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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 
Devido ao falecimento do pai do coordenador Marcelo Nogara, o Dr. Joares Luiz Nogara, o CAMBLU reservou um 
minuto de silêncio em respeito a ele antes de iniciar a reunião. Camila lamentou mais uma morte por COVID-19, e 
desejou as condolências ao coordenador. 

2 

Após muitos esforços e negociações com a prefeitura de Blumenau, com as SEMUS e a própria FURB, o CAMBLU 

conquistou o direito à vacinação dos acadêmicos de 3ª a 8ª fase, além dos estudantes do internato, que já possuíam 

esse direito. Camila demonstrou grande gratidão e felicidade com essa conquista, e disse que isso fará toda a 

diferença para os alunos, que estão se expondo a todo momento quando entram nos hospitais. Ela falou ainda que já 

havia conversado com o secretário de saúde de Blumenau, mas a resposta só chegou hoje, pois ele havia sido 

internado. Agora, a listagem dos alunos a serem vacinados já foi encaminhada para a prefeitura, e eles poderão 

agendar sua vacinação amanhã. Camila lembrou também que não são apenas os alunos da medicina que terão 

direito à vacina, mas todos os alunos da área da saúde com práticas em área clínica e hospitalar. Ela falou que as 

vagas serão abertas no site da prefeitura amanhã pela manhã, e que os acadêmicos devem ficar de olho, já que são 

poucas vagas. A presidente disse que após agendar, o acadêmico deve apresentar o RG e o CPF na Vila Germânica 

(local onde ocorrerá a vacinação) e informar que é acadêmico da área da saúde na FURB. Assim, eles irão conferir a 

listagem e liberar a vacinação. Para a segunda dose, os próprios funcionários já agendam automaticamente, e o 

acadêmico deve comparecer novamente na vila germânica no dia anotado. Camila disse que havia ainda uma 

questão sobre o internato, que tinha desde fevereiro para agendar as vacinas, mas ainda nem todos conseguiram, e 

acharam injusto que alunos do ciclo básico ou clínico ganhassem a vacina antes. Mas a presidente disse que isso foi 

questionado para a prefeitura e infelizmente não se pode seguir algo que esteja fora dos informes técnicos do 

Ministério da Saúde, já que, a partir do momento em que foi concedido o direito aos alunos sem restrição, as doses 

não podem ser reservadas para apenas um grupo pequeno de estudantes. Camila disse também que conversou com 

Katrin, que é uma enfermeira da ala COVID da FURB, para saber se os próprios hospitais poderiam encaminhar uma 

listagem para as SEMUS com os alunos do internato que ainda não haviam conseguido agendar a vacinação, mas 

Katrin entrou em contato com os hospitais e o pedido foi negado. A presidente disse que havia feito um formulário 

questionando quantos alunos do internato faltavam, que na época eram em torno de 40, mas isso foi antes da última 

leva de doses. Portanto, devem faltar menos de 15 pessoas deste ciclo para conseguirem o agendamento. Luis 

parabenizou Camila pelo esforço e dedicação nessa pauta. Gabriela Scheidt parabenizou o CAMBLU pela conquista 

também, e pela calma em lidar com as críticas. Camila agradeceu e exaltou a importância de haver democracia 

dentro do centro acadêmico, e disse que é muito feliz por todo o trabalho que tem sido feito pela gestão. Ela falou 

também que as críticas sempre irão existir, em toda e qualquer situação, e que apesar de não ser possível agradar a 

todos, o CAMBLU sempre estará aberto a ouvir todas as opiniões, e a levá-las com muito respeito e como algo que 

possa ser construtivo, e finalizou dizendo que o foco deve estar nos resultados.  

