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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2019 

NÚMERO DA REUNIÃO 03 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Anna Sofia S. Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Carolina B. Veiga, 

Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, João Vitor M. Fantini, Julia Orsi, Larissa C. 

Chiste, Rafael D. Coelho, Sofia S. Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES Visitantes: Laura Spengler Zen, Marinara de Berri 

PAUTAS 

  

1 Bolsas UNIEDU 

2 Coronavírus 

3 Reunião com DCE 

4 Gincana da medicina 

5 Adote um idoso 

6 Aplicativo da Medicina 

7 Marketing 

8. Suporte para elaboração de artigos científicos 

9. Revista da saúde 

10. Armários da saúde 

11. Colchões HSI 

12. Tesouraria 

13. Reunião do colegiado 

14. Reforma da sala de coworking 

15. Conversação em inglês 

16. Podcast 

17. Padrinho do CAMBLU 

18. Acervo da biblioteca 

19. Noite cultural 

20. PAATC e PAF 

21. Baile de gala 
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22. Sala de convivência 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 16/03/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h42  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h04   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

O decreto do art. 170 que limitaria a bolsa de estudos para 2 salários mínimos foi revogado hoje pelo governador do 
estado, após reunião com estudantes da UNISUL e reitora da FURB. Ressalta-se que protestos foram organizados 
pelos movimentos estudantis de Santa Catarina. Amanhã seria feita uma reunião para falar sobre as bolsas com o 
pró-reitor, a qual não será cancelada, para que sejam firmadas as novas alterações do decreto revogado. Além disso, 
a NSC TV também foi contatada para uma possível entrevista, mas ainda não se sabe a data, para falar sobre a força 
do movimento estudantil. 

02. 

O CAMBLU está aguardando anúncio oficial do DCE e da reitoria da FURB para saber se as aulas serão canceladas, 
uma vez que as ameaças de coronavírus em Blumenau estão grandes. Não há novidades sobre os panfletos que 
serão feitos pelas ligas, mas à princípio foi definido que o CAMBLU não irá mais apoiar financeiramente a feitoria dos 
panfletos, focando em divulgações online de prevenção ao vírus. 

03. 

Terça-feira passada foi feita reunião com o DCE e o Camblu estava presente. A primeira pauta foi sobre treinamento 
de liderança, na qual um coach irá promover treinamentos na FURB mediante pagamento de uma palestra que será 
em Itapema; Outra pauta foi sobre a nova gestão do Restaurante Universitário, que está recebendo reclamações, e 
uma solução será reclamar pelo e-mail da empresa. Sobre a falta de variedades de lanches, foi dito que a empresa 
recebeu um período para se adaptar e verificar as demandas dos alunos. Outra pauta foi a carteirinha de estudante, 
que deveria ser o ID estudantil, mas não será possível alterar, ficando a mesma forma anterior de fazer carteirinha 
(site do DCE). Também haverá um suporte psicológico às mulheres via site do DCE, no qual podem ser feitas 
denúncias de violência dentro da FURB. As mulheres afetadas receberão apoio psicológico e serão defendidas pelo 
advogado do DCE. Além disso, o DCE entregou um formulário para cada centro acadêmico da FURB, questionando 
suas demandas e como o DCE pode auxiliar, pedindo opiniões e críticas. Por fim, o DCE ressaltou que o repasse 
para os centros acadêmicos está aberto. 

04. 

Provavelmente será postergada, devido ao coronavírus. As equipes serão feitas por 1 pessoa de cada fase do ciclo 

básico e clínico, e de 1 a 3 representantes no internato. A prova prática será feita nos bonecos de simulação, e as 

outras provas contarão com casos clínicos e outras formas ativas de avaliação. 

05. 
Carolina e Douglas irão na quarta-feira visitar as casas de idosos para verificar o ambiente e as demandas da casa 

de repouso.  

06. 
João entrou em contato com a empresa Universo Bener mas não obteve resposta. Na próxima quarta-feira, João e 
Wallace terão uma reunião às 17:10 com a empresa 2WO para falar sobre o aplicativo. Wallace pediu para que o 
João entre em contato com programadores freelancers para fazer um orçamento mais acessível. 

07. 

Rafael fez a arte das camisetas da gestão, do podcast. Foi sugerido que a letra da arte do podcast fosse suavizada. A 

camisa para a diretora mais votada foi a número 1, com a logo e o título “diretoria” acima. Outra sugestão foi colocar 

“Gestão 2020 abaixo da logo. Sobre os porta-jalecos, a arte será feita pelo Douglas. Ainda não há previsão de 

produção. Sobre a seleção de outro membro para o Marketing, as entrevistas serão feitas, e a arte mais votada pela 

comissão do CAMBLU já foi escolhida. Na entrevista, algumas perguntas serão se a pessoa contou com a ajuda de 

alguém ou quanto tempo levou para fazer a arte. Será avaliado também o interesse do aluno pelo CAMBLU, qual o 

programa utilizado para fazer a arte, se a pessoa se considera criativa e quantas horas destinaria por semana para 

fazer artes. 

08. 

Rafael tinha reunião com Clóvis semana passada, porém foi postergada, e devido às ameaças de coronavírus, não 

sabe quando ocorrerá a reunião. Wallace aconselhou a enviar e-mail para o departamento de Matemática. Não foi 

visto sobre produção textual. Os acessos ao site do CAMBLU aumentaram após mudanças feitas pela comissão. 

09. Ainda não foi feita reunião. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

10. 
Será feito um documento de requerimento sobre os armários, o qual será encaminhado para o DCE em pedido de 

apoio. 

11. As camas não foram medidas pois Anna e Julia não foram mais ao hospital. 

12. Julia já postou o balanço financeiro no site e no grupo da Medicina no Facebook. Será solicitado repasse do DCE 

13. 
Reunião foi marcada para o dia 01 de abril, mas provavelmente não ocorrerá devido ao coronavírus. As datas da 

SECIMED e as listas de presença de turma serão discutidas nessa reunião, para que se tomem decisões. 

14. 
João ainda não conseguiu marcar reunião com o marceneiro, pois ele não tem disponibilidade. Carolina irá passar um 

contato de outro marceneiro para que João verifique o orçamento. 

15. 
O grupo no WhatsApp com os voluntários para as aulas será montado, para que se pensem em datas. Carolina ficará 

responsável. 

16. A arte será alterada conforme recomendações. 

17. Wallace já fez a carta de convite ao professor Carlos Seara Filho. 

18. Wallace fez o ofício para pedido de livros à comunidade médica e pediu opinião dos membros do CAMBLU. 

19. 
Foram definidos os cargos na primeira reunião, bem como a data: 05 de junho. O local ainda não foi definido, mas 

opções são a Casa Feijuca e o OBS.  

20. 
PAF teve duas inscrições de ligas (LIPLAS E LIEM). A LIEM gostaria de fazer uma jornada acadêmica sobre a 

obesidade. Houve dúvidas sobre o PAATC, mas nenhuma inscrição. 

21. 
Foi montado um grupo com Wallace, Mateus e Franco (presidente da Atlética). Ainda não há data, mas será no 

segundo semestre. 

22. Wallace solicitou que dois integrantes fiquem responsáveis por cuidar da sala de conivência. 
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______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 

 
 

 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                                        Adriane Menezes de Medeiros 

Vice-diretor de Eventos                                    Diretora de Comunicação e Marketing  

                                      

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Rafael Reis Patiño                                                   Rafael Destri Coelho 

Vice-diretor de Comunicação e Marketing              Diretor de Políticas Científicas 

 

 

 

 

_____________________ 

Sofia Schmitt Schlindwein 

Diretora de Assuntos Acadêmicos 

 

OBSERVAÇÃO: Assinaturas realizadas pelo programa Adobe durante o período de quarentena, tendo 

em vista que não é possível realizar a assinatura da ata pessoalmente. 

 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

 ATA DE REUNIÃO 

 

 

 

 

 

REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2019 

NÚMERO DA REUNIÃO 04 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Vanessa Ferrari, Larissa Caroline Chiste, Wallace Mees, Douglas Rizzoto Kraemer, Anna 

Sofia Silva Amorim, Gabriela Dombeck, Carolina Bevervanço Veiga, Sofia Schmitt 

Schlindwein, Laísa Scremin, Julia Orsi, Gabriela Scheidt, João Vitor Muller Fantini, Rafael 

Destri Coelho, Camila Ceruti dos Santos, Rafael Reis Patiño, Brenda Wiggers. 

OBSERVAÇÕES 
Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do coronavírus. Convidados: Marinara Berri, 
Matheus Firmino de Oliveira. 

PAUTAS 

  

1 Bolsa UNIEDU 

2 Coronavírus 

3 App da Medicina  

4 Marketing 

5 Suporte para elaboração de trabalhos científicos 

6 Revista da saúde  

7 Armários da saúde 

8. Tesouraria 

9. Reunião do colegiado 

10. Conversação em inglês 

11. Podcast 

12. Noite Cultural 

13. PAATC e PAF-Ligas 

14. Saúde Mental e Física dos estudantes 

15. Eventos CAMBLU 

16. CNPJ do CAMBLU 

17. Correção da pauta 30 da ata do dia 09/03/2020 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 23/03/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 18h31  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 20h25   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

Wallace fez perguntas para os responsáveis pelas bolsas (CAE), as datas para entrega de documentos ainda estão 
suspensas devido ao recesso, a pessoa que tiver direito a bolsa receberá desde o mês de feriado e o processo é 
decorrente de decisões feitas em Florianópolis e a furb só acata, ou seja, as bolsas só serão dadas a partir da 
liberação feita lá em Florianópolis. Carolina sugeriu fazer uma pergunta a respeito de um abaixo assinado que tem 
circulado na internet, para pedir a diminuição da mensalidade durante o período sem aula devido ao coronavirus. 

02. 

Sobre o abaixo assinado que está circulando na internet, para uma diminuição nas parcelas dos cursos, a FURB já se 
posicionou negativamente em suas redes sociais, o que deve ser avaliado é a possibilidade de renegociação de 
dividas sem cobrança de juros devido ao problemas econômicos que o país enfrentará. Outra questão é referente 
como serão feitas as avaliações, segundo o departamento fica a critério dos professores, se farão online ou não. Uma 
ideia do Wallace é fazer uma planilha online no Excel, compartilhada com os líderes de turmas, para que tenha um 
controle se as aulas estão ocorrendo ou não via Microsoft teams. Reforçamos o bom trabalho do marketing, pelas 
postagens feitas durante o período de quarentena, a partir de agora, talvez diminuir as postagens de dicas de filmes, 
séries, livros. Carolina sugeriu em fazer uma publicação separada com os assuntos de provas de residência, 
pensando que agora os alunos precisam estudar o conteúdo de aula, mas que ainda é importante liberar os assuntos 
mais recorrentes em provas de residência. João sugeriu dicas de aplicativos de estudos. Rafael sugeriu outras 
possibilidades de dicas, teatros, museus (online). Ideia do Wallace é pedir para o departamento utilizar os horários 
vagos das aulas práticas com as aulas teóricas, para já adiantar e suprir mais a reposição depois. Wallace trouxe 
outra ideia, a respeito de ligas de outras universidades que estão fazendo palestras por live, o único problema, 
relatado por Larissa, é sobre a certificação pela ABLAM, mesmo assim será sugerido no grupo das ligas. Fazer uma 
campanha anti Fake News sobre as notícias que saem sobre o vírus.  

03. 

Reunião online feita com a empresa W2O, que deu um orçamento de R$ 16.000,00, disse que não dá para baixar o 
preço, talvez só tirar um pouco da hospedagem, mas não do preço do aplicativo em si. João já fez contato e está 
esperando retorno de pessoas que fazem aplicativos em modo “freelancer”, tanto alunos, quanto o namorado da 
Marinara, pois as empresas acabam cobrando muito mais caro. 

04. 

Wallace pediu um post sobre o UNIEDU, com as perguntas feitas por nós e respostas dadas pela CAE. O porta jaleco 

já foi vetorizado pelo Douglas, que irá enviar para a Brenda hoje, que verá com a empresa o valor certinho, para abrir 

inscrições para quem tiver interesse em comprar. Faltam as camisetas da gestão e da medicina. Boas vindas às 

novas integrantes do marketing do CAMBLU. 

Quanto ao processo seletivo para o novo integrante do marketing do CAMBLU, ocorreu em duas etapas. A primeira, 

contou com uma votação das artes enviadas pelos candidatos durante a inscrição para o cargo, no qual os 

candidatos mais votados foram:  

Fabiane Kaori: 12 votos 

Gabriela Scheidt: 11 votos 

Laísa Scremin: 8 votos 

Amanda Derlam: 7 votos 

Yuri Zapella: 7 votos 

A segunda etapa do processo seletivo, foi uma entrevista individual com os candidatos juntamente com o presidente, 

vice-presidente e marketing do CAMBLU. 

As candidatas escolhidas foram Gabriela Scheidt e Laísa Scremin, diante dos votos dados pelos integrantes do 

CAMBLU que participaram da entrevista.  

A descrição completa do processo seletivo está anexada à ata.  

05. 

Rafael Coelho teria uma reunião com o Clovis, que foi postergada, mas o mesmo deu retorno pelo WhatsApp e disse 

que não poderá nos ajudar tanto, mas deu nome de outros dois professores que poderão nos ajudar, Carlos Nunes e 

Ernani. Reunião será marcada via Microsoft Teams, com os três professores. Entrar em contato com a biblioteca 

sobre a possibilidade de correção de textos online.   

06. 
Reunião ficou para quarta-feira entre Wallace, Larissa e a professora Andrea Wuo, sobre o projeto da revista. 

07. 

Carolina já está providenciando o contato e um documento com os demais centros acadêmicos que fazem uso do 

bloco J, para ver qual seria o uso dos armários e qual o interesse dos demais cursos nisso, pois só a medicina não 

teria força para pedir os armários. 

08. Julia já enviou os documentos do repasse para o DCE, mas devido ao coronavirus, ainda não houve resposta. 

09. 

Reunião está marcada para o dia 1º/04/2020, dentre as pautas, a mais urgente é a data da SECIMED, importante que 

a comissão da SECIMED se organize, marque uma reunião antes da reunião do colegiado, para conseguir levar 

algumas ideias para a reunião. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

10. 

Foi criado um grupo com três pessoas interessadas, já foram marcadas as datas, que ainda serão confirmadas 

devido ao coronavirus. As aulas/conversações serão feitas quinzenalmente. Ideia dada pelo Wallace em fazer pelo 

Microsoft Teams, devido ao período de quarentena. E Vanessa sugeriu de fazer uma enquete, a respeito do interesse 

dos alunos em participarem, via Instragram. Gabriela S. deu ideia de fazer uma arte apresentando os professores 

para postar em nossas redes sociais, juntamente com um formulário com para quem tem interesse em participar. 

11. 

Precisamos decidir qual a arte do podcast, será feita uma votação no facebook, gravar o primeiro episódio de 

apresentação, para que seja lançado na semana que vem já.  Entrar em contato com as ligas, para ajudarem em 

forma de parceria na elaboração dos podcasts com temas que são datados no calendário. 

12. 
Douglas disse que provavelmente a noite cultural não poderá ser feita nesse semestre devido ao coronavírus. Deverá 

ser feita reunião para decidir o que fazer. 

13. 

PAATC não teve nenhum inscrito, pois devido à quarentena todos os congressos foram postergados, a ideia é que no 

segundo semestre ajuda seja feita para mais alunos. 

Votação do PAF, três ligas inscritas: LIPLAS (1ª Jornada Catarinense das Ligas de Cirurgia Plástica), LIEM (Jornada 

Acadêmica de Obesidade), LIMAC (1ª Jornada de Eletrocardiograma da Universidade Regional de Blumenau).  

LIPLAS: 2 votos 

LIEM: 2 votos 

LIMAC: 11 votos 

obs: Wallace não votou pois faz parte da diretoria de uma das ligas. 

Os projetos que concorreram estão anexados. 

