, mas foi solicitado 
que o prazo para essa comprovação seja aumentado, que o nível exigido seja reduzido, e que haja uma garantia de 
que a prova ofertada pela FURB Idiomas seja realmente gratuita. Essas solicitações serão discutidas entre o 
coordenador, Nogara e o pró-reitor, Romeo. A acadêmica Luana Gomes questionou se outras faculdades também 
possuem essa obrigatoriedade, e Camila responde que as faculdades que ainda possuem currículos antigos, não 
apresentação essa obrigatoriedade, mas como o currículo da FURB é novo, ele precisa seguir a diretriz. Luís comenta 
que a proposta do MEC é subjetiva, portanto, em sua opinião, é possível, sim, reduzir o nível exigido. A aluna Luísa 
Pereira também pergunta se as aulas de idiomas da FURB seriam gratuitas, o que Rafael Coelho responde que não. 
Luís complementa que essa exigência, sem que sejam oferecidas as aulas, se resume em uma medida elitista. Laisa 
comenta sobre as aulas de conversação promovidas pelo CAMBLU, e esclarece que não são dadas aulas de inglês, 
portanto não é um curso, apenas alunos que se reúnem em grupos para manter e melhorar a fluência no idioma. Maria 
Julia Salomon comentou que os professores afirmaram que o curso de inglês promovido pela FURB custava R$ 75,00 
para os alunos da faculdade, mas Rafael Coelho esclarece que o preço, na verdade, é R$ 200,00. A aluna Luana 
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informa também que na UNC, em Mafra, eram ofertadas aulas de inglês na grade curricular do curso de medicina, e 
que se a FURB exige um nível mínimo do idioma, deveriam ser ofertadas aulas gratuitas aos alunos. Heloísa Moller, 
que estudou, por um período, medicina na UNC, confirmou a informação. Camila reforça que o CAMBLU é contra essa 
obrigatoriedade, e que será feito o possível para que o projeto pedagógico seja refeito, caso isso não seja possível, 
será solicitada a redução do nível exigido ou aulas gratuitas de inglês. A presidente conversará de novo com o 
departamento, e pede para que duas pessoas da gestão a ajudem nessa pauta; Rafael Coelho, Amanda e Laisa se 
disponibilizam. 
- aprovação da monitoria de técnica cirúrgica: foram aprovadas 4 vagas de monitoria, que em breve serão divulgadas 
pela FURB. 

03 

Felipe traz atualizações sobre a reunião do CONSUNI: 
- adiamento da vigência do plano institucional, continuará sendo usado o plano do ano passado. 
- manutenção das aulas, segundo a reitora, o comitê de COVID está dando conta de todas as demandas, contudo 
alguns servidores se mostraram receosos de continuar as atividades presenciais. Dessa forma, o DCE resolveu criar 
um formulário a fim de saber qual a opinião dos alunos sobre esse assunto. O formulário ficará aberto até 23 horas de 
hoje, e amanhã Felipe saberá do resultado. 

04 

Luís comenta as atualizações da reunião do CCS: 

- os colegiados de cada curso irão decidir a continuidade das aulas presenciais. Mesmo que os alunos fiquem em casa, 

é permitido aos professores irem para sala de aula, para que possam fazer uso do quadro, por exemplo. 

- os estágios e aulas práticas continuam presenciais. 

Nessa semana haverá uma reunião para tomar novas decisões sobre a permanência das aulas presenciais. Camila 

pontua que o posicionamento do CAMBLU é sempre a favor da segurança dos alunos, mas argumenta que se as aulas 

forem suspensas novamente, haverá grande prejuízo, principalmente das aulas práticas. E relembra que, segundo a 

legislação do estado, as aulas presenciais continuam permitidas. 

05 

Foi realizada uma pesquisa pelo DCE, para avaliar qual a preferência dos alunos em relação às aulas. Felipe relembra 

que essa pesquisa ficará aberta até as 23 horas de hoje, e que, infelizmente, os alunos não possuem muito poder 

nessas decisões. Sofia comenta ser importante que os membros encaminhem o link da pesquisa nos seus grupos de 

sala para relembrar os alunos de responder à pesquisa. 