3 

Camila conversou com o coordenador sobre a pauta do projeto pedagógico e da segunda língua, e Nogara foi 

conversar com Carla, responsável pelo FURB Idiomas, que se disponibilizou a elaborar um teste simulado para que 

os acadêmicos descubram qual o seu nível de inglês, que estará aberto até dia 30 de abril. Esse simulado servirá 

para fazer um levantamento de quantos alunos ainda não possuem o nível B2 de inglês, e, se possível, montar uma 

turma da medicina com foco em atingir este nível. O problema é que esse curso ainda teria que ser pago, com um 

custo de 200 reais por mês, além do teste simulado, que custaria R$175,00. Camila citou, então, que o CAMBLU 

elaborou um ofício para pedir que essa mensalidade seja retirada do curso, ou então que se inclua a matéria de 

inglês no currículo do curso de medicina. A presidente disse então, que quem não possuir esse nível de inglês até a 

4ª fase, poderia fazer o curso em até 2 anos, mas como é um tempo curto para evoluir tanto no nível do idioma, esses 

alunos não seriam prejudicados caso não consigam comprovar essa meta até a 9ª fase, tendo o prazo prorrogado até 

a 12ª fase. Camila lembrou também do projeto de conversação de inglês, que não tinha muita adesão no ano 

passado, mas que irão ser retomadas as atividades esse ano assim que possível. Ela finalizou dizendo que o ofício 

será encaminhado para a reitoria até o final da semana, e que caso a resposta seja negativa, o CAMBLU terá que 

elaborar novas propostas para tentar uma outra forma de parceria, e que até então nada será divulgado.  

4 

Camila abriu espaço para pautas de outras turmas. Luis disse que já havia conversado com ela sobre um problema 

na matéria de Medicina da Família e Comunidade na sua turma, pois 6 pessoas não estão conseguindo ter aula em 

Blumenau, e precisam se deslocar até Indaial, o que é complicado pois demanda tempo e também dinheiro por parte 

dos acadêmicos para esse deslocamento. Luis então falou que gostaria de conversar com Nogara, Mello e 

coordenadores de outros cursos, para que consigam viabilizar o uso dos Ambulatórios Gerais (AG) e do Pronto 
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Socorro para esses alunos da 9ª fase. Camila disse que essa questão é bem burocrática, pois depende da aprovação 

das SEMUS, que controlam os AG e as ESF. Ela disse que, apesar disso, é um problema que precisa ser resolvido, e 

que se for preciso será conversado com as SEMUS para tentar liberar esses espaços. Luis disse que esses grupos 

que precisam se deslocar seriam prejudicados, pois acabariam o semestre com menos horas disponíveis, e disse que 

irá correr atrás dessa pauta, para que eles consigam agregar mais ao internato. O diretor de comunicação externa 

disse que essa semana irá atrás de conversar com Nogara, para depois ver com Mello e os coordenadores de outros 

cursos, pois acha que por enquanto será tranquilo negociar com eles, mas falou que futuramente se for preciso pedirá 

ajuda de mais alguém da gestão.  

 

Camila lembrou que o pessoal do campo de estágio optativo agora terá a possibilidade de trabalhar no Hospital da 

Misericórdia.  

 

A presidente falou também sobre a pauta da falta de professor da matéria de anestesiologia na 5ª fase, que ainda 

não foi resolvida, mas Camila disse que está agilizando com Nogara a contratação de uma professora o mais rápido 

possível. Rafael Patiño falou que ainda não tiveram nenhuma aula dessa matéria, e que ainda não foi conversado 

nada sobre isso com a turma deles. Camila falou que a professora já foi escolhida, mas a contratação é muito 

burocrática, e devido a questões do coordenador ter sido afastado, esse processo se atrasou um pouco.  

 

Camila citou que a 3ª e a 4ª fase estão com um problema na matéria de semiologia, pois o HSA está limitando o 

número de alunos a 5 por grupo, o que prejudica as turmas no processo de rodízio entre os hospitais. Ela disse que já 

orientou as líderes a conversarem com o coordenador, para ver como isso será resolvido.  