Mesmo que não ocorra neste semestre, a Liga que vencer, continuará com a ajuda de custo se ainda sim realizar o 

evento. Ideia do Wallace é dar um prazo para a liga vencedora para confirmar se irá realizar o evento ou não. E como 

é um projeto semestral, ocorrerá novamente no próximo semestre.  

14. 

Existe a possibilidade de fazer reiki na modalidade à distância, e também a ideia de um curso online de reiki para os 

alunos. Ideia para a CAE fornecer auxilio psicológico online aos alunos, eles já estão montando um projeto sobre isso 

com o curso de psicologia. Se a CAE não se manifestar, nós do centro acadêmico entraremos em contato com o 

curso de psicologia, ou outros psicólogos que tenham interesse. 

15. 
Dificuldade de fazer os quatro workshops todos em um semestre só, a ideia é que o Workshop de currículo lattes seja 

feito online, para adiantar. Douglas e João ficaram responsáveis em organizar. 

16. 

Cartório patrocinador do CAMBLU ficou de enviar a procuração para o atual administrador do CNPJ Dr. Richard 

Luzzi, devido o isolamento social da pandemia pelo COVID19, João V. Fantini irá confirmar se o cartório está 

operando e perguntar sobre onde parou processo de regularização. 

17. 

Carolina ressaltou, conforme informado pela CAE, que o DCE estava presente nas reuniões de aprovação do 

decreto, mas que demoraram para agir e se posicionar a favor dos alunos. Vão aguardar uma nova reunião com a 

ALESC para emitir nota. 
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______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   

                                     

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing  
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______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 

 

OBSERVAÇÃO: Assinaturas realizadas pelo programa Adobe durante o período de quarentena, tendo 

em vista que não é possível realizar a assinatura da ata pessoalmente. 



 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O MARKETING DO CAMBLU 

O marketing do CAMBLU está de cara nova! As novas integrantes são: Gabriela Scheidt e Laísa Scremin. 

O processo seletivo contou com duas etapas: 

1. Votação das artes de cada inscrito de forma anônima, em que o nome dos participantes foi retirado, 

sendo a diretoria responsável por votar nas 4 artes que mais gostou. Houve empate do último colocado, 

sendo então selecionados para a entrevista 5 candidatos.  Fabiane Kaori - 12 votos. Gabriela Scheidt - 

11 votos. Laísa Scremin - 8 votos. Amanda Derlam e Yuri Zapella - 7 votos. Roberto Santangelo - 5 

votos. Jamile Perini - 2 votos.  

2. A entrevista iria acontecer pessoalmente, no entanto, entramos em recesso devido ao COVID-19. 

Assim, cada participante ingressou em momentos distintos no grupo do WhatsApp contendo 

Presidente, Vice-presidente e Marketing (marketing 2020 e marketing 2019). A entrevista foi 

direcionada a conhecimentos técnicos relacionados ao marketing, à produção artística, e ao interesse 

em entrar no CAMBLU. As 7 perguntas foram: 1) Possui experiência no cargo de marketing ou em 

elaboração de artes? Se sim explique. 2) Quais são as outras atividades extracurriculares que 

possui envolvimento? 3) Quanto tempo demorou para elaborar a arte que enviou para o 

CAMBLU? Contou com alguma ajuda? 4) Qual programa utilizou para a elaboração da arte? 

5) Você se considera uma pessoa criativa? 6) Quantas horas por semana teria disponível para 

elaboração de artes? 7) Por que fazer parte do CAMBLU? Nenhuma pergunta poderia ser 

adicionada pelos membros. 

Ao final, o grupo se reuniu para fazer as considerações de cada candidato. Em seguida, enviaram o seu voto 

ao Presidente do CAMBLU para computar quem seria o escolhido. Dessa forma, houve empate entre as duas 

candidatas supracitadas. 

Diante da situação, sabendo que há uma grande demanda do marketing, e considerando a experiência dos 

membros da antiga gestão (incluindo marketing 2019), o Estatuto do CAMBLU foi revisado e não há artigo 

que vá contra essa decisão. Sendo assim, as duas mais votadas nas duas etapas foram as selecionadas! 
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1 INTRODUÇÃO 

A I Jornada Catarinense das Ligas de Cirurgia de Plástica baseia-se em experiências 

pré-existentes nos estados do Paraná, Rio Grande do sul e São Paulo. A partir de pesquisas 

realizadas pela diretoria da LIPLAS, constatou-se que no estado de Santa Catarina havia 

apenas 02 ligas da especialidade, sendo uma na FURB e outra na Unisul Pedra Branca em 

conjunto com a UFSC. Essa última é vinculada ao Serviço de Residência em Cirurgia Plástica 

do HU-UFSC, o qual é vinculado ao MEC e à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica 

(SBCP). A LIPLAS procurou fazer contato com a LACIP-Unisul/UFSC para conversar sobre 

possíveis parcerias e o resultado foi extremamente positivo.  

A diretoria da LIPLAS teve a oportunidade de estagiar no serviço do HU e constatar a 

excelência do serviço o qual possui inúmeros cirurgiões plásticos credenciados à SBCP e 

residentes dispostos a auxiliar em workshops e futuras palestras. Assim, a LIPLAS e a 

LACIP, após constatarem que Santa Catarina possui apenas um serviço de residência na 

especialidade e, ainda, que nunca sediou um evento interligas de Cirurgia Plástica, decidiram 

criar a “I Jornada Catarinense das Ligas de Cirurgia Plástica”. 

Tal decisão baseou-se na necessidade de realizar um evento teórico-prático de caráter 

estadual a fim de proporcionar uma visão abrangente da especialidade, para que os 

acadêmicos de Medicina possam avaliar sua vocação pessoal para o exercício da cirurgia 

plástica, além de fornecer conhecimentos básicos indispensáveis à formação de qualquer 

médico. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar aos acadêmicos de Medicina do estado de Santa Catarina a uma visão 

abrangente da Cirurgia Plástica, através de conhecimentos teóricos e práticos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Apresentar conhecimentos teóricos da Cirurgia Plástica que beneficiarão todos os 

participantes do evento, independente da futura área de atuação. 

b) Promover um Workshop de Retalhos a fim de aproximar os acadêmicos das 

atividades práticas da cirurgia plástica. 
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c) Auxiliar os acadêmicos que se interessam pela especialidade a terem mais 

conhecimentos para decidirem se a cirurgia plástica é a escolha certa para o que 

pretendem na futura carreira. 

d) Ampliar o contato dos acadêmicos com a cirurgia plástica, especialidade pouco 

discutida durante a graduação. 

e) Desmistificar a distorção acadêmica e publicitária com a qual a cirurgia plástica 

sofre atualmente. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

As Ligas Acadêmicas de Cirurgia Plástica entendem a necessidade de apresentar e 

promover uma visão mais clássica e realista da especialidade. Urge enfatizar a cirurgia 

plástica como especialidade cirúrgica onde a reconstrução encontra a estética e a estética 

melhora a reconstrução. 

Ademais, um evento interligas de cirurgia plástica no estado de Santa Catarina, será de 

suma importância para atingir os objetivos supracitados visto que, até o momento, não há 

registros de eventos similares e de tamanha abrangência teórica, prática e acadêmica referente 

a especialidade em questão. 

 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

Em colaboração com o capítulo regional da SBCP, os palestrantes – todos cirurgiões 

plásticos credenciados pela SBCP – irão abordar temas da cirurgia plástica reconstrutiva e 

estética. Também se farão presentes os residentes de cirurgia plástica do HU-UFSC para 

ministrarem o workshop de retalhos.  

Serão abertas 140 vagas para acadêmicos de todo o estado para se inscreverem nas 

atividades teóricas da jornada, a ser realizada no auditório da Unisul Pedra Branca 

(Palhoça-SC) em 16 de maio de 2020, a partir das 9h estendendo-se até às 12h. Os temas 

das palestras, as quais ainda estão sendo definidas e confirmadas pelos palestrantes, irão 

englobar os seguintes temas: procedimentos minimamente invasivos, cirurgia crânio-facial, 

residência em cirurgia plástica e mercado pós formado, entre outros.  
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No período vespertino, será ministrado o workshop de retalhos a ser realizado no 

laboratório de técnica operatória da Unisul Pedra Branca. O workshop contará com a 

orientação de residentes de cirurgia plástica e auxílio dos diretores da LIPLAS e da LACIP. 

O curso será realizado em 02 turmas com 32 alunos em cada, sendo pré-requisito já ter 

cursado técnica operatória, visto que não serão ensinadas técnicas básicas de sutura. Ambas 

as ligas entendem ser necessário um conhecimento prévio em suturas para poder aprender 

os retalhos. Além disso, os acadêmicos terão uma breve introdução teórica e, após este 

momento, praticarão os retalhos em barriga de porco. 

 

5 RECURSOS FINANCEIROS 

 

DESPESAS CUSTO 

COFEE BREAK R$ 600,00 

ALUGUEL AUDITÓRIO UNISUL PB R$ 500,00 
LEMBRANÇA PALESTRANTES R$ 500,00 
MATERIAL WORKSHOP R$ 1.415,00 
 

 

 

INSCRIÇÕES Valor 

Atividades teóricas R$ 12,00 

Atividades práticas R$ 24,00 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Entende-se que o possível patrocínio do CAMBLU poderá beneficiar o evento visto 

que muitos acadêmicos terão gastos também com o deslocamento até a Palhoça e almoço 

no local. Se o patrocínio se concretizar, será possível ofertar almoço e coffee aos 

acadêmicos que participarão do workshop, pois conseguiremos custear parte do valor dos 

materiais para o workshop. Além disso, as ligas estão em contato com algumas empresas 



5 
 

(Medcel, WhiteBook, Fibra Cirúrgica, Suture Skin, ACM, entre outros) para patrocínio 

com brindes que iremos sortear durante o evento.  

Caso o patrocínio com o CAMBLU se concretize será possível, também, destinar parte 

dos valores da inscrição para compra de alguns brindes (Ex: oxímetro, martelo neurológico, 

lanterna e etc) – somente se for possível custear as despesas básicas e houver alguma 

quantia de sobra. O evento não irá visar qualquer tipo de lucro.  
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1 INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença crônica e definida como um índice de massa corpórea 

(IMC) maior ou igual a 30 kg/m² cuja prevalência vem aumentando grandes proporções 

nas últimas décadas (VILLAR, 2013). 

Segundo dados do Ministério da Saúde publicados em 2019, o índice de 

obesidade entre os brasileiros aumentou 67,8% nos últimos treze anos, saindo de 11,8% 

em 2006 para 19,8% em 2018. 

A obesidade é causa de incapacidade funcional, de redução da qualidade de vida, 

redução da expectativa de vida e aumento da mortalidade. Condições crônicas, como 

doença renal, câncer, diabetes mellitus tipo 2, apneia do sono, hipertensão arterial 

sistêmica e, mais importante, doenças cardiovasculares, estão diretamente relacionadas 

com incapacidade funcional e com a obesidade (ABESO, 2011).  

No contexto do combate à obesidade, tanto a prevenção quanto o tratamento da 

obesidade se caracterizam por uma abordagem multiprofissional e transdisciplinar, a 

qual engloba várias áreas da saúde e que deve ser incentivada desde a formação 

acadêmica desses profissionais (ANS, 2017). 

  

2 OBJETIVOS  

Ampliar os conhecimentos acerca da obesidade para acadêmicos, profissionais 

da saúde e comunidade em geral.  

3 JUSTIFICATIVA 

A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores 

problemas de saúde pública no mundo. A projeção é que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões 
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de adultos estejam com sobrepeso; e mais de 700 milhões, obesos. O número de 

crianças com sobrepeso e obesidade no mundo poderia chegar a 75 milhões, caso nada 

seja feito (ABESO).  

            Esse complexo cenário traz grandes desafios para os profissionais da saúde. A a 

prevenção e o controle da obesidade devem prever a oferta de um projeto amplo de 

ações que apoiem os indivíduos na adoção de modos de vida saudáveis que permita a 

manutenção ou a recuperação do peso saudável. Assim, as intervenções para a reversão 

do excesso de peso, das populações e dos indivíduos, precisam considerar as diversas 

concepções presentes na sociedade sobre alimentação, atividade física, corpo e saúde 

(MS, 2014) 

Dessa forma, é de suma importância uma formação ampla e capacitada dos 

profissionais da saúde para abordagem e tratamento interdisciplinar da obesidade, 

sobretudo no que abrange promoção de saúde e prevenção de doenças, sempre pensando 

no melhor para o indivíduo. A Jornada Acadêmica de Obesidade pretende trazer aos 

acadêmicos, profissionais e comunidade em geral uma abordagem sistêmica da 

obesidade, desde suas etiologias, tratamentos, aspectos psicológicos e mudança de vida.  

4 DESENVOLVIMENTO  

A Jornada Acadêmica de Obesidade será realizada no dia 25 de abril de 2020, no 

Auditório da Biblioteca do Campus 1 da Universidade de Blumenau (FUR), com início 

às 8h e término às 12h. O intuito é abranger acadêmicos, profissionais da saúde e 

comunidade em geral.  

As atividades serão desenvolvidas na forma de palestra, com duração média de 

30min cada uma, com a previsão de seis atividades ao total do evento. O cronograma do 

evento irá abordar as causas e fisiopatologia da obesidade; as dietas da moda e a 

reeducação alimentar; os aspectos psicológicos da obesidade; a importância da atividade 

física no combate à obesidade; o tratamento medicamentoso disponível atualmente; e, 

por fim, a cirurgia bariátrica.  
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Em função da importância da formação interdisciplinar, as palestras serão 

realizadas por médicos endocrinologista, nutrólogo, psiquiatra, cirurgião do aparelho 

digestivo, psicólogo, nutricionista e educador físico. Embora sejam palestras/ aulas 

expositivas, todas elas serão abertas para dúvidas e perguntas ao final das atividades, o 

que permitirá maior aproximação entre os participantes e o profissional convidado.  

A divulgação do evento será feita, mediante autorização, nos corredores e 

painéis da Universidade e nas mídias sociais da Liga Interdisciplinar de Endocrinologia 

e Metabologia.  

5 RECURSOS FINANCEIROS 

6 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO 

A Jornada Acadêmica de Obesidade será realizada no Auditório da Biblioteca 

(sala H-105), situado no Campus 1 da Universidade de Blumenau (FURB). O evento 

acontecerá dia 25 de abril de 2020, com início às 8h e término às 12h. 

7 CONCLUSÃO 

Item Total

Coffee R$ 250,00

Impressões folhas A3 para divulgação R$ 20,00

Presente para palestrantes (6 unidades) R$90,00

Água para palestrantes R$ 7,50

Bloco de Anotações para os participantes R$300,00

Canetas para os participantes R$ 30,00

TOTAL R$ 697,00
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A obesidade, doença de caráter crônico, é responsável por inúmeras 

comorbidades, dentre elas a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus e doenças 

cardiovasculares. Além disso, os números da obesidade no Brasil e no mundo tem 

crescido de forma alarmante nos últimos anos. Esse cenário aponta que, cada vez mais, 

a formação científica acerca da obesidade deve ser difundida e ampliada, sobretudo ao 

longo da formação acadêmica dos profissionais da saúde. O enfrentamento 

multissetorial e interdisciplinar frente à obesidade é de grande valia para que se tenha, 

cada vez mais, práticas efetivas no combate dessa doença.  
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Introdução: 

 As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, 

sendo que a estimativa é de que em 2015 um total de 17,7 milhões de pessoas 

morreram por doenças cardiovasculares, representando 31% de todas as mortes 

em nível global. Desses óbitos, estima-se que 7,4 milhões ocorrem devido às 

doenças cardiovasculares e 6,7 milhões devido a acidentes vasculares cerebrais 

(AVCs) (OMS, 2017). 