06 

Gabriela, informa que se tornou presidente do Conselho Fiscal no ano passado, esse órgão fiscaliza as contas do DCE. 
A tesoureira comenta sobre a dívida de aproximadamente 80 mil reais que a gestão 2015/2016 do DCE deixou. Gabriela 
comenta que o diretório recebe uma verba de aproximadamente 100 mil reais, da qual a maior parte é direcionada aos 
centros acadêmicos, e por isso não é tão fácil quitar a dívida. Além disso, essa não pode ser financiada em muitas 
vezes, porque a atual gestão não pode garantir que as novas gestões cumpram com esse compromisso. Por fim, foi 
questionada a taxa direcionada ao DCE que é cobrada em cada matrícula, a qual não deve ser obrigatória, a partir de 
agora será questionado aos alunos se eles desejam ou não pagar. Dessa forma, o DCE pretende realizar uma 
campanha para que os alunos continuem a pagar a taxa, considerando a importância do diretório central dos estudantes 
e dos centros acadêmicos, os quais dependem muito da verba oriunda dessas taxas. Maria Julia Salomon sugere que 
o CAMBLU também realize uma campanha incentivando os alunos a pagarem essa taxa, e Rafael Patino sugere que 
essa campanha seja feita na cerimônia do jaleco/apresentação dos calouros. 

07 

Pela caixinha de perguntas disponibilizada no Instagram oficial do CAMBLU foram recebidas as seguintes perguntas: 

- Aulas de inglês: 

Essa questão já foi respondida nas pautas anteriores, caso não seja possível tirar a obrigatoriedade do projeto 

pedagógico, será solicitada a redução do nível exigido, o prolongamento da data para comprovação, ou a oferta de 

aulas gratuitas para os alunos. 

- Plano de reposição das aulas: 

Essa questão foi discutida na reunião do Colegiado de hoje à tarde e foi explicada em pautas anteriores. 

08 

Devido ao Dia Internacional da Mulher, foi construído um post especial para homenagear as mulheres da gestão e do 

curso, que é composto em 66% por mulheres. Camila comenta que em conjunto com o marketing e com Sofia, surgiu 

a ideia de realizar uma live com mulheres médicas, ou professoras inspiradoras, no mês de março, para estender as 

homenagens, discutir a importância das mulheres na carreira médica, e inspirar os estudantes. 

09 

Brenda comenta que devido ao agravamento da pandemia, foi decidido suspender o plantão de vendas da lojinha do 

CAMBLU, a fim de evitar aglomerações e contatos desnecessários. Camila relembra que os alunos que tiverem 

interesse em comprar os produtos da lojinha, podem fazer seu pedido pelo site e conversar individualmente com a 

diretora de patrimônio para combinar a entrega. 

10 

Rafael Patino, conversou com Amanda, responsável por ministrar a aula sobre o sistema Tasy, e foi decidido divulgar 

um formulário de inscrição, no qual os alunos também poderão colocar quais suas maiores dúvidas sobre o sistema. 

Sofia também esteve envolvida nesse projeto, e foi a responsável pela criação do formulário. Camila pontua que o 

formulário será disponibilizado essa semana. 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

11 

Foi construído um questionário para que os professores exponham suas impressões sobre o trabalho durante a 

pandemia, o contato com o departamento, apoio recebido pela instituição, entre outras questões. Esse questionário foi 

encaminhado para as professoras Daniela Maysa, Claudia Albuquerque, e Carolina Valente, que sugeriram algumas 

alterações. Quando estiver pronto, esse questionário será disponibilizado a todos os professores do curso. 

Maria Julia Salomon comenta que soube que o concurso para professores substitutos foi aberto, entretanto Camila 

comenta que a informação pode estar equivocada, já que devido à pandemia nenhum concurso para contratação de 

professores efetivos foi aberto. 

12 

O CAMBLU recebeu diversas doações de livros de professores e médicos nas últimas semanas. Esses livros ficarão 

disponíveis para todos os alunos para uso na salinha de convivência. Laisa comenta sobre os livros doados, e reforça 

que foi feita uma publicação de agradecimento a esses professores. 

13 

Laisa foi a responsável pela edição dos podcasts do CAMBLU On no ano passado, entretanto, essa tarefa a deixou 

muito sobrecarregada. Dessa forma, foi pensado em abrir um processo seletivo para que uma nova pessoa fosse 

admitida e ficasse responsável por essa função. Entretanto, para que o novo integrante não ficasse responsável apenas 

por essa tarefa, Laisa teve a ideia de ampliar esse projeto e envolver a IFMSA e a Atlética de Medicina, com o objetivo 

de torná-lo um projeto de extensão. Maria Julia Salomon e Ana Boaventura completam que talvez fosse necessário 

envolver outros cursos. Laisa expõe algumas ideias, e comenta que a Bateria Fera poderia inclusive criar uma música 

tema para os podcasts. Camila elogia a ótima ideia, e argumenta que o CAMBLU tem crescido muito, e a gestão acaba 

fica sobrecarregada, e pede para Joao Victor fique responsável por essa pauta. 