5 

Priscila falou que havia montado o drive das ligas acadêmicas, onde são atualizadas as diretorias e as logomarcas de 

cada uma, e que a ideia inicial seria juntar esse drive a um calendário para organizar os eventos das ligas, mas não 

foi possível criar esse link. Priscila falou, então, que está conversando com as diretorias das ligas para que sempre 

seja comunicado a ela quando houver eventos e as suas respectivas datas, e sugeriu que sempre que houver 

necessidade, alguém olhe no site na aba de ligas acadêmicas. Ela falou também que o pessoal do marketing deverá 

fazer uma divulgação do drive nas redes sociais. Camila lembrou que no ano passado o calendário não era 

atualizado, mas que esse ano o CAMBLU está tentando manter esse calendário em dia, e que cabe às ligas 

comunicar a diretora de ligas acadêmicas sobre as datas, e respeitar quando já houver eventos em um mesmo dia. A 

presidente também sugeriu que os acadêmicos da gestão comuniquem se notarem que há alguma atualização 

necessária a ser feita no calendário.  

6 

João disse que na semana passada não tinha conseguido contato com a contabilidade, mas falou que essa semana 

conseguiu conversar com a moça responsável pelo caso do CNPJ do CAMBLU, e ela disse que estão tentando o 

contato com a Receita Federal, mas o processo está demorado, e não se sabe ao certo o motivo. Camila falou que o 

processo é realmente muito burocrático e demora a ser resolvido.  

7 

Sobre a sala de Coworking, João disse que todos os materiais chegaram, e entrou em contato com Everson, da DAC, 

questionando quando poderá ser feito esse trabalho, e ainda não obteve resposta. Ele falou que caso não seja 

respondido assim como na última vez, irá entrar em contato novamente com Sérgio, que é chefe da DAC. 

8 

Rafael Patiño falou que o evento do TASY foi muito bom, e que teve grande interação entre a galera da Philips e os 

alunos. Rafael falou que houve um feedback de alguns alunos alegando que o que foi dito na palestra não era sobre 

o atual sistema do TASY que é usado na FURB, mas o diretor de eventos falou que futuramente poderá ser feito 

outro evento sobre o sistema atualizado, caso seja necessário. Camila disse que o vídeo da aula gravada foi 

encaminhado pela própria empresa a cada aluno inscrito no evento, mas que quer tentar conseguir esse vídeo para 

deixar postado em algum lugar, disponível para todos os alunos. Brenda e Felipe disseram que não receberam 

nenhuma mensagem da Philips, e Camila disse que irá tentar encaminhar isso a eles.  

 

Sofia lembrou que houve a possibilidade de fazer uma parceria do CAMBLU com o Instagram @powermedcurso, e 

que no dia 30 de março será feita uma live falando sobre o dia da mulher e sobre gestão da carreira médica para 

mulheres. Ela pediu que todos participem e assistam à live. Camila ressaltou a importância de participarmos e 

debatermos essa questão.  

9 

Ana Luiza disse que, no total, foram recebidos 281 materiais para o projeto Construindo Futuros, que foram 

encaminhados para 3 escolas. 44 livros foram distribuídos para a E.E.B. Celso Ramos, que irá deixá-los na biblioteca 

para acesso dos próprios alunos. 30 livros foram encaminhados para a E.E.M. Elza Pacheco e 27 livros para a E.E.B. 

Santos Dumont, que podem escolher se deixarão as doações na biblioteca ou se desejam destinar alguns livros para 
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os alunos mais focados no vestibular. Ana falou que foi um projeto muito legal que terá uma repercussão 

importantíssima na vida dos acadêmicos que forem beneficiados, e agradeceu a todas que ajudaram. Laísa disse que 

a campanha foi muito bonita e agradeceu a todos também, e lembrou que a transparência desse projeto já consta no 

site do CAMBLU. Ela disse que quinta-feira será feito um post informativo sobre tudo o que foi feito no projeto. Camila 

agradeceu as meninas responsáveis pela pauta e elogiou muito a campanha.  