Para as pessoas com doenças cardiovasculares ou com alto risco 

cardiovascular (devido à presença de um ou mais fatores de risco como 

hipertensão, diabetes, hiperlipidemia ou doença já estabelecida) é fundamental 

o diagnóstico e tratamento precoce, por meio de serviços de aconselhamento ou 

manejo adequado de medicamentos. (OMS, 2017). 

Dentro desse contexto, torna-se necessário a investigação com exames 

complementares, sendo o eletrocardiograma o exame mais acessível em 

qualquer nível de atenção de saúde. Além disso, é o primeiro exame a ser 

solicitado quando há investigação de doença cardiovascular, além de ser um 

importante exame em distúrbios de sódio e potássio, tromboembolismo 

pulmonar, intoxicação por digitálicos etc. 

Objetivo: 

Por meio da I Jornada de ECG da Universidade Regional de Blumenau, 

os participantes deverão estar aptos a identificar o padrão do ECG normal, 

determinar Frequência cardíaca, eixo cardíaco, identificar hipertrofia atrial e 

ventricular, identificar bloqueio de ramo E, direito e divisional, identificar a história 

natural do Infarto agudo do Miocárdio (IAM) - Angina Estável, Angina Instável, 

Infarto e Necrose -, identificar o IAM no ECG, identificar bradiarritmias e 

taquiarritmias no ECG, e também relacionar e identificar distúrbios sistêmicos 

que repercutem em alteração no ECG e são importantes para o manejo clínico 

do paciente, estar apto e seguro a realizar plantão em emergência identificando 

as alterações principais e mais comuns no ECG. 

Justificativa: 



Fora analisada a demanda de ECG dentro do contexto do módulo de 

cardiovascular da Universidade Regional de Blumenau, onde muitos acadêmicos 

relatam estar inseguros quando ao seus conhecimentos sobre o ECG.  

Ainda assim a LIMAC realizou uma pesquisa através de enquete realizada 

dia 01 de fevereiro de 2020 em seu Instagram com as opções de curso de ECG, 

curso de Insuficiência Cardíaca, Emergências cardiovasculares e Cirurgia 

cardíaca. Foram obtidas 39 respostas através da enquete, sendo 21 respostas 

para o curso de ECG, mais votado, seguido de 12 respostas para emergências 

cardiovasculares, 3 para cirurgia cardíaca e 2 para insuficiência cardíaca, o que 

corrobora o fato de os acadêmicos estarem interessados em complementar seus 

conhecimentos nessa área. 

Desenvolvimento:  

Trata-se de um evento acadêmico organizado em um auditório (a definir) 

da Universidade Regional de Blumenau, na segunda quinzena do mês de maio 

de 2020. Espera-se que o evento englobe acadêmicos da nossa instituição, bem 

como os acadêmicos e interessados na área de outras instituições de ensino nos 

arredores do Vale do Itajaí (UNIVALI, UNIFEBE, ESTÁCIO JARAGUÁ DO SUL). 

Estima-se que o evento contemple um número médio de 60 participantes.  

Tendo em vista a rotina de um médico generalista, seja no setor de 

emergência ou na atenção básica, o profissional da saúde sempre possuirá 

contato com a eletrocardiografia. Não apenas doenças cardíacas podem ser 

diagnosticadas pelo eletrocardiograma, mas várias outras doenças não 

cardíacas podem ser detectadas, direta ou indiretamente. Dessa maneira, 

médicos e estudantes de medicina devem estar familiarizados com as noções 

básicas deste exame que, além de ser determinante na definição das condutas 

práticas, é frequentemente alvo de questões em provas teóricas e práticas nos 

processos seletivos para residência médica. Dentre os conhecimentos básicos, 

estão: padrões de isquemia miocárdica, sobrecarga de câmaras cardíacas, 

bloqueios dos feixes de condução, arritmias, miscelâneas.  

Dessa maneira, a Jornada foi estruturada em dois dias: sexta-feira no 

período noturno, e sábado durante o período matutino e vespertino. Tendo em 



vista os principais temas que o médico generalista deve dominar ao término da 

formação, elaborou-se as seguintes áreas temáticas:  

1. Introdução – conceitos básicos vetoriais, noções gerais da 

eletrocardiografia.  

2. Isquemia miocárdica – Síndromes coronarianas agudas 

com/sem supradesnivelamento do segmento ST, alterações de onda T 

3. Padrões de sobrecarga de câmaras: átrios e ventrículos  

4. Bloqueios de condução – bloqueios de ramo  

5. Bradiarritmias – bloqueios atrioventriculares  

6. Taquiarritmias – taquicardias de QRS largo e estreito  

7. Miscelânea – intoxicação por medicamentos, 

tromboembolismo pulmonar, distúrbios hidroeletrolíticos, lesões agudas 

de sistema nervoso central, pericardite etc.  

A Jornada será ministrada por especialistas da área de cardiologia da 

cidade de Blumenau, e por convidados de outros serviços. 

 

Segue tabela relacionada aos recursos financeiros, nos quais 

despenderemos: 

Valores/gastos 

DESCRIÇÃO MÉDIA DE GASTOS R$ 

Transporte palestrantes 800,00 

Refeições palestrantes 250,00 

Brindes 150,00 

Coffee Break 1.500,00 

Banner 60,00 

TOTAL 2.760,00 

Conclusão:  

Sabendo a estatística da principal causa de morte no mundo, as doenças 

cardiovasculares, bem como a necessidade de conhecimento na identificação 

das principais e mais comuns alterações no ECG para um manejo eficaz na 

conduta clínica do paciente, torna-se de vital importância a I Jornada de ECG, a 

fim de assegurar e trazer aptidão aos acadêmicos interessados em 

complementar seus estudos nessa área. 

 



Eventos anteriores, do mais recente ao mais antigo: 

 

 

 

Limac FurbMedicina FURB (Oficial) 

3 de outubro de 2017 ·  

  

EVENTO LIMAC – SÍNDROMES CORONARIANAS – Dr. Herlon + MESA 

REDONDA 

 

A LIMAC tem o prazer em convidar a todos para o evento intitulado ‘’Síndromes 

Coronarianas’’, ministrado pelo Dr. Herlon Saraiva Martins – Autor do livro 

‘’Medicina de Emergência – Abordagem Prática’’. 

https://www.facebook.com/limac.furb?fref=gs&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARB_ktm5AMd7yochOQGd9ZCPGuyTr0D6Q7bSf1nCJZldpFsOEjU-fQ1IlINUrJ3PbG1GLHO3QgUSGVHm&tn-str=%2AF&dti=531620273670467&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/groups/medfurb/?ref=gs&tn-str=%2AF&fref=gs&dti=531620273670467&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/groups/medfurb/permalink/887591791406645/


 

MESA REDONDA: 

Além da palestra, o evento contará também com uma mesa redonda abordando 

e discutindo casos clínicos relacionados ao assunto. A mesa de discussões 

contará com: 

Dr. Herlon Saraiva Martins: Médico Emergencista e cofundador (2007) da 

Associação Brasileira de Medicina de Emergência (ABRAMEDE) 

Dr. Marcelo Mendes Farinazzo: Médico Hemodinamicista e Cardiologista 

Intervencionista do Hospital Santa Isabel 

Dr. Maurício Pais Bussoleto: Médico Cardiologista do Hospital Santa Isabel 

Dr. Maurício Felippi de Sá Marchi: Médico Residente em Clínica Médica do 

Hospital Santa Isabel 

 

LOCAL E HORÁRIO: 

Dia 07 de Novembro de 2017, no auditório do Colégio Sagrada Família (Rua 

Sete de Setembro, 915 – Centro – Blumenau – SC) com início às 19:00h 
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Limac Furb 

6 de março de 2013 ·  

Vem aí o Curso de Eletrocardiograma da Limac!! 

https://www.facebook.com/limac.furb?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBSDUEsJ-S9zEMVBnpEw9CE8dBvJq8GioF-E6Y8h7lm_nh49UxdPQjhNfKzfjgdN-0VfpVpV8noH9GD&hc_ref=ARS5iZezD36b7jlt8GNZ4f4Cq3HTUQkzP5UVAx52rSIO_08S6ONLqezdn3BK5dg7Wq8&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=221928724619429&set=a.116280691850900&type=3


A programação será a seguinte: 

---> Dia 18/03 (segunda-feira): 

19:00 - 19:40 Eletrofisiologia cardíaca 

Coffee break 

20:00 - 21:00 ECG normal, sobrecarga e extrassístoles 

---> Dia 25/03 (segunda-feira): 

19:00 - 20:00 Bradiarritmias 

Coffee break 

20:20 - 21:20 Taquiarritmias 

---> Dia 26/03 (terça-feira): 

19:00 - 20:00 Isquemia, lesão e necrose e alterações de repolarização 

Coffee break 

20:20 - 20:40 Alterações do ECG em doenças não cardíacas e induzidas por 

medicamentos 

20:40 - 21:30 Revisão e exercícios práticos 

No primeiro dia o credenciamento ocorrerá a partir das 18h15min, para 

evitar atrasos. 

O curso tem o custo de 10 reais para quem é ligante (esse evento fecha 

a programação de 2012.2) e 20 reais para acadêmicos que não são ligantes. 

Até segunda-feira (11/03) apenas ligantes serão inscritos. A partir daí, 

ficam abertas as inscrições para a comunidade acadêmica em geral. O número 

de vagas é limitado, garanta logo a sua! 

As inscrições podem ser feitas com os membros da diretoria: 

- Kamila Longo (5a fase) 

- Gaetano Di Giovanni (5a fase) 

- João Carlos Silva (9a fase) 

- Lucas Bonamigo (9a fase) 

- Morgahna Wamser (9a fase) 

Em abril começa a programação 2013.1 da Limac e haverá possibilidade 

de filiação semestral novamente! Em breve divulgaremos os novos eventos que 

estamos preparando! 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2019 

NÚMERO DA REUNIÃO 05 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Anna Sofia S. Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Carolina B. Veiga, 

Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela Scheidt, João Vitor M. Fantini, Julia 

Orsi, Laísa Scremin, Larissa C. Chiste, Rafael D. Coelho, Rafael Reis Patiño, Sofia S. 

Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Marinara 

Berri, Anna Carolina Welter, Bruno Pfiffer, Rodrigo Dal Osto Stimer, Maria Antônia 

Silva da Cunha, Alan França Cerioli, Bruna Tamara Suzane Paganelli 

PAUTAS 

  

1 Atividades Mediadas por Tecnologia 

2 Financeiro FURB 

3 Simulados Semestrais 

4 Aplicativo da Medicina 

5 Lojinha do CAMBLU 

6 Marketing 

7 Suporte para Elaboração de Trabalho científicos  

8. Revista da Saúde 

9. Armários da Saúde 

10. Conversação em Inglês 

11. Podcast 

12. Eventos  

13. CNPJ do CAMBLU 

14. Congresso Catarinense de Clínica 

15. PAATC 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 30/03/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h09  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

Wallace informou que o departamento está fazendo o controle da ocorrência das aulas on-line por turma, e apenas as 
turmas da 3, 6 e 8 fase ainda não atualizaram as listas. Wallace conversou com alguns professores que não estavam 
conseguindo administrar a nova tecnologia de aulas e os ajudou. Sobre o internato, na semana passada foi divulgada 
uma portaria sobre os estágios da área da saúde por causa do COVID-19. A FURB disponibilizou o Hospital 
Universitário para a prefeitura caso seja necessário, mas a prefeitura afirmou que ainda não é preciso. Carolina disse 
que podemos elaborar uma lista para que os líderes organizem o total de aulas práticas perdidas para serem repostas 
no futuro, e também deve-se buscar o feedback dos professores a respeito das aulas online por meio do e-mail. 

02. 

Wallace disse que o DCE fará uma reunião hoje às 22h sobre a mensalidade. O CAMBLU já teve uma conversa com 
o DCE sobre a dificuldade da redução da mensalidade, uma vez que todas as aulas práticas serão repostas e que na 
verdade a mensalidade provém de uma semestralidade que é dividida na quantia de parcelas. A proposta seria, então, 
de um refinanciamento sem juros, para os alunos que estão passando por dificuldades financeiras, ou de um maior 
parcelamento das mensalidades. Essas propostas serão colocadas em pauta na reunião com o DCE hoje. 

03. 

Devido ao COVID-19, possivelmente não haverá simulado nesse semestre. Esse simulado é composto por 30 questões 
que envolvam assuntos da fase anterior da turma em questão, no ciclo clínico. Julia Orsi fez um levantamento de 
questões que caem nas residências da região Sul por fase do curso, e assim as questões também podem ser retiradas 
de lá (Prova AMRIGS). Foi proposto fazer uma premiação para os melhores colocados nas provas, e a entrega de um 
certificado. Os simulados da 5ª e 6ª fase terão 10 questões a mais que serão voltadas para o ENADE, visto que as 
turmas iram prestar esta prova, e a Gestão Plus+ se comprometeu em ajudar na preparação dos alunos. 

04. 

João e Wallace já estão em contato e irão marcar reunião com o freelancer desenvolvedor de aplicativos Jonathan 

Jason Wilhelms nessa semana, Um freelancer é um profissional que trabalha tanto para empresas quanto de forma 

autônoma, todos seus trabalhos são em forma de contrato, então comprovando que será algo autenticado. 

05. 

Brenda disse que houve resposta sobre o frete, o qual ficaria cerca de 20% do valor total da compra. De acordo com 

a compra que será feita, a resposta foi que o frete ficaria entre R$200,00 ou R$300,00. Cada porta-jaleco sairia pelo 

valor de R$7,44 e o valor para frete foi considerado alto. Novas empresas para o frete serão analisadas pela gestão. 

06. 

Laísa disse que fez novos modelos de camiseta e irá enviar no grupo da gestão para avaliação. Além disso, está aberta 
a sugestões. Rafael Patiño disse que muitas pessoas estão participando nas redes sociais do CAMBLU, com um 
aumento de 36 seguidores nessa semana. As sugestões para quarentena estão sendo publicadas e os estudantes 
estão enviando sugestões muito boas. Laísa disse que o alcance do Instagram aumentou muito. Wallace pediu para 
que seja feita a arte das principais pautas de março para essa semana. Rafael sugeriu a ideia de criar, com os futuros 
calouros, um grupo no WhatsApp, que seria um ponto de apoio, mas a gestão concordou que não seria necessário, já 
que há a recepção na cerimônia do jaleco e uma comunicação aberta nas redes. Wallace também perguntou sobre a 
camiseta para a gestão e que seria bom já ter a ideia nessa semana, e Rafael disse que ainda está analisando. Laísa 
sugeriu a ideia de criar um “blog” no site, para aumentar o número de acessos e a atratividade, no qual os alunos 
poderiam enviar textos falando sobre assuntos da faculdade. Sofia, que organizou o jornal desse semestre, disse que 
a ideia é ótima e que ampliaria o canal de comunicação com os alunos. Wallace disse que gostou da ideia e que vale 
a pena colocá-la em prática. 

07. 

Rafael Coelho disse que entrou em contato com o professor Ernani e Carlos Nunes via WhatsApp e explicou mais 

sobre o projeto. Eles responderam que estão trabalhando muito em questão do COVID-19, e que não conseguiriam 

fazer a reunião online, sendo melhor quando as aulas voltarem, porém demonstraram muito interesse e o projeto poderá 

ser eito quando voltar à normalidade. Ele também recebeu um e-mail da biblioteca informando que eles não fazem 

correção de trabalhos online (dúvida que surgiu devido à quarentena), mas possuem vídeos com passo-a-passo para 

que os alunos possam entender. Foi sugerido aprimorar o workshop de formatação de trabalhos científicos para que 

ocorresse online e com a participação de membros da biblioteca. Rafael Coelho e Carolina devem pensar sobre os 

principais pontos a serem abordados no workshop sobre formatação de trabalhos. 

08. 
Wallace disse que não houve resposta da professora, e que irá abordar outros professores com experiência em revistas 

para ajudar. A ideia é de nessa semana já iniciar a criação. 