14 

João entrou em contato com os responsáveis pela regularização do CNPJ, entretanto, em novas tentativas de contato, 

o vice-presidente não teve suas ligações atendidas. Dessa forma, Joao tentará passar no local e marcar uma reunião 

presencial. 

15 
Joao finalizou o documento com as linhagens, o qual será postado em breve no site, e agradeceu a Ana pela ajuda na 

tarefa. 

16 
A DAC informou que os armários devem ser entregues até dia 19/03/2021, se a entrega não for feita, João entrará em 

contato com os responsáveis. 

17 

Brenda não teve retorno de uma das empresas de orçamento para os produtos da salinha de coworking. Camila 

questionou se é possível aguardar esse orçamento, ou se é preciso cumprir algum prazo. Joao e Brenda argumentam 

que, devido ao agravamento da pandemia, a salinha, provavelmente, não será usada tão em breve e que é possível 

esperar mais um pouco.  

18 

Rafael comenta que, nesse ano, o projeto poderá ser feito em parceria com o time de Intercâmbios da IFMSA, o que 

ainda está sendo acordado entre as duas instituições, e que a proposta era trazer um professor formado pelo curso de 

letras da FURB para organizar os encontros. Entretanto, esse profissional provavelmente não se disponibilizaria de 

graça. A tesoureira, Gabriela, comenta que o CAMBLU não recebe uma renda mensal, portanto ter esse custo fixo 

poderia ser complicado, mas não é um impedimento, todavia pontua que, talvez, pelas aulas serem virtuais, não teria 

muita adesão e não valeria a pena o custo. Camila pergunta se a proposta de parceria com a IFMSA seria mantida se 

as aulas fossem organizadas por professores voluntários, e Rafael Coelho afirma que irá confirmar essa informação. 

Ana Boaventura sugere que fossem abertas vagas para alunos do curso de letras como professores da Conversação 

em Inglês, e se possível que esses alunos pudessem validar esse serviço em forma de horas de estágio, dessa forma, 

o CAMBLU tentará entrar em contato com o centro acadêmico de letras, para questionar se essa situação é possível. 

19 

Priscila participou da reunião com DAEX, as principais informações foram: 

-  o DAEX não tem como impedir que as diretorias de ligas sejam ocupadas pela mesma pessoa por muito tempo (3 

anos, por exemplo). 

- as ligas que não oferecem atividades por muito tempo são consideradas inativas. 

- para criar uma nova liga é preciso entrar em contato com a DAEX, a fim de verificar se já não existe outra liga com a 

mesma temática.  

- o preço dos certificados, R$ 10,00, não será diminuído. Entretanto, se a liga está com os seus documentos em dia, e 

regularizada, é possível conseguir um atestado, que é emitido de graça, e pode ser encaminhado para a ABLAM, que 

irá emitir os certificados de forma gratuita.  

Camila questiona sobre algumas informações que Priscila precisava atualizar no site do CAMBLU, e a diretora de ligas 

acadêmicas afirma já ter inserido todas as informações que estavam pendentes. E acrescenta que está trabalhando na 

construção do Manual de Ligas Acadêmicas, o qual será colocado no site assim que estiver pronto. 

20 
Laisa, Amanda, Rafael Patino e Camila se reuniram após a reunião do CAMBLU para discutir sobre o processo seletivo 

para um novo membro do marketing. 
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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    

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           Alan Cerioli      Priscila Pegoretti                             

       Vice-diretor de Comunicação Externa                            Diretora das Ligas Acadêmicas    

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Brenda Wiggers                                                       Rafael Reis Patiño 

        Diretora de Patrimônio               Diretor de Eventos 

21 
Rafael comenta que o projeto da revista foi apresentado hoje, e foram feitas algumas correções. E a previsão é que a 

primeira edição da RECIS seja publicada ainda no primeiro semestre do ano. 

22 Rafael Coelho informa que o edital do PATC será lançado em março, a fim de abranger o mês de abril.  
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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 

 

 