10 

Ana falou que recebeu resposta do mercado Bistek do shopping Park Europeu, e entrou em contato também com a 

outra unidade, que fica no bairro Garcia. O primeiro já topou participar e auxiliar na campanha Ajude um Idoso, e o 

segundo também quer ajudar, mas está verificando as possibilidades e ainda vai confirmar com ela. A diretora de 

filantropia disse que os mercados ainda irão passar a data exata para arrecadar essas doações, mas crê-se que será 

em abril, depois da páscoa, de preferência, e que cada mercado aceitará uma caixa para arrecadações. Ana disse 

que ficou muito feliz com a pauta, e agradeceu a Luis, que conseguiu permissão para colocar duas caixas no Edifício 

Piaget. Ela agradeceu também a aluna Júlia, que colocará uma caixa no Edifício Porto Real, e Amanda, que levará 

uma para o Edifício Princess. Ana falou que algumas pessoas da gestão ainda estão confirmando com os síndicos 

dos respectivos prédios se conseguem colocar uma caixa na recepção. Ela disse que irá entrar em contato com mais 

duas farmácias para verificar se consegue colocar caixas nelas também. Camila disse que nos supermercados a 

arrecadação pode ser muito boa, pois facilita o ato as doações, e falou que a campanha de saúde mental só 

começará depois da campanha Ajude um Idoso, já que aquela depende dessa.  

11 

Alan conseguiu conversar com o pessoal da DTI, e disse que eles foram muito solícitos, fazendo vários testes durante 

dois dias, mas que apesar disso não foi encontrado nenhum problema com os computadores do campus V. Alan falou 

que eles então pediram uma lista de todas as pessoas que estavam enfrentando esses problemas, para que eles 

possam monitorar o uso dessas pessoas específicas enquanto elas estiverem utilizando os monitores. Isso poderá 

auxiliar a descobrir se há algum problema de conexão quando essas pessoas utilizam o sistema. Alan disse que 

conversou com o enfermeiro Vinícius, que trabalha no campus V todos os dias à tarde, e disse que ele ficará de olho 

se houver algum problema com relação a isso. Alan também disse que, caso haja algum problema, os alunos podem 

entrar em contato com o pessoal da DTI por WhatsApp, que eles irão tentar resolver por ali também. Camila disse 

que, no grupo de líderes, o número do enfermeiro Vinicius já consta, e pediu que Alan encaminhasse o contato da 

DTI para que ela possa repassar aos líderes, a fim de que eles consigam conversar com esses setores se houver 

necessidade. 

12 

Camila questionou se a Bateria FERA aceitou participar do CAMBLU ON, e João disse que conversou com o diretor 

da bateria, que gostou da ideia de participar no podcast, mas que quanto à questão da vinheta, eles não possuem 

muito conhecimento e experiência. Ele disse que Rodrigo iria conversar com alguém do grupo para ver se sabem 

fazer isso, mas João opinou que acha que não será possível fechar essa parceria com a Atlética. Camila disse, então, 

que o CAMBLU ON terá apenas a parceria com a IFMSA, mas que já será algo muito legal e interativo. Ela lembrou 

que encontrar alguém para fazer um trabalho assim seria muito difícil, por ser algo que tome tempo e exija muita 

dedicação. Laísa disse que havia conversado com a professora Carol Valente sobre a questão de transformar o 

CAMBLU ON em um projeto de extensão, mas Carol solicitou que Laísa falasse com Dani Maysa, que ainda não 

respondeu. Laísa disse que com a IFMSA está tudo alinhado para o projeto, e que está combinando os detalhes com 

Gabriela Richter, que está muito animada também. 

13 

Camila chamou Felipe para comentar a questão de salários, que foi discutida na reunião do CONSUNI da semana 

passada. Felipe disse que foi avaliada a questão do nível salarial, e foi discutido com o sindicato que queria reajuste 

de 5%. Foi analisado o orçamento, e decidiu-se que não há a possibilidade de fazer esse reajuste ainda esse ano, 

pois haverá um rombo de muito grande no orçamento.  

14 

Rafael Coelho lembrou que ainda não houve nenhum inscrito no PAATC. E quanto à revista, citou que o responsável 

da TI ainda está tentando atualizar o sistema de periódicos da FURB, mas devido a algumas dificuldades burocráticas 

não está conseguindo avançar, o que poderá atrasar o processo de postagem e divulgação da revista. 