09. 
Carolina disse que o curso de enfermagem e farmácia apoiaram a ideia, e que está esperando os demais centros 

acadêmicos que tem aulas no Bloco J, responderem sua posição para que seja construído o ofício. 

10. 

As inscrições irão finalizar no dia 03/04 e houveram 28 inscritos até agora. Carolina conversou com os professores, e 

os inscritos se classificaram em todos os níveis de fluência. Assim, os professores acharam melhor dividir os grupos 

por nível de fluência, e cada professor ficará responsável por cada grupo, focando nas necessidades. 

11. A arte já está pronta e o texto do primeiro podcast já está sendo elaborado. Essa semana o podcast irá ao ar. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

12. 

Sobre o workshop do currículo lattes, Douglas disse que a ideia é de fazer no dia 11/04 (sábado), online. Nessa semana, 

será lançado um formulário de inscrição para esse evento, e o marketing pode divulgar. Haveriam 3 professores, os 

quais participariam durante a aula ajudando a montar os currículos. Sobre a SECIMED, Anna ressaltou que a data 

proposta durante a eleição da chapa acabou, nesse ano, coincidindo com a data do congresso de clínica médica, 

impossibilitando a ocorrência naquela data. Assim, a comissão organizadora decidiu fazer a SECIMED do dia 23 e 25 

à noite e dia 26/09 (sábado) inteiro com encerramento à noite, bem como será uma SECIMED mais práticas focando 

no que realmente é deficiente na grade curricular, fazendo uma semana mais leve e utilizando um sábado. Devido à 

quarentena, não seria possível levar para frente a outra proposta de fazer a SECIMED durante o dia, pois as aulas 

precisariam ser repostas e muitos professores não aceitariam, bem como o colegiado, devido ao grande número de 

aulas presenciais perdidas pelo isolamento social. 

13. 

João disse que está conversando com a contabilidade, mas que devido à quarentena a receita federal não está 

fazendo agendamento para fazer CNPJ. Na próxima quarta-feira é provável que as atividades se normalizem, e então 

a contabilidade poderá marcar o agendamento e fazer o CNPJ. Wallace ressaltou que o fato do CAMBLU contar com 

um contador patrocinador facilitou e facilitará muito o processo de regularização do CNPJ. 

14. 
Wallace disse que ainda não há resposta sobre a cortesia do CAMBLU no Congresso de Clínica Médica, e solicitou 

que a gestão pense em sugestões de temas a serem abordados no congresso, que envolvam mais o estudante. 

15. 

Rafael ressaltou que a suspensão do PAATC foi feita devido à postergação dos congressos pelo COVID-19. Assim, 

em abril abrirão duas vagas, suprindo o que não foi preenchido em março e destinando os recursos de março para 

abril. 
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______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   

                                     

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing  

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Assinaturas realizadas pelo programa Adobe durante o período de quarentena, tendo 

em vista que não é possível realizar a assinatura da ata pessoalmente. 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2019 

NÚMERO DA REUNIÃO 06 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Gabriela Dombeck, Anna Sofia Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, 

Carolina Bevervanço Veiga, Douglas Rizzotto Kraemer, Gabriela Scheidt, João Vitor 

Fantini, Julia Orsi, Larissa Caroline Chiste, Rafael Destri Coelho, Sofia Schmitt Schlindwein, 

Vanessa Ferrari, Wallace Mees  

OBSERVAÇÕES 
Visitantes: Ana Luiza de Moraes Golineli Boaventura, Gustavo Ramos Stein, Júlia 
Prebianca, Luis Gabriel Blemer, Manuela Kreuscher, Marinara Berri, Rodrigo Dal Osto 
Stimer 

PAUTAS 

  

1 Drive do CAMBLU 

2 Capacitação sobre COVID-19 

3 DACLOBE TASK 

4 Aplicativo da Medicina  

5 Lojinha do CAMBLU 

6 Marketing 

7 Conversação em inglês 

8. Podcast 

9. Workshop do currículo acadêmico 

10. Ação solidária HSI 

11. Financeiro FURB 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 06/04/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 21h40  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h27   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

O site ficou fora do ar essa semana, e com isso foi observado que numa situação como essa existe a possibilidade de 
perder todos os documentos, por isso, a ideia é montar o drive do CAMBLU, como forma de segurança para todos os 
documentos. Wallace Mees e Carolina Veiga pediram para cada integrante do CAMBLU colocar os documentos 
referentes aos seus cargos no drive, de forma organizada. 

02. 
O presidente do DACLOBE convidou o CAMBLU para fazer uma palestra via Teams em parceria com o curso de 
direito, a palestra seria uma relação entre direito e medicina, COVID-19 e como as relações jurídicas são afetadas. 
Vanessa Ferrari ficou interessa em ajudar na organização, para ver um professor para participar da palestra. 

03. 
A aula sobre COVID-19, ministrada pelo professor Ricardo Freitas e organizada pelo CAMBLU, foi um sucesso, tendo 
mais de 180 pessoas acompanhando via Microsoft Teams e mais de 80 pessoas acompanhando pela live do 
Instagram. Aula serviu para dar um panorama geral da doença e responder questionamentos dos alunos. 

04. 

João Vitor Fantini e Wallace Mees tiveram uma reunião com Jonathan e Luiz, freelancers, explicaram a ideia do 

aplicativo, os desenvolvedores ficaram de orçar três propostas de aplicativos. Assim que as propostas ficarem 

prontas, serão apresentadas e debatidas em reunião. 

05. 

 A respeito do frete do porta jaleco, de São Paulo até Blumenau, que tínhamos considerado muito caro (R$ 200), 

Wallace Mees conversou com seu pai, que é gerente de uma transportadora, a Schreiberlog, e ele disse que 

consegue trazer os produtos sem custo de frete, apenas será necessário que o CAMBLU emita nota fiscal desses 

produtos. 

06. 

O modelo da camiseta da gestão do CAMBLU foi decidido (2.1) de acordo com o que foi mandado no grupo do 
WhatsApp da gestão, o marketing ficou de deixar pronto em pdf ou vetorizado para fazer o pedido/orçamento das 
camisetas. Wallace Mees pediu para o marketing fazer uma arte sobre o andamento do CNPJ do CAMBLU, em forma 
de agradecimento ao cartório patrocinador, pois já está bem encaminhado. Marketing analisou o alcance do jornal da 
medicina, e viu que não está sendo tão aproveitado comparado ao gasto, a ideia dos integrantes do marketing é que 
o jornal migre para um blog, anexo ao site do CAMBLU, com postagens semanais; outra ideia também é o retorno do 
manual do calouro, que é mais um informativo, com dicas,  sempre manter atualizado a cada semestre; dessa forma 
possibilita uma economia para o caixa do CAMBLU, e também pelo fato de existir mais acessos online do que o 
interesse em pegar o jornal físico. Houve 10 votos favoráveis à mudança do jornal físico para o blog. Carolina Veiga 
pediu para o marketing fazer uma arte para relembrar/convidar as pessoas inscritas na reunião de quarta-feira das 
aulas de inglês. 

07. 

Resultado das inscrições: cinco no nível avançado, seis no nível básico, vinte e um no nível intermediário. Na quarta-

feira (08/04) as 20h30, ocorrerá uma reunião via Teams com os professores, Carolina Veiga do CAMBLU e os 

inscritos, para maiores esclarecimentos, e decidir como fazer a divisão dos níveis de inglês, para não ficar 

desproporcional, e quem sabe juntar as turmas de intermediário e avançado e dividir essa turma, pois ficará muito 

grande. Douglas se prontificou para participar e ajudar na quarta-feira. Rafael Coelho também se prontificou para 

participar. 

08. 

A Carolina já postou no Instagram um vídeo feito pelo Douglas, informando que o podcast “vem ai”, amanhã (07/04) 

sairá o primeiro episódio, que é um introdutório e explicativo, já no dia12/04 haverá um podcast sobre o dia do 

obstetra, feito pela liga interdisciplinar da saúde da mulher, e no dia 17/04 um podcast sobre o dia da hemofilia, feito 

pela LIHEM. 

09. 

Workshop do Currículo acadêmico, 41 inscritos, de 11 fases, existem dúvidas dos professores, então essa semana 

irão conversar com o Douglas para instituir um padrão para os três professores usarem o mesmo método. As 

inscrições vão até na quinta-feira (09/04), e quando encerrar o Douglas irá dividir em três turmas, já que são três 

professores, Carolina Veiga, Wallace Mees e Bruno Menegatti. 

10. 
Ação Solidária no HSI (CAMBLU, Atlética e IFMSA), para ajudar na crise referente a COVID-19. Camila Ceruti será 

representante do CAMBLU na participação da ação. Ainda será confirmado se terá e como funcionaráa. 

11. 

Sobre o ofício que o DCE enviou à reitoria da FURB, será debatido na reunião do CONSUNI, que ocorrerá na quarta-

feira (08/04), onde a Sofia Schmitt Schlindwein participará, pois tem uma cadeira na reunião, onde representará o 

CAMBLU. 
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______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   

                                     

 

 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 

 

OBS: Assinaturas realizadas pelo programa ADOBE durante o período de quarentena, tendo em vista 

que não é possível realizar a assinatura da ata pessoalmente. 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2019 
NÚMERO DA REUNIÃO 07 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Anna Sofia S. Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Carolina B. Veiga, 
Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela Scheidt, João Vitor M. Fantini, Julia 
Orsi, Laísa Scremin, Larissa C. Chiste, Rafael D. Coelho, Rafel Reis Patiño, Sofia S. 
Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 
Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Ana Luiza 
Moraes, Anna Karolina da Rocha, Isabela Gretter, Mirelle Yumoto	

PAUTAS 
  
1. Reunião	do	Consuni 
2. Reunião	do	Colegiado 
3. Daclobe	Task 
4. Aplicativo	da	medicina 
5. Lojinha	do	CAMBLU 
6. Eventos	CAMBLU 
7. Conversação	em	Inglês	 
8. Podcast 
9. Ação	Solidária	HSI 

10. Revista	da	Saúde 
11. Congresso	Catarinense	de	CM 
12. Marketing 
13. Repasse	DCE	e	Viacredi	

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 13/04/2020  TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h34  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h26   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

Sofia estava na reunião e disse que foi discutido muito sobre a mensalidade da FURB. Disse que o DCE levou um 
documento solicitando flexibilidade no credifurb e no pagamento das mensalidades (com refinanciamento) o que foi 
aceito. Todavia, sobre a questão das aulas práticas, a resposta foi de que todas as aulas serão repostas, e 
especialmente para Medicina, haverá um cronograma diferenciado que utilizará as férias de julho, dezembro e talvez 
janeiro para reposição. A FURB disse que não houve baixa nos gastos, pois a energia é por demanda. Mesmo assim, 
foi cobrado que eles disponibilizassem uma ata com todos os gastos operacionais (balanço econômico) para que os 
alunos possam conferir. Vanessa disse que em relação às fases iniciais do internato será feita uma reunião com o 
coordenador Ricardo para decidir como ficará. Wallace solicitou ao marketing que divulgasse sobre essa reunião, 
para que os alunos entendam o que está acontecendo. 

02. 

Wallace disse que em relação aos estágios, os hospitais estão bem fechados devido ao risco de contaminação de 
estudantes, principalmente o HSI e o HSC. Já a prefeitura está solicitando estudantes para atuar nas tendas de 
COVID-19, e o HSA está abrindo estágios para Ginecologia e Obstetrícia. O professor Tarcísio e o professor Melo 
estão entrando em contato com o HSA para ampliar a possiblidade de estágios. Wallace também disse que foi 
decidido pela antecipação da formatura da turma da 12° fase no colegiado, e que isso será solicitado para a gestão 
da FURB, uma vez que eles já contemplaram a carga horária imposta pelo MEC para se formarem médicos. Essa 
semana também terá reunião dos líderes de 1° a 8° fase com o professor coordenador Ricardo e com o CAMBLU, 
para esclarecer dúvidas, e uma reunião dos líderes do internato. Isso também deve ser divulgado nas mídias sociais 
para os alunos da Medicina. 

03. 
Vanessa disse que conversou com o Dr. Márcio e ele aceitou, uma vez que a proposta deles era de falar sobre o 
impacto do COVID no âmbito jurídico, solicitando que a medicina fizesse uma introdução à doença. Será no dia 
25/04, sábado à tarde, e Vanessa salientou que essa conversa online deve ser divulgada. 

04. 
João disse que houve retorno de Jonathan, e que o aplicativo funcionaria com 3 “usuários”: um administrador do 
CAMBLU, um administrador de cada liga e o estudante. Sobre os valores, ele prometeu formalizar via e-mail para 
João. Ele irá enviar o projeto no grupo da gestão. 

05. 

Foi divulgado no Instagram a venda dos porta-jalecos com um formulário para pedido. Salienta-se que o valor 
definido foi de R$15,00, conforme votação da gestão. Wallace pediu para Brenda definir um limite na data para 
pedidos, sendo ideal dia 03 de maio, 3 semanas antes do retorno das aulas. O pagamento será feito na hora, sendo 
que a entrega só será feita presencialmente quando as aulas retornarem. 

06. 

Wallace agradeceu à Carolina pela participação no Workshop do Currículo Lattes, e disse que o feedback foi muito 
positivo. Mesmo com 23 alunos faltantes, muitos participaram e aprovaram. Sobre o workshop de formatação 
científica com a biblioteca, e Rafael Coelho disse que seria melhor adiar e fazer presencial. Foi decidido, então, que 
esse workshop será feito no retorno às aulas. A segunda parte dos workshops, que seria sobre o que fazer em cada 
fase do curso de Medicina, também será realizada via TEAMS. 

07. 
Carolina disse que a conversação foi ótima e que os alunos ficaram muito animados. Os professores já estão 
escolhendo os materiais para a aula da semana que vem, sendo na segunda e terça. Sobre a aceitação de novos 
alunos, Carolina disse que as vagas estarão sempre abertas. 

08. 

Um podcast foi postado na semana passada, e ontem foi postado um sobre o dia do obstetra. Douglas disse que no 
primeiro 100 pessoas deram start no podcast, e 68 ouviram o podcast inteiro. Do podcast de ontem, os dados ainda 
não foram atualizados. O podcast sobre o dia nacional da hemofilia já está sendo encaminhado, e as pessoas 
gostaram muito. 

09. 
Não houve contato da atlética com Camila, responsável por representar o CAMBLU na ação social. A responsável da 
atlética disse que não houve resposta do hospital sobre a ação ser feita lá. 

10. 
Wallace disse que após convidados, mais cursos aderiram à criação da revista: psicologia e farmácia. Agora, a 
revista conta com: Medicina, Fisioterapia, Farmácia, Psicologia, Enfermagem e Odontologia. Wallace solicitou que a 
Gabriela Dombeck e o Rafael Coelho participassem no processo de criação da revista. 

11. Não houveram muitas sugestões, uma vez que o calendário para o congresso já está fechado. 

12. 
Laísa disse que irá enviar no grupo do CAMBLU a apresentação do BLOG DO CAMBLU que será lançado em breve. 
Wallace também solicitou novidades sobre a arte da camiseta da gestão, e a escolhida foi a 2.1. Rafael Reis disse 
que irá vetorizar a arte e enviar para orçamento.  

13. 
Julia Orsi comentou que não houve atualização sobre o repasse do DCE pois o site está fora do ar, mas Wallace 
comentou que seria no final de abril. Além disso, houve liberação pela Viacredi do retorno das sobras, por causa do 
COVID19, totalizando em R$198,13 que voltou para nossa conta. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 
ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 01 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Ricardo Dantas Lopes, Gabriela Dombeck, Ana Carolina de Melo, Bruno Pfiffer, Carolina 

Bevervanço Veiga, Guilherme Herber da Silva, Júlia Westarb Buss, Karina Emanuele Tres, 

Rodrigo Braz Hinnig, Wallace Mees. 

OBSERVAÇÕES Reunião entre lideres de turma, CAMBLU e departamento via Microsoft Teams. 

PAUTAS 

  

1 Calendário – Ciclo básico e clínico 

2 Aulas Internato 

3 Retorno e organização 

4 TCC 

5 Prova Online 

6 Concentrado de Habilidades 

7 Aula Prática via Microsoft Teams 

8. Problemas nas aulas via Microsoft Teams 

9. Faltas 

10. Contato dos líderes com os professores 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 15/04/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 18h   Reunião Ordinária 

Horário de Término 19h22   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck  x 
Outro: Reunião entre líderes de turma (1-8), CAMBLU e 
departamento. 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Baseando-se no retorno das aulas, que de acordo com informações oficiais da FURB, retornam no dia 01/06/2020, o 
Diretor do curso Ricardo Lopes fez três estratégias de reposição e modelação para o semestre (1-8 fases):  
 
Primeira possibilidade: Retorno: 01/06 com necessidade de recuperar 16 semanas  
Término 2020.1: 18/09/2020  
Início 2020.2: 21/09/2020  
Tempo de recesso (a confirmar): 18/12/2020 – 18/01/2021  
Final de 2020.2: 19/02/2021  
 
Segunda possibilidade: Retorno 01/06 com necessidade de recuperar 14 semanas  
Término 2020.1: 04/09/2020  
Início 2020.2: 08/09/2020  
Tempo de recesso (a confirmar): 18/12/2020 – 18/01/2021  
Final de 2020.2: 05/02/2021  
 
Terceira possibilidade: Retorno 01/06 com necessidade de recuperar 13 semanas  
Término 2020.1: 28/08/2020  
Início 2020.2: 01/09/2020  
Tempo de recesso (a confirmar): 18/12/2020 – 18/01/2021  
Final de 2020.2: 29/01/2021 

02 
Internato GO e pediatria já recomeçaram com carga horária reduzida. Clínica médica está sendo negociado, mas 
nada confirmado. Cirurgia por enquanto não há possibilidade. 

03 

Possibilidade de adiantar as aulas teóricas durante esse período de aulas mediadas por tecnologia, para que no 
retorno as aulas práticas possam ser recuperadas em horário de aulas teóricas. Ainda é uma possibilidade meio 
remota, principalmente para o ciclo clínico, que depende do horário dos professores e disponibilidade dos locais de 
práticas. Esse adiantamento seria o ideal, mas tem que analisar se não ficará muito pesado para os alunos e 
professores. Cada matéria deverá ser analisada, e isso será feito mais para frente, juntamente com os professores, 
pois algumas talvez tenham possibilidade de repor mais aulas práticas por vez, outras não. 
O retorno das aulas tanto para 1 ate 8, e internato, dependem de como irá decorrer a pandemia.  
Possibilidade de suspender o semestre: não foi debatido e é uma hipótese descartada até então. 
Possibilidade de diminuição de carga horária prática: essa hipótese ainda não foi considerada. 

04 
Dúvida da 8ª fase: TCC: inviabilidade de realizar pesquisas para a realização do trabalho devido a COVID-19. A 
questão é se poderia ser adiado, e ser apresentado mesmo já iniciado a nona fase. Segundo Ricardo Lopes, não há 
dúvida sobre a necessidade de adiar, mas será discutido em reunião do colegiado. 

05 

Prova online: alguns professores não querem fazer a prova online, mas o problema é que terá muita matéria 

acumulada no retorno das aulas presenciais, aos professores está facultada a possibilidade de fazer prova online ou 

não. Analisar o calendário de prova, para ver se existirá um acúmulo muito grande de provas para o retorno, se isso 

ocorrer, existe a possibilidade de pedir para a pró-reitoria exigir que sejam feitas provas online.  
Como funcionarão as provas: via AVA3, onde o professor pode escolher se tem tempo para cada questão, ou um 

tempo para a prova toda. Existe também a possibilidade de realizarem as provas discursivas, de forma aberta, onde o 

aluno envia em forma de documento. Depende de quais metodologias os professores vão optar utilizar.  

Os professores podem analisar as médias de notas dos semestres passados, para ver se muitos alunos foram 

prejudicados pela metodologia utilizada. 

Cada situação deve ser analisada individualmente, e se der muito problema, talvez seja necessário criar um 

procedimento obrigatório para todos os professores.  

06 
Ainda não foi analisado, será conversado com o Romero. 

07 

Fisiologia, na quarta fase, quer fazer aula prática via Teams, a dúvida da turma, é se isso é permitido, e caso for, se 
terá desconto no valor do curso. A resposta do Ricardo foi para perguntar de qual forma será realizada essa aula, 
desde que não pule a aula prática necessária presencialmente, com uso de instrumentos, mas se for uma atividade 
que não perca qualidade e que não aja necessidade de estar presente, e caso a turma concorde, pode acontecer. 
Não foi considerado desconto. 

08 

Radiologia na sétima fase: problemas com a qualidade das aulas via Teams, onde as aulas travam muito. Ver com a 
quinta, sexta e sétima fases, para ver se também possuem problemas na aula. Segundo a líder Karina, a quinta fase 
não está tendo esses mesmos problemas. Deverá ser dado o retorno ao professor, sobre os problemas que estão 
ocorrendo, pois talvez as estratégias/metodologias utilizadas pelo professor não estão sendo compatíveis com a 
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Guilherme Herber da Silva                                       Júlia Westarb Buss                           

Líder Sexta Fase                                                       Líder Terceira Fase 

 

 

 

Microsoft Teams. 

09 
Faltas: os professores são orientados a anotarem as faltas, os alunos que possuem dificuldade de estarem presentes 
nas aulas, devem informar os professores, para que sejam reavaliados de forma diferente em questão às faltas. 

10 

Os líderes que ainda não começaram a conversarem com os professores, devem começar a fazer isso. É importante 
manter contato com os professores, para ver quais as ideias deles, sobre adiantamento de aulas, provas, e possíveis 
problemas entre acadêmicos e professores. Marcar nova reunião para daqui umas duas semanas, para analisar o 
que está acontecendo, os problemas e tentar achar soluções. O Wallace Mees ficou de marcar a reunião com os 
líderes. 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 
NÚMERO DA REUNIÃO 08 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Vanessa Ferrari, Larissa Caroline Chiste, Wallace Mees, Douglas Rizzoto Kraemer, Anna 
Sofia Silva Amorim, Gabriela Dombeck, Carolina Bevervanço Veiga, Sofia Schimitt 
Schlindwein, Laísa Scremin, Julia Orsi, Gabriela Scheidt, João Vitor Muller Fantini, Rafael 
Destri Coelho, Camila Ceruti dos Santos, Rafael Reis Patiño 

OBSERVAÇÕES Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do coronavírus. 

PAUTAS 
  
1 DACLOBE Talks 
2 App da Medicina 
3 Reunião CA, DCE e Reitoria 
4 Eventos CAMBLU 
5 Podcast 
6 Ação Solidária HSI 
7. Blog do CAMBLU 
8. COVID19 (mudanças transformacionais para a sociedade uma visão da Ásia) 
9. Ideias Congresso CM 

10. Documentos Finalizados 
11. Conversação em Inglês 
12. Lojinha do CAMBLU 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 20/04/2020  TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h15  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h16   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. O evento ocorrerá dia 25/04, segundo a Vanessa Ferrari já está tudo encaminhado.  

02. 

Recebemos no grupo da gestão a descrição do projeto do aplicativo da medicina, o orçamento desse projeto saiu por 
R$ 5.000 com tempo de desenvolvimento de 6 meses para execução a partir do momento que for aprovado. Esse 
projeto inclui: calendário complexo, onde o estudante poderia se inscrever no evento sem a necessidade de 
preencher nenhum formulário, o administrador da liga receberia um relatório com os dados de todos os inscritos no 
seu eventos, bem como o próprio inscrito receberá notificações sobre o evento, feed de notícias, abas para cada liga, 
IFMSA e Atlética.  
No projeto, o CAMBLU é quem administra o aplicativo, um login único que pode fazer tudo no aplicativo, uma espécie 
de “login principal do CAMBLU” e que pode alterar quem são os administradores, de acordo com a gestão atuante no 
CAMBLU. Os dados dos alunos e professores ficarão salvos. 
Dúvidas e ideias: 
Douglas Rizzotto Kraemer: sobre a possibilidade de cadastrar e “descadastrar” a diretoria das ligas; e sobre a 
possibilidade de colocar patrocínio no aplicativo, e sim é possível colocar e já está contabilizado no orçamento. 
Carolina Bevervanço Veiga: deu ideia de cadastrar a liga, um perfil para a liga, pelo email da liga, e não cada 
integrante da diretoria. Aba de notificações, onde o CAMBLU emitiria, e os professores também teriam acessos para 
deixar os recados.  
Larissa Caroline Chiste: dúvida, se as ligas postam os eventos livremente, ou cabe ao CAMBLU organizar as datas?  
Segundo o João, os administradores de ligas têm autonomia de criar os eventos, porém os membros do CAMBLU 
podem livremente alterar ou deletar qualquer evento. Outra dúvida dela é sobre o cadastro de alunos que fazem parte 
de mais de uma fase (será visto com os desenvolvedores). 
Brenda Wiggers: dúvida sobre um espaço para os professores darem recados; como será a cada novo semestre, 
mudança de turma, se os usuários ficarão cadastrados (será questionado aos desenvolvedores). 
A proposta talvez seja tentar fazer um cadastro de cada turma, onde os professores fariam um cadastro e 
direcionariam a notificações apenas para a turma que deseja. 
Resolução: 
A ideia inicial do aplicativo seria para substituir o site, e trouxesse maior facilidade para os estudantes, criando uma 
plataforma unificada que todos alunos e professores poderiam ter acesso. Durante a campanha eleitoral foi realizado 
um orçamento com professores e alunos do curso de TI da FURB, em que nos passaram um orçamento em torno de 
3000 reais, porém no início do ano de 2020 eles relataram que o aplicativo do nível que queríamos superaria um 
orçamento de 6000 reais. João Fantini e Wallace Mees realizaram mais de 5 orçamentos com diferentes empresas 
até chegar no orçamento atual de 5.000 reais, porém foi debatido na reunião sobre esse aumento de orçamento e se 
seria interessante destinar tantos recursos para um projeto, sendo que  o site está apresentando uma boa 
visualização e estão aumentando os acessos, depois que foi adotado medidas para redirecionar as postagens do 
CAMBLU para o site. 
 Wallace Mees, João Muller Fantini e Brenda Wiggers irão realizar mais uma reunião com os desenvolvedores onde 
acrescentaram algumas ideias trazidas na reunião, detalharam algumas informações e sanaram dúvidas, após isso 
será apresentado o projeto final do Aplicativo, com todas as suas funcionalidades explicadas e orçamento final, bem 
como os custos de manutenção. Na reunião seguinte à entrega do projeto finalizado será debatido sobre a viabilidade 
ou não do aplicativo da medicina FURB. 
 

03. 

Wallace Mees terá essa reunião com todos os centros acadêmicos, reitoria e DCE. Foi solicitado via Instagram as 
perguntas que os acadêmicos possuem sobre tudo que está acontecendo, uma das principais perguntas que o 
Wallace fará é sobre a abertura do HU, mensalidade, calendário do segundo semestre e sobre o programa Brasil 
conta comigo, para ver se a FURB já passou os dados para o governo, para então chamarem os alunos.  

04. 

 Workshop “o que fazer em cada fase”, que é o segundo Workshop dos quatro planejados, ocorrerá dia 06/05/2020, 
discutimos quem poderia ministrar esse wokshop. Foi sugerido o Ramon, Alessandra e Juliana Cecconelo, ver com 
eles sobre disponibilidade. Gabriela Scheidt sugeriu que essa segunda etapa do workshop seja feita pelos primeiros 
acadêmicos que ministraram o workshop sobre o currículo, que foram Wallace Mees, Carolina Bevervanço Veiga e 
Bruno Menegatti, e que seja divido em turma, como no anterior. Wallace Mees acha melhor que sejam alunos que 
estejam no final do curso, pois possuem mais experiências sobre o que fazer em cada fase e estão passando pelo 
processo seletivo da residência.  
Ficou decidido que deve ser pensado sobre a possibilidade de ser apenas uma turma, com os três que ministraram o 
workshop anterior e convidar os acadêmicos que foram sugeridos no início (Ramon, Alessandra e Juliana) para que 
participem nas áreas que tenham mais conhecimento. 

05. 
No dia 17/04 foi postado sobre hemofilia, os próximos são: dia 24/04, que sobre o dia da meningite (Liga de 
neurociências) e no dia 26/04, que é o dia nacional da prevenção à hipertensão (liga médico-acadêmico de 
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cardiologia). 

06. 

Camila Ceruti dos Santos disse que já foi criado um grupo no WhatsApp, entre atlética, CAMBLU e IFMSA, porém o 
HSI não deu resposta. Estão procurando outro meio de fazer a doação, estão tendo ideias, mas ainda nada decidido 
Camila Ceruti dos Santos e Wallace Mees vão agilizar a Pauta, Camila entrará em contato com HSA e ouras 
instituição para ver qual será o destinatário das doações. 

07. 

Todos ficaram de ler o arquivo que a Laísa Scremin fez para dar início ao blog. Considerações: fazer algumas 
alterações gramaticais, focar em produções dos acadêmicos, colocando também sobre publicações artísticas, não 
somente textos. Anna Sofia Silva Amorim sugeriu, de que mesmo que seja um blog, as publicações tenham uma 
abordagem/linguagem mais formal. A Laísa Scremin ficou de fazer as alterações nessa primeira publicação que foi 
mandada para a gestão analisar. Rafael Reis Patiño disse que entrará em contato com alunos que possam ter 
interesse de aparecer no blog.  

08. 

Apresentação de um diretor de um banco em Hong Kong, que está ministrando uma palestra “mudanças 
transformacionais para a sociedade uma visão da Ásia”, que inclusive ministrou para o curso de medicina da PUC de 
Goiás, baseado em cursos que fez com médicos, para falar sobre economia e saúde nas perspectivas da Ásia. 
Achamos uma boa ideia fazer essa palestra para os alunos de medicina da FURB. João Vitor Muller Fantini entrará 
em contato com o palestrante, para ver a disponibilidade. 

09. 
Sofia Schmitt Schlindwein deu a ideia de que uma das atividades da gincana seja colocar cenas de séries/filmes 
médicos para os participantes digam se o vídeo tem erro ou não. Maioria gostou da ideia.  

10. 
Foi finalizado o documento sobre os armários do bloco J. O documento sobre a sala nova do CAMBLU também já foi 
finalizado.  E o documento sobre as dúvidas, em forma de pergunta e respostas, sobre a situação atual das aulas 
está sendo finalizado. 

11. 

Primeira conversação de inglês ocorreu hoje (20/04), do nível intermediário e avançado. O nível básico será amanhã 
(21/04). As conversações seguirão quinzenalmente. Segundo a Carolina Bevervanço Veiga a aula foi muito boa, e  
uma sugestão dada por ela é a de utilizar a sala life em uma das aulas de conversação, quando as aulas presenciais 
voltarem. 

12. 
Brenda Wiggers atualizou sobre os pedidos do porta jaleco, até o momento foram feitos 23 pedidos. Ideia de mandar 
no grupo dos calouros sobre o porta jaleco. 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 09 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Anna Sofia S. Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Carolina B. Veiga, 

Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela Scheidt, João Vitor M. Fantini, Julia 

Orsi, Larissa C. Chiste, Rafael D. Coelho, Rafel Reis Patiño, Sofia S. Schlindwein, 

Vanessa Ferrari, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Brenda 

Varella, Caroline S. Testoni, Marinara Berri 

PAUTAS 

  

1. Aplicativo CAMBLU 

2. Reunião DCE e Reitoria 

3. Workshop do Currículo Acadêmico 

4. Podcast 

5. Ação Solidária HSA 

6. Revista da Saúde 

7. Blog do CAMBLU 

8. Palestra COVID 

9. Principais pautas do CAMBLU 

10. Transparência 

11. Ideias para pautas 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 27/04/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h26   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 

 

DISCUSSÃO 
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Nº Ação 

01. 