15 

O diretor de políticas científicas disse que foi criado um grupo no WhatsApp para tratar do ISMLA, que é uma 

associação internacional que possui projetos para trabalhar como médico no exterior. Com isso, eles descobriram 

que a partir de 2023/2024 os estudantes interessados nisso precisam ter a certificação do SAEME para poder fazer a 

prova de residência no exterior. A FURB já possuía essa acreditação, mas precisa renová-la. Rafael falou que isso 

daria uma maior credibilidade para a universidade, e que irá conversar com Nogara sobre isso. Camila falou que 

realmente seria muito interessante e importante ter essa acreditação, e que é bom já conversar com o coordenador, 

pois Romeu, da pró-reitoria, precisará conversar com Marcelo Nogara de qualquer forma, para tratar desse assunto. 

Camila agradeceu Rafael por trazer essa pauta em questão, e pediu que ele elabore um email tratando dessa 

demanda, para que possa ser encaminhado ao coordenador e ao pró-reitor ainda essa semana. 
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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  

                                                                                  

 

16 

Brenda falou que houve a demanda de tinta de cartucho que acabou na impressora da salinha de convivências do 

CAMBLU. Ela já realizou dois orçamentos com empresas diferentes: na Jetlaser, o orçamento foi de R$79,90 e na 

empresa Rei dos Cartuchos, R$85,00. A diretora de patrimônio elaborou um formulário pedindo a opinião da gestão, 

que optou pela primeira opção. Ela já entrou em contato com a Jetlaser para fazer a transferência bancária e poder 

comprar logo o cartucho. Brenda citou também outra demanda, para encontrar novas prateleiras para colocar os 

novos livros que chegaram à salinha de convivências, e que não seria interessante jogar os livros velhos fora, por 

isso, o ideal seria comprar uma prateleira. 

 

Brenda citou que há muita demanda de camisetas da lojinha do CAMBLU, e o modelo mais pedido seria a preta com 

a escrita da medicina. Ela disse que como o quadro dessa camiseta já está pronto, não haverá necessidade de gastar 

dinheiro com um novo quadro, mas falou que acharia legal produzir um novo modelo para disponibilizar itens novos 

ao público consumidor. Ela falou, também, que houve uma demanda sobre os copos dobráveis, e lhe foi questionado 

se seriam vendidos de novo. Com isso, Brenda falou que poderia ser reaproveitada a mesma arte do ano passado, só 

que tirando a escrita de 30 anos do CAMBLU. Camila concordou e sugeriu que isso seja feito um formulário para 

saber qual seria a demanda desses copos. A presidente falou também que acha interessante produzir novamente as 

camisetas, e questionou as meninas do marketing se elas acham que seria legal produzir uma nova arte para um 

novo modelo de camiseta. Amanda perguntou se a parte dos quadros seria reutilizada e Brenda confirmou, dizendo 

que já existem 3 quadros para a camiseta, lembrando que cada cor diferente adicionada na arte custará um novo 

preço. Laísa opinou que seria melhor manter os modelos tradicionais, lembrando que quanto mais cara é a camiseta, 

menor a adesão, e por isso acha melhor que seja gasto menos dinheiro para produzi-las. A diretora de marketing 

complementou dizendo que acha interessante utilizar o modelo da camiseta dos calouros. Sofia disse que não gosta 

muito da ideia de utilizar uma camiseta de turma de calouros para vender para todas as turmas, pois acha que é algo 

especial para a turma. Camila acatou a ideia de Sofia, e disse que poderia então manter os modelos tradicionais, 

porém, pensando já em mais um novo modelo de camiseta. As meninas do marketing disseram que vão pensar em 

modelos novos e apresentá-los à gestão. 

17 

Na pauta da tesouraria, Gabriela Dombeck falou que o DCE irá fazer em breve o repasse do valor de 2020 devido ao 

CAMBLU, que está em atraso. Gabriela disse também que quarta-feira vai passar o cargo de presidente do CEF para 

outra pessoa, e que a medicina deixará de ser representada na presidência do CEF, mas citou que deseja ser 

conselheira do CEF agora. Ela lembrou também que atualizou no site o balanço mensal de março e irá postá-lo ainda 

essa semana.   
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______________________________________     ______________________________________ 

                    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 

 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

                 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 