Todas as sugestões abordadas pela gestão na última reunião para o aplicativo foram apresentadas para o freelancer 
mediante reunião, na qual Wallace e João estiveram presentes, e ele acrescentou todas as solicitações sem 
aumentar o valor inicial do orçamento. Wallace disse que ele, Brenda e João já estão analisando possíveis 
patrocinadores para analisar a viabilidade do aplicativo. João salientou a importância de buscar patrocinadores, assim 
como Brenda, para manter uma das principais propostas da gestão. Quando o projeto estiver completo, será discutida 
em reunião. 

02. 

Wallace destacou os pontos principais. Sobre o calendário acadêmico devido ao COVID, a FURB deixará o 
calendário “em aberto”, pois cada turma deverá ter um cronograma específico dependendo das aulas práticas do 
semestre. Será o coordenador que montará o calendário de cada curso. A apresentação de TCCs online foi 
autorizada, mas no caso da Medicina, será apresentado presencialmente, quando tudo retornar, em conjunto com a 
turma antecessora. Sobre reprovações e notas, a FURB solicitou que os professores sejam atenciosos na hora de 
montar a prova, condizendo com o que era anteriormente, nas aulas presenciais. Para os alunos que não possuem 
internet, a FURB disse que disponibilizará uma sala com computadores para que seja utilizada nas aulas. Acerca da 
transparência e gastos, foi comprovado na reunião mediante balanço que a FURB possui parceria com a CELESC, 
pagando um preço fixo pela energia no início de cada ano; que o convênio com os hospitais já foi pago; apenas os 
serviços como limpeza, jardinagem, dentre outros, na sua maioria terceirizados, puderam ser cortados em 25%. 
Todavia, mesmo assim não será possível cortar esses valores das mensalidades, pois houve redução dos lucros da 
universidade, que inclusive está com déficit pela ausência de pagamento de mensalidades. Sobre o empréstimo de 
livros, o aluno pode solicitar por e-mail e buscar na biblioteca, sem contato físico de risco. 

03. 

A data foi alterada para o dia 13 de maio, devido à palestra do COVID. Carolina e Gabriela tiveram ideias para o 
workshop, como a de buscar mais alunos para compartilharem suas experiências acadêmicas, sugerindo nomes para 
cada tema, como Ligas Acadêmicas, liderança de turma, CAMBLU, IFMSA, atlética, cursos extraclasse, pesquisas, 
monitorias, eventos, intercâmbio, dentre outros. Gabriela ressaltou que isso proporcionaria maior reconhecimento aos 
alunos do curso de Medicina pelo CAMBLU. As ideias foram bem aceitas pelo grupo, e serão colocadas em prática. 
Será feito um power point com a fala de cada aluno que irá participar do workshop como “mentor”. Gabriela sugeriu 
também que fosse feito um formulário no qual as pessoas que desejam falar no workshop pudessem se inscrever. 
Assim, ficou acordado que parte dos palestrantes serão inicialmente selecionados por formulário, e após análise, 
também serão convidados alguns palestrantes, caso não ocorram inscrições, por exemplo. 

04. Rafael Patiño disse que Laísa está trabalhando no podcast dessa semana e tentará postar hoje. 

05. 

Camila disse que a ação já foi encaminhada e ocorrerá no Hospital Santo Antônio. Após buscar na internet, Camila 

encontrou o contato de uma funcionária do HSA que estava arrecadando doações, e após ligação, fechou acordo 

com ela para realização da ação. Dessa forma, o CAMBLU, em conjunto com a IFMSA e a Atlética, irá arrecadar 

fundos e alimentos, máscaras e álcool em gel para doar para o HSA. Essa ação social contará com o Madrugadão 

como ponto de recolhida das doações. Nos dias 15 e 30 de maio as doações serão entregues ao hospital e 

divulgadas nas mídias sociais com total transparência. A arte de divulgação foi elaborada por Gabriela Scheidt, e 

aguarda ajustes do marketing da Atlética para ser divulgada. Novas ações sociais para os próximos meses já estão 

sendo pensadas. 

06. 
Larissa disse que entrou em contato com a professora Cláudia, muito envolvida com trabalhos científicos, e ela 
aceitou participar e ajudar no projeto. Wallace também ressaltou que a biblioteca da FURB irá enviar o modelo de 
projeto de revista científica. O próximo passo é iniciar a escrita. 

07. 

Rafael Patiño disse que já entrou em contato com várias pessoas que pudessem estar interessadas em escrever para 

o BLOG, e muitos aceitariam, dentre eles alunos, professores e instituições. Ele acredita que na próxima semana já 

existirão textos para serem publicados. Por fim, ele convidou os integrantes da gestão a escreverem artigos para o 

blog, e salientou que o texto de abertura do blog foi alterado para ficar mais formal. 

08. 

João disse que a palestra será na próxima quinta-feira, às 20:00. O palestrante irá utilizar a conta de João para entrar 

no Teams, pois ele tentou contato com a FURB para solicitar uma conta para o palestrante e não obteve resposta. 

Ele disse que o palestrante será menos formal e mais interativo, e solicitou que os alunos participantes façam 

perguntas. 

09. 
Wallace solicitou que Camila e Gabriela façam o levantamento das principais pautas do mês de abril, o que será 

transformado em um podcast. 

10. 
Wallace solicitou que Julia envie o balanço financeiro para postagem no site do CAMBLU, e Julia disse que já foi 

enviado. Rafael irá postar hoje no site do CAMBLU. 

11. 
Wallace solicitou que os membros da gestão pensem em ideias de pautas para serem abordadas durante essa época 

de COVID pelo CAMBLU, que podem posteriormente se tornar propostas da gestão. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 
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Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  
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Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 
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Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  
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Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   
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Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Assinaturas realizadas pelo programa Adobe durante o período de quarentena, tendo 

em vista que não é possível realizar a assinatura da ata pessoalmente. 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 10 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Gabriela Dombeck, Brenda Wiggers, Douglas Rizzotto Kraemer, Wallace Mess, Anna Sofia 

Silva Amorim, Camila Ceruti dos Santos, Carolina Bevervanço Veiga, Gabriela Scheidt, 

Laísa Scremim, Sofia Schmitt Schlindwein, Julia Orsi, Rafael Destri Coelho, Larissa 

Caroline Chiste, Vanessa Ferrari, Rafael Reis Patiño 

OBSERVAÇÕES 
Visitantes: Marinara Berri, Joana Moretto, Ana Carolina de Melo, Thainá Scheffer Gava, 
Maria Antônia Silva da Cunha, Johanna Laschewitz Wamser, Marina Luise Dorow, Carolina 
Santanielo Vidote, Ricardo de Souza Júnior, Júlia Larissa Couto 

PAUTAS 

  

1. Reunião Consuni 

2. Workshop Currículo Acadêmico 

3. Reunião IFMSA 

4. Transparência das Instituições 

5. Blog do CAMBLU 

6. Secretaria 

7. Ideias para o CAMBLU 

8. UNIEDU 

9. Ação HSA 

10. Lojinha do CAMBLU 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 04/05/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h12   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

A reunião ocorreu na última quinta-feira, foram discutidas quatro pautas.  As aprovadas foram, a proposta das 
diretrizes orçamentárias da FURB para o exercício financeiro de 2021, a proposta de alteração do Estatuto da FURB 
para prorrogação dos mandatos do biênio 2018/2020 de cargos e funções devido ao coronavírus e a proposta de 
alteração do artigo 3º, da Resolução 64/2014 que dispõe sobre as normas para realização de processo seletivo 
público e simplificado – PSPS para contratação de professor temporário, para desenvolver atividades na Graduação e 
no Ensino Médio e Profissionalizante na FURB e outras providências. 
E teve uma pauta não aprovada, que foi da suspensão do pagamento do abono pecuniário de férias, durante e depois 
do estado de emergência causado pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19) 

02. 

Hoje fechou as inscrições para os palestrantes para o Wokshop do Currículo Acadêmico – O que fazer em cada fase. 
Tivemos três inscritos, sendo dois deles da medicina FURB, o Bruno Menegatti e a Ângela Yabrude, e um aluno de 
fora da instituição, da medicina da UNESC que gostaria de falar sobre iniciação científica. Achamos melhor deixar os 
palestrantes sendo apenas alunos da FURB, já que o conteúdo da palestra é relacionado à nossa instituição. Além 
dos dois inscritos convidaremos mais alguns alunos. 

03. 

Vamos marcar reunião com a IFMSA, na quinta-feira, 21h, para ver o que eles têm para nos propor/apresentar como 
projeto, no que tange ao apoio financeiro que o CAMBLU está disposto a fazer para a IFMSA. A ideia do CAMBLU é 
fazer esse apoio financeiro através do PAATC, mediante um edital para que o acadêmico da IFMSA receba o recurso 
para ir ao evento da Assembleia Geral da IF, sendo um edital específico para a IFMSA, com requisitos específicos 
para concorrer ao auxílio, com avaliação do currículo especificamente para ações dentro da IFMSA, diferente do 
PAACT normal, que leva em consideração todo o currículo do acadêmico. 

04. 

Sugerir para as instituições da medicina FURB para que realizem a transparência, divulgando que o CAMBLU irá 

abrir espaço no site para que as instituições publiquem a transparência. Cabe às instituições decidirem se querem ou 

não, e cabe também aos alunos cobrarem se acham necessários ou não. 

05. 

A professora Daniela Maysa, de Interação Comunitária, já mandou material para postar, e precisamos de mais 

algumas quatro postagens para dar início ao blog. A ideia está sendo bem aceita pelas instituições da medicina 

FURB, só estamos esperando o retorno com as produções prontas.  

06. 
As principais pautas de abril já foram feitas, e devem ser encaminhas ao marketing para divulgação. 

07. 

Ideias  

- Julia Orsi: marcar reuniões/conversações com professores, como a Angela e o Otmar, que possam fazer conversas 

com os alunos via Teams, pensando na saúde mental dos acadêmicos. 

Outra ideia dela é para acharmos algum meio de executar os simulados de forma online. Larissa Caroline Chiste 

sugeriu para vermos se é possível fazer via AVA3. Julia Orsi e Douglas Rizzotto Kraemer ficaram responsáveis para 

ver sobre isso.  

- Anna Sofia Silva Amorim: pensando na saúde mental, sugeriu de fazermos publicações com dicas para ajudar 

durante esse período de quarentena. Publicações, lives, dicas... Ver com o pessoal que fará as práticas de yoga para 

os alunos de medicina, a Larissa Caroline Chiste  já entrou em contato com a moça responsável, e as praticas que 

estão ocorrendo via live serão divulgadas em nosso Instagram.  Mandar dicas de postagens para o marketing para 

fazer essas postagens pelo menos uma vez por semana. 

- Sofia Schmitt Schlindwein: sugeriu para postarmos algumas questões do enade nas redes sociais, pelo menos uma 

vez por mês, como forma de revisão/estudo. 

- João Vitor Fantini: sugestão para os podcasts, para que quando os médicos participam do podcast também deem 

dicas sobre o que cai em provas de residências em relação a aquele assunto ou especialidade.  

- Laísa Scremim: sugestão para que os podcasts sejam gravados via reunião no Teams, para tornar mais dinâmico e 

interativo, de forma que seja uma conversa menos engessada. Essa sugestão ainda deve ser testada. 

- Gabriela Dombeck: sugestão de adaptar a proposta da gestão, do projeto adote um idoso, pois devido à situação 

atual não podemos realiza-la presencialmente, então a ideia é entrarmos em contato com alguma casa de apoio, e 

ver quais alunos têm interesse em participar, para gravarmos um vídeo para nos apresentarmos aos idosos, e 

enviarmos algum presente/lembrança para eles. 

08. 

Hoje saiu o resultado das bolsas do UNIEDU, e diferente dos semestres anteriores, muitos alunos não receberam o 

benefício, principalmente alunos com índice de carência baixo, sendo o motivo, falta de recurso. A dúvida dos alunos 

é referente à qual o critério utilizado para a distribuição das bolsas, já que no semestre anterior a FURB recebeu R$ 

3.031.382,00 e muitos alunos foram beneficiados, e nesse semestre o repasse foi de R$ 6.376.142,10 e muitos 

alunos não receberam benefício, inclusive alunos que teriam, pelo Índice de Carência, direito de até 90% de bolsa. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

Estamos aguardando o posicionamento do UNIEDU, para saber como está sendo distribuído, se o UNIEDU ou as 

Instituições de Ensino que estão fazendo as distribuições das bolsas, e também o pronunciamento da FURB, 

principalmente na publicação da lista de alunos beneficiados. Estamos em contato com as demais instituições de 

ensino que também estão com as mesmas dúvidas, e com Alex Chernehaque, que é Diretor de Universidades Pagas 

da União Catarinense dos estudantes. Criamos um grupo com os alunos da medicina FURB, em contato com o DCE, 

para sempre mantermos os estudantes atualizados sobre o que está sendo repassado para nós do centro acadêmico. 

09. 
Continuamos fazendo arrecadação de doações para o Hospital Santo Antônio, temos que continuar divulgando a 

ação.  

10. 
O formulário para solicitar o porta jaleco já foi finalizado e tiveram 33 pedidos, agora será efetuado o pedido para o 

fornecedor. 
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Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 
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João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   

                                     

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 11 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Anna Sofia S. Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Carolina B. Veiga, 

Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela Scheidt, João Vitor M. Fantini, Julia 

Orsi, Larissa C. Chiste, Rafael D. Coelho, Rafel Reis Patiño, Sofia S. Schlindwein, 

Vanessa Ferrari, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Gustavo 

Russi Morila, Marinara Berri, Ricardo de Souza Júnior. 

PAUTAS 

  

1. Bolsa UNIEDU 

2. Doação turma 43 

3. Transparência das instituições 

4. Simulados semestrais 

5. Ação solidária HSI 

6. Blog do CAMBLU 

7. Roda de conversa saúde mental 

8. Live de yoga 

9. Dicas de saúde mental 

10. Levantamento DCE 

11. Baile de gala 

12. Revista da saúde 

13. Ideias de pautas 

14. Workshop CAMBLU 

15. Feedback de provas 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 11/05/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h33  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h58   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

Carolina ressaltou que o grupo no WhatsApp foi criado com os alunos que necessitam de bolsa dentro da Medicina 
FURB, e o contato com o DCE está sendo mantido constantemente. Ela disse que o DCE entrou em contato com a 
CAE, e o CAMBLU auxiliou nesse contato solicitando uma comparação dos índices de carência dos anos anteriores 
dos candidatos a bolsa, para verificar a congruência. Isso tudo foi registrado em uma carta que será enviada ao 
governador pelo DCE. Em casos de grande divergência entre os índices do candidato, a FURB poderia fazer uma 
análise da questão socioeconômica da pessoa, caso o governo do estado aceitasse essa proposta, que foi sugerida 
em uma reunião com o DCE. Também explicou que os 6 milhões destinados às bolsas beneficiaram 371 alunos, e o 
índice de carência máximo beneficiado foi de 7,48. O estado deixou a critério da universidade utilizar todo esse dinheiro 
para as bolsas agora, ou deixar em reserva para novas chamadas de alunos. Porém, a FURB escolheu fazer toda a 
divisão das bolsas agora. Assim, não haverá nova chamada, a não ser que algum aluno não beneficiado não assine o 
contrato. Na bolsa de pesquisa, o incide máximo foi de 8,44, sendo beneficiados 60 alunos, e PROESDE chegou ao 
índice 16,40, com 110 bolsistas. Carolina disse que ainda há muitos questionamentos, mas que houve também 
solicitação à CAE para que eles demonstrem quais alunos foram beneficiados em outros anos, e que a instituição de 
ensino volte a ter soberania na decisão de bolsas. Outra solicitação foi a de a abertura de um novo edital com nova 
verba, cujo edital deveria conter as alterações solicitadas anteriormente. Ela reafirmou que é o processo seletivo que 
está ocorrendo de forma injusta, e que só poderá ocorrer alteração caso eles aceitem a comparação de índices. Caso 
o aluno queira reduzir o índice de carência com a posterior alteração, vale relembrar que isso tudo deve ser 
comprovado, evitando fraudes. 

02. 

Wallace disse que a estudante Letícia Mota Almeida, da turma 43 doou 100 protetores faciais e 1 totem de álcool em 
gel para o CAMBLU, para utilização posterior da turma 43. Como a FURB não aceita doações, a doação precisou ser 
feita ao CAMBLU, que irá repassar para a turma. Wallace irá receber as doações. Isso foi afirmado em reunião da turma 
43 com o coordenador Ricardo hoje. 

03. 
Wallace falou sobre a abertura de um espaço no site do CAMBLU para divulgação da transparência da IFMSA e da 
Atlética. Em reunião com a IFMSA, o presidente da instituição, Matheus, concordou em divulgar a transparência no 
site, e Wallace solicitou que Rafael Patino crie uma área no site para isso. Wallace irá contatar o presidente da Atlética.  

04. 

Wallace disse que depende agora do retorno das aulas para aplicação dos simulados. Julia e Douglas buscaram 

plataformas para aplicação do simulado de forma online, e encontraram o pro-profs. Julia disse que já entrou na 

plataforma, criando os links com as questões, que também podem conter imagens. Ela disse que é trabalhoso pois 

deve-se cadastrar questão por questão, mas que a plataforma é muito boa. Ela disse que o gabarito comentado 

poderia ser divulgado no site. Douglas disse que o resultado do simulado sai no final da prova, e pode-se adicionar 

um tempo limite para a prova. Wallace disse que Julia sugeriu fazer uma enquete no Instagram para que os alunos 

votem se querem fazer o simulado on-line ou não. Carolina perguntou se não haveria a possibilidade de criar no AVA, 

e Julia disse que não analisou a opção, mas que irá contatar o departamento. Wallace solicitou que as pessoas 

responsáveis pelas questões finalizem essa semana. Douglas acrescentou que criou uma prova via Google Forms e 

que também é uma boa ideia, pois também é possível analisar os dados depois, como as questões que foram mais 

difíceis. 

05. 
Wallace disse que há 90 reais na conta do CAMBLU, e que sobre as doações no Madrugadão, ainda não houve 

resposta da Atlética. 

06. 
Rafael Patino disse que já recebeu vários artigos para postagem no blog, e que houveram muitos elogios. A ideia dele 
é postar semanalmente um artigo, sempre nas segundas. Ele disse que nessa semana não conseguirá fazer pois terá 
muitas provas, mas que no final de semana irá organizar tudo. 

07. 

Julia explicou a ideia novamente: criar uma sala de conversa no teams com o professor Dr. Otmar, onde os alunos 

poderiam compartilhar suas angústias em relação à quarentena e receber apoio em relação à saúde mental. Ainda será 

decidido se será algo mais aberto ou restrito, variando conforme a disponibilidade do professor.  

08. 

Sobre a live de Yoga, Larissa disse que conversou sobre a Yoga do Riso, que acontece em lives do instagram, e enviou 

no grupo da gestão. Wallace disse que seria bom Gabriela fazer uma arte compilando todas as práticas que estão 

sendo feitas, e ela aceitou. 

09. 

Larissa disse que entrou em contato com a Liga de Saúde Mental (LISMEN) para que talvez eles pudessem fazer um 

podcast em conjunto ao CAMBLU, adaptando a ideia da Anna, com dicas para a manutenção da saúde mental na 

quarentena, e eles aceitaram. Anna fez um roteiro com todas as dicas de saúde mental: escolher uma rede de notícias, 

manter contato com a família, organização, reservar tempo para atividades prazerosas, manter rotina de estudos e ver 

aulas em ambiente adequado, procurar terapias online, exercer solidariedade e reforçar o isolamento. Gabriela disse 

que seria interessante enviar esse roteiro para a liga LISMEN, para que seja falado no podcast, e que isso pode ser 

transformado em uma arte. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

10. 
O DCE solicitou ao CAMBLU para que fosse feito um levantamento de quem utiliza a ESF desde as primeiras fases em 

estágios, pois eles estão montando um documento para solicitar à prefeitura que os estágios sejam mantidos. 

11. 

Wallace disse que conforme discutido em reunião com a Atlética, não seria adequado fazer o baile nesse ano, pois 

devido à pandemia seria difícil de conseguir patrocínios, além da situação complexa do isolamento e em respeito aos 

afetados pelo COVID19. A suspensão do baile nesse ano, para que ocorra somente no ano que vem, foi votada pelos 

membros da gestão, e ficou decidida por unanimidade. Nesse ano, comemora-se os 30 anos do curso de Medicina da 

FURB, e Wallace sugeriu que embora não haja baile de gala, ocorra alguma homenagem, abrindo para ideias da 

gestão. Ele sugeriu postagens e vídeos unindo alunos antigos da Medicina FURB, criadores das instituições, como 

CAMBLU, Atlética, IFMSA Brazil FURB. Douglas sugeriu que usássemos todos os meios disponíveis, como podcast, 

blog, Instagram. Douglas também sugeriu fazer uma contagem regressiva de 30 dias para os 30 anos do curso de 

Medicina. 

12. 
Rafael disse que a professora Cláudia foi muito receptiva, e já lhe enviou artigos e revistas exemplos. Ela está bem 

empolgada e eles estão mantendo contato via whats. As reuniões para falar sobre a revista serão quinzenais. 

13. Wallace abriu para ideias da gestão, ressaltando que 3 novas pautas foram abertas devido às ideias da gestão. 

14. 

Sobre o workshop, Douglas disse que já está tudo encaminhado, e que a Camila da Atlética não poderá participar pois 

terá compromisso no horário. Wallace ressaltou que com a ideia anterior, o workshop ficaria sobrecarregado de 

informações, e assim optou-se por diminuir a quantidade de mentores. Ele salientou que os principais responsáveis 

serão ele, Carolina e Bruno Menegatti. Gabriela disse que irá fazer as artes para divulgar o workshop, já que ele ocorrerá 

no sábado. 

15. 

Larissa perguntou ao Wallace se haveria a possibilidade de repassar um feedback ao coordenador Ricardo sobre as 

provas que estão sendo feitas on-line, pois alguns professores estão dificultando de forma extrema. Também foi 

discutido pela gestão a questão do retorno às aulas, que foi divulgado como dia 01 de junho pela FURB. A questão do 

distanciamento de segurança nos laboratórios ou consultórios de práticas foi discutida e deverá ser cobrada do 

departamento. Também ouve questionamento dos alunos sobre a FURB oferecer EPIs para os estudantes envolvidos 

com aulas práticas em ESFs e hospitais, e Wallace disse que apenas nesses casos será ofertado. Anna questionou se 

as aulas práticas também retornarão nessa data, pois não adianta retornar apenas às aulas teóricas, uma vez que elas 

já estão ocorrendo pelo Teams. Sofia também falou que algumas matérias logo terão seus conteúdos encerrados, pois 

os professores estão adiantando as aulas, e, portanto, não haverá “retorno” presencial. 
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Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   
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Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   
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Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 12 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Wallace Mees, Gabriela Dombeck, Camila Ceruti dos Santos, João Vitor Muller Fantini, 

Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patiño, Brenda Wiggers, Carolina Bevervanço Veiga, 

Douglas Rizzotto Kraemer, Gabriela Scheidt, Laisa Scremin, Vanessa Ferrari, Larissa 

Caroline Chiste, Anna Sofia Amorim, Julia Orsi, Sofia Schmitt Schlindwein. 

OBSERVAÇÕES Visitantes: Leonardo Barauna Schmitd, Gustavo Russi Morila, Vinicius Eduardo Bozan 

PAUTAS 

  

1 Aplicativo da Medicina 

2 Transparência das Instituições  

3 Simulados Semestrais 

4 Blog do CAMBLU 

5 Podcast de Saúde Mental 

6 30 anos de CAMBLU 

7 Podcast 

8. Revista da Saúde 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 18/05/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h46   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 
Estamos esperando ficar pronto o novo projeto, com as alterações que foram debatidas em outras reuniões. Wallace 
Mees, João Vitor Muller Fantini e Brenda Wiggers já estão em busca de patrocínio, já entraram em contato com 15 
lugares, e estamos esperando respostas.  

02. 
Sobre o espaço que foi aberto no site do CAMBLU para a transparência das instituições da medicina FURB, a IFMSA 
já aceitou e irá providenciar, e a atlética também aprovou a ideia e irão debater sobre na reunião deles e nos darão o 
retorno. Possibilidade de incluir transparência das ligas também  no site, na aba das ligas. 

03. 

A ideia inicial era realizar uma enquete no Instagram se o pessoal preferia simulado online ou presencial, mas 
achamos que não há necessidade de fazer a enquete, já que no retorno das aulas ocorrerão muitos eventos, então 
de qualquer forma vamos fazer online. A plataforma que achamos melhor foi via Google Forms. Precisamos decidir o 
melhor dia para realizar o simulado, fazer um levantamento dos horários que as turmas tem aula no período noturno, 
ou até mesmo realizar num sábado. Sobre o tempo de prova, a maioria decidiu que é melhor definir o tempo da 
prova, e depois disponibilizar no site, para quem quiser resolver com mais calma, como já foi feito das vezes 
anteriores.  A partir de agora será iniciado a formulação do simulado. 

04. 
Serão postagens semanais, foi iniciado hoje, e a ideia é sempre pedir para as pessoas mandarem material para 

postar. Divulgar no Instagram que já foi postado no site, o Rafael Patiño só irá fazer umas alterações na arte. 

05. 

A LISMEN já entrou em contato com os psiquiatras que atuam na FURB, porém eles não têm disponibilidade. Então a 

outra ideia foi entrar em contato com algum psicólogo, que talvez até tivesse mais propriedade para falar sobre, e já 

conseguiram contato com uma psicóloga e irão gravar o podcast.  

06. 

22/08 o CAMBLU faz 30 anos, com isso vamos fazer publicações de homenagens, ver com o departamento quais 
professores estão desde o início do curso, ver o histórico de coordenadores do curso e também quem já passou pelo 
CAMBLU. Ideia da Gabriela Scheidt é fazer um post no blog com “30 fatos para se orgulhar ou relembrar”, fazer 
vídeos de depoimentos com os professores, e com o Richard que participou da criação do CAMBLU. Falar com a 
atlética também, já que esse ano eles comemoram 15 anos.  

07. 

Vários podcasts já estão encaminhados, e também está sendo produzido um vídeo sobre finanças na carreira 

médica. 

- O visitante Leonardo Barauna Schmitd, sugeriu para que os podcasts sejam mais em forma de conversa do que na 

forma expositiva, e também de manter um padrão de tempo de duração. 

A respeito disso, nossa proposta era de que fosse mais uma conversa mesmo, mas devido à quarentena ficamos 

mais restritos na questão de ir até o profissional e realizar entrevistas, e sobre a duração do poscast, isso é bem 

relativo quanto ao profissional que grava o podcast, porém nossa sugestão é sempre que seja feito com duração de 

10 e 15 minutos. Mas para mudar um pouco esse fato de ser expositivo, vamos fazer um teste fazendo uma gravação 

via Microsoft Teams, para ver se é viável para usar o áudio no podcast. 

08. 

A primeira reunião ocorreu na semana passada, com a professora Claudia Albuquerque, Rafael Destri Coelho, 

Gabriela Dombeck e os alunos dos outros cursos da área da saúde. Já foram delegadas funções e tarefas que devem 

ser executadas, as reuniões serão quinzenais.  
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NÚMERO DA REUNIÃO 13 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Anna Sofia S. Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Carolina B. Veiga, 

Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela Scheidt, João Vitor M. Fantini, Julia 

Orsi, Larissa C. Chiste, Rafael D. Coelho, Rafel Reis Patiño, Sofia S. Schlindwein, 

Vanessa Ferrari, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Marinara 

Berri 

PAUTAS 

  

1. Interação FURB 

2. Simulados Semestrais 

3. Projeto Roda de Conversa 

4. Blog do CAMBLU 

5. 30 Anos do CAMBLU 

6. Sala de Coworking 

7. Ideia de Carta à SES 

8. Adote um Idoso 

9. Ação Filantrópica HSA 

10. Capacitação Internato 

11. Eventos: Carreira Médica e Educação Financeira 

12. Workshop Produção Científica 

13. Avisos Gerais 

14. SECIMED 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 25/05/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h31  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h35   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

Wallace disse que o Interação FURB será on-line, em setembro, e que o coordenador de curso solicitou que o CAMBLU 
crie uma oficina on-line para o curso de Medicina. Larissa disse que nos outros anos, a oficina realizada possuía 3 
estações, sendo que em uma era falado sobre como funciona o curso, em outra se falava das ligas, e em outra sobre 
as instituições do curso. No ano passado, a oficina teve uma novidade, com a utilização dos bonecos de simulação 
para reanimação. Antes da quarentena, Larissa disse que a maior ideia era manter essa prática, mas agora não será 
possível. Uma ideia sugerida por Wallace seria falar mais sobre as bolsas de estudos dentro da faculdade de Medicina. 
Outras ideias foram o podcast, ou um vídeo. A plataforma a ser utilizada também foi discutida, se seriam pelo Zoom, 
ou pelo Instagram. Gabriela disse que pelo Instagram seria difícil, uma vez que todos podem assistir. Isso ainda será 
decidido. Larissa e Rafael Coelho se voluntariaram para definir essa oficina. 

02. 

O simulado será pelo Google Forms, segunda-feira (01), a partir das 18:30h. A divulgação se iniciará amanhã. Wallace 
solicitou que os responsáveis pelas provas comecem a montá-las até segunda. O horário de prova será de 1h e 45min. 
São 45 questões para 8° e 9° fases, e 40 questões para 6° e 7° fases. Carolina disse que preferia que o simulado 
ocorresse no dia 08, para que mais alunos aderissem. Assim, a data foi alterada do dia 01 para o dia 08 de junho. 

03. 

Julia disse que o evento da roda de conversa com o prof. Otmar foi muito proveitoso, e que dessa forma se tornou um 
projeto, a partir da ideia do aluno Carlos Alikan. Julia está organizando, em conjunto com ele e com Vanessa, o próximo 
encontro, que será na quarta-feira. A discussão da roda será feita pelos alunos, já que o prof. Otmar não está disponível 
todas as quartas. Um grupo no WhatsApp foi montado com os alunos interessados, e o debate se inspira em um vídeo 
e um texto. A ideia é de que os alunos possam desabafar, falar sobre medos e inseguranças dentro do curso, bem 
como há a ideia de trazer profissionais psicólogos e psiquiatras nos próximos encontros. Rafael Coelho sugeriu que o 
grupo poderia ser dividido em grupos menores, pois há muitas pessoas. Julia opinou que preferia que o grupo se 
mantivesse assim, pois são necessários mediadores para as conversas, e ela e Vanessa não conseguiriam administrar 
mais grupos menores. 

04. 

Laísa disse que essa semana será publicada a matéria da professora Daniela Maysa, falando sobre como está sendo 

essa adaptação durante a quarentena para os professores com as aulas on-line. Só não foi publicado hoje pois o site 

está instável, e Rafael Patino está tentando resolver. Novas artes foram feitas para o site, e assim que publicada a 

matéria, será divulgada no Instagram e nas outras plataformas digitais. 

05. 

Wallace enviou um e-mail para a biblioteca, pois ele leu em uma matéria da internet que há um arquivo histórico 

sobre o curso de Medicina da FURB na Biblioteca FURB. Eles encaminharam o e-mail para o setor que é responsável 

pelo arquivo histórico. Wallace solicitou que duas pessoas ficassem responsáveis por essa pauta, e Anna e Sofia se 

voluntariaram.  

06. 

Wallace ressaltou que sua ideia é ir atrás de um projeto para a sala, fechando parceria com algum escritório de 
arquitetura. João já está buscando ações para essa pauta, e já entrou em contato com 3 amigos que se formaram em 
arquitetura recentemente, bem como um escritório. Wallace já enviou a planta da sala para João. Atualmente, a sala já 
possui 12 cadeiras para escritório e uma porta personalizada. 

07. 
Foi solicitado que o CAMBLU redigisse uma carta pedindo que as atividades práticas do internato fossem inclusas 

como serviço essencial, para que o internato pudesse retornar parcialmente suas atividades.  

08. 

Wallace disse que a ideia, devido à quarentena, é entrar em contato com um lar de idosos e conversar com os idosos 

via telefone, para saber como eles estão se sentindo durante esse período. Carolina disse que irá entrar em contato 

com um lar, e que também verá sobre doações. 

09. 

Camila redigiu um texto e enviou para o Departamento de Medicina para que eles encaminhem aos professores, 

solicitando doações para as campanhas, que infelizmente não teve muita adesão do público, mesmo com todas as 

doações. O professor Melo já respondeu, dizendo que gostou muito da iniciativa. 

10. 

Será organizada uma capacitação com os alunos dos dois últimos anos de medicina, último ano de enfermagem e 

fisioterapia. Essa capacitação será sobre uso correto de EPIs e atendimento de pacientes com segurança. A parte 

inicial será conduzida por uma enfermeira do Hospital Universitário, e a segunda parte será conduzida pelo prof. 

Infectologista Ricardo.  

11. 

O evento de Carreira Médica acontecerá nessa quinta, às 19h30, e baterá com o evento sobre saúde LGBT da IFMSA 

Brazil FURB. Com isso, Wallace solicitou que o calendário fosse organizado novamente, uma vez que as ligas estão 

fazendo vários eventos on-line. Com isso, os eventos não bateriam com tanta frequência. 

12. 

Rafael Coelho e Carolina conversaram com a bibliotecária da FURB sobre o workshop de produção científica, e ela 

disse que eles só auxiliam no suporte à formatação ABNT, e que o ideal seria um professor conduzir o Workshop. 

Assim, Carolina disse que eles pensaram na prof. Aline, e Rafael irá entrar em contato com ela. Os temas sugeridos 

para discussão nas 4 reuniões do workshop são: 1) Introdução, justificativa, objetivos, metodologia; 2) Revisão 

bibliográfica – métodos de busca em plataformas de pesquisa (dicas), citação, referências; 3) Documentos importantes 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 
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Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  
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Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

(comitê de ética em pesquisa) + curso prático plataforma Brasil ; 4) Erros mais cometidos na estatística + como 

organizar os dados para facilitar estatística?. Rafael ressaltou que ainda não há data definida, mas que será on-line. 

12. 
Wallace falou sobre a colação de grau da 12° fase, que ocorrerá via Youtube na sexta-feira; e que todos devem se 

inscrever no Congresso de Clínica Médica, pois haverá cortesia. 

13. 

Wallace disse que a FURB não retornará no dia 01 de junho, e repassou o aviso para os líderes. Gabriela disse que na 

sala dela nada foi repassado, e sugeriu que essas mensagens fossem enviadas no grupo do CAMBLU também, para 

que a informação fosse repassada caso os líderes não repassem. 

14. 

Anna falou sobre a SECIMED, que nessa semana uma nota será divulgada em relação à quarentena, o adiamento do 

evento ou possível cancelamento. Nesse ano, as oficinas práticas serão novidade, e tudo já está sendo organizado. Os 

patrocínios serão solicitados mais pra frente, considerando o atual cenário financeiro. 
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Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   
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Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Assinaturas realizadas pelo programa Adobe durante o período de quarentena, tendo 

em vista que não é possível realizar a assinatura da ata pessoalmente. 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 14 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Gabriela Dombeck, Anna Sofia Silva Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, 

Carolina Bevervanço Veiga, Douglas Rizzoto Kraemer, João Vitor Muller Fantini, Julia Orsi, 

Laisa Scremim, Larissa Carolina Chiste, Rafael Destri Coelho, Rafael Destri Patiño, Sofia 

Schmitt Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees, Gabriela Scheidt 

OBSERVAÇÕES 
Participantes: Bianca Schroeder, Eduardo Bendini Ferencz, Fabiane Kaori Tamae Tomita, 
Julia Prebianca, Luís Blemer, Maísa Schultz. 

PAUTAS 

  

1. Reunião com Ricardo e 9ª fase 

2. Reunião CCS 

3. Guia de Ligas Acadêmicas 

4. Monitoria Online 

5. Colchões HSI 

6. Laboratório de Anatomia 

7. Simulados Semestrais 

8. Blog do CAMBLU 

9. 30 anos de medicina FURB e CAMBLU 

10. Adote um idoso 

11. Live Educação Financeira 

12. Ideias de Pautas 

13. Provas Online  

14. Certificados 

15. Grupo de Conversa 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 01/06/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h32   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

A reunião foi entre o departamento e o quinto ano. A proposta do departamento era de que as vagas do HSA, que 
são 28, fossem ser divididas entre a nona e décima fase, lembrando que as duas turmas juntas somam 90 alunos, o 
retorno já é nesta terça-feira 02/06/2020). O HSI ainda está fechado para as aulas. Funcionará na base de escalas, 
intercalando 14 alunos da décima e 14 alunos da nona fase nos estágios de GO e pediatria. Também existe a 
possibilidade de os alunos fazerem estágios em outros locais e contabilizar as horas. E ainda estão aguardando 
serem chamados para o projeto Brasil conta comigo. E aguardamos o retorno do HU. 

02. 

Wallace inicia a pauta trazendo informações da reunião que ocorreu ontem (02.06.2020) entre os coordenadores do 
curso da saúde, professores e administrativo do CCS, é uma comissão que estuda o retorno das aulas. O HSA 
liberou 28 vagas, e emprestou alguns EPIs para a FURB, por isso o retorno foi possível. O retorno dos hospitais 
depende da compra de EPIs, e estão em contato com fornecedores, mais ainda não foi efetuada a compra, devido 
falta de fornecedores, pois há uma grande demanda no mercado, mas o pedido está aberto aguardando 
fornecimento, informações repassadas pelo setor de compras da FURB. 
 
Essa semana ocorrerá uma reunião com o HSI, para articular sobre a reabertura aos alunos, o hospital enviou uma 
carta com critérios para o retorno do estudantes,  FURB descorda de algum critério, portanto será debatido nesta 
reunião marcada, será conversado também sobre possibilidade de empréstimo de EPI, da mesma forma que ocorreu 
com HSA o que anteciparia a reabertura, Wallace disse que é uma reunião fechada na qual não poderá participar, 
mas que assim que for feita essa reunião, cobrará o Prof. Carlos Nunes (diretor do CCS) por informações. 
 
Sobre os laboratórios, eles estão planejando o retorno, ainda sem data, a FURB está formulando protocolos de 
segurança para todas as áreas da universidade, algum concluídos, como parte de uso de salas/laboratórios reduzido 
de 50% a 1/3 da capacidade total. 1,5m – 2m de distanciamento, uso de máscara dentro de toda universidade, 
biblioteca fechada para estudo, somente retirada de livro sobre agendamento. Álcool em gel em todos os andares, 
tapetes com água sanitária nas entradas dos prédios, turno de limpeza a cada 4H, nenhum ambiente da FURB 
poderá ser usado continuamente mais que 4h sem ter pausa para limpeza, entre outras medidas de segurança que 
estão sendo protocoladas. 
 
 Sobre o HU, foi estudada uma possibilidade de tele atendimento, está sendo feito um projeto para apresentação para 
a prefeitura e para o cumprimento de todas burocracias necessárias, sobre agendamento de consultas e retorno de 
atendimento presencial dependerá principalmente da compre de EPI, que a FURB está tentando realizar.  
 
Sobre o decreto, o governo decretou sobre retorno de aulas práticas a partir do dia 8 de junho, porém a decisão foi 
passada para prefeitura que terá que se posicionar para então a FURB divulgar qual será retorno das aulas. Wallace 
salienta que o decreto do governador possuí incongruências visto que utiliza de uma classificação quanto ao nível da 
pandemia nos munícipios, e a partir desta classificação que as prefeituras teriam possibilidade de fazer as 
autorizações, porém Blumenau se encaixa em um nível alto no qual além de não poder liberar as aulas teria que 
retroceder quase todas liberações já feitas, por isso temos a informação que amanhã (02.06.2020) haverá reunião 
entre prefeitura e governo do estado. 
 
A FURB fará um novo calendário e emitirá uma nota oficial em breve.  

03. 
O DCE quer criar um guia de como criar ligas acadêmicas, e convidou o CAMBLU para ajudar na execução desse 
projeto, a Larissa Caroline Chiste ficou responsável para representar o CAMBLU.  

04. 

Carolina Bevervanço Veiga entrou em contato com os professores de práticas, para realização de monitorias. A 

matéria de histologia já terá monitoria nesta quarta-feira. Microbiologia, a professora Mercedes achou viável, e entrará 

em contato com a monitora. Anatomia, Alex e Mari também acharam viável e entrarão em contato com os monitores. 

Bioquímica, a professora Caroline Valente também concordou em realizar as monitorias, tanto para primeira e 

segunda fase, tendo como exigência que os alunos marquem horários. Fisiologia, o professor também concordou, e 

verá a disponibilidade. Biofísica ainda não deu retorno. E imunologia o professor não achou viável. Carol B. Veiga 

ressalta que estas monitorias online NÃO equivalem às práticas, não será utilizada para validação de horas. 

05. 
Teremos que fazer as medidas para realizar o corte dos colchões, e também entrar em contato com alguma estofaria. 

Rafael Coelho ficou responsável. 

06. 

Já haviam sido aprovadas as compras dos equipamentos para modernização do laboratório no ano de 2019, Wallace 
cobrou do CCS o andamento dessa compra no qual foi relatado que havia a falta de alguma descrição para inserir 
esses equipamentos na fila de compra, algo inaceitável, visto que uma pauta trabalha incansavelmente no ano de 
2019 não tendo continuidade por falta de comunicação entre os funcionários do CCS, Wallace cobrará que o CCS dê 
o andamento correto desta pauta. 

07. Vamos alterar a data do simulado, será realizado no dia 15/06/2020, às 18h30. Exceto para a sétima fase, que terá 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 
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Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  
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prova no dia seguinte, então o simulado será feito no dia 16 ou 17. A arte para o Instagram já está pronta.  

08. Essa semana será feita a arte para postar no Instagram, e terá uma postagem na sexta-feira.  

09. 
Estão sendo recolhidos materiais sobre a história do CAMBLU e da Medicina FURB. Anna Sofia Silva Amorim teve 

uma ideia para produzir vídeos.  

10. 

Carolina Bevervanço Veiga entrou em contato com a casa de apoio Continuando a Vida, sobre fazer doações para os 

idosos, quais são as necessidades, e infelizmente, no depósito deles, onde ficam as roupas e mantimentos, houve 

um incêndio recentemente. A ideia é começar com doações, e mais para frente entrarmos em contato para realizar 

vídeo chamadas ou alguma outra forma de contato remoto. Eles precisam de itens básicos de higiene, e também os 

itens que eles perderam com o incêndio.  A responsável pela casa ainda passará para Carolina o que é de maior 

necessidade.  

11. Ocorrerá na próxima quinta-feira e deve ser divulgado em rede social e grupos. 

12. 
João Vitor Muller Fantini: deu ideia de colocar no fim de cada episódio de podcast um áudio falando sobre os 

patrocinadores. Como uma forma de incentivo e agradecimento aos patrocinadores.  

13. 

A FURB não obrigou nenhum professor a realizar provas online, com isso, tem professores negando a realização de 

provas. Uma solução é levar essa questão para a reunião do colegiado, e pedir para que seja uma obrigação de 

provas online, pois os alunos alegam que estão com acumulo de matéria. Esse problema está ocorrendo 

exclusivamente na sétima fase, Wallace encaminhará para o líder da 7ª fase, um pedido que seja feito um levamento 

quanto ao posicionamento da turma, se os alunos querem pedir a exigência da realização de provas, ou se vão 

esperar as próximas decisões da FURB e departamento. 

14. 

Tem alunos solicitando os certificados que estão no departamento, e o departamento solicitou que o CAMBLU fique 

responsável por esses certificados. A ideia é deixar a caixa dos certificados na guarita do bloco J, veremos com o 

departamento se é viável.  

15. 
A primeira ocorreu na semana passada, e continuará ocorrendo de forma semanal. A ideia é de que seja divulgado 

apenas quando houver convidados de fora. O retorno de quem participou foi muito positivo. 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 15 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Anna Sofia S. Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Carolina B. Veiga, 

Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela Scheidt, João Vitor M. Fantini, Julia 

Orsi, Larissa C. Chiste, Rafael D. Coelho, Rafel Reis Patiño, Sofia S. Schlindwein, 

Vanessa Ferrari, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Ana 

Carolina Campiolli; Bruno Pfiffer; Christine Bouwman; Fabiane Kaori; Gabriela Richter; 

Júlia Prebianca; Maísa Schultz; Manuela Kreuscher; Maria Eduarda Madeira; Mirelle 

Yumoto; Rodrigo Stimer. 

PAUTAS 

  

1. Reunião Colegiado 

2. Reunião Líderes + CCS 

3. Sala de Coworking 

4. Cabos VGA 

5. Uptodate 

6. Provas Online 

7. Simulados Semestrais 

8. 30 Anos FURB/CAMBLU 

9. Blog do CAMBLU 

10. Adote um Idoso 

11. Capacitação Internato  

12. Workshop do CAMBLU 

13. Ação Solidária HSA 

14. Divulgação podcasts 

15. Ideias de Pautas 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 08/06/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h09   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

Wallace iniciou dizendo que a atual turma da 11° fase, que deve se formar em dezembro, manterá a data de sua 
formatura, ainda que não cumpram o total da carga horária estabelecida, o que foi aprovado em colegiado. Carolina 
complementou, ressaltando que o internato de medicina da FURB possui carga horária maior que a estabelecida pelo 
MEC, mas que a turma formanda em dezembro se formará “perdendo” apenas algumas semanas de aula. 
Acerca da telemedicina, Wallace disse que está sendo estudado pelos coordenadores de curso da saúde e pelo Prof. 
Dr. Carlos Mello a realização de tele atendimento pelos alunos do grupo de risco ou que convivam com pessoas do 
grupo de risco ao COVID-19. A decisão foi aprovada em colegiado, e o professor Dr. Rinaldo está auxiliando muito, 
pois já possui uma plataforma de teleatendimento. As horas de teleatendimento valerão como horas de aulas práticas 
presenciais. Wallace ressaltou que existe um curso acerca de inovação, tecnologia e teleatendimento na Medicina, que 
poderia ser aplicado aos estudantes do internato, e Gustavo Stein (convidado e membro do DCE) disse que esse curso 
seria excelente e poderia inclusive contar como carga horária. Essa proposta foi apresentada no colegiado, mas os 
membros deste solicitaram mais detalhes de como ocorre o curso, e ainda não aprovaram. 
Outra pauta foi sobre a validação de horas de aula prática com estágios feitos fora de campos usuais (hospitais fora de 
Blumenau) para a 9° e 10° fases, o que foi aprovado pelo colegiado. 
A última pauta foi sobre a seleção de coordenador de curso, pois o mandato do Dr. Ricardo deveria acabar até o final 
desse semestre, mas se estenderia por mais um ano. Ricardo salientou que gostaria de finalizar o mandato no fim do 
semestre. 

02. 

A reunião de líderes com o CCS ocorreu no sábado, às 8h00, com a participação de Carolina e Camila como membros 
do CAMBLU. A primeira pauta foi a de que os alunos de Medicina devem retornar no dia 15/06 se a grade horária e 
divisão de turmas dos laboratórios estiver adequada. As práticas em hospitais e ESFs estão permitidas apenas para o 
internato. O Hospital Universitário também abrirá a partir do dia 15, quando deve receber os EPIs para os estudantes, 
somente internato, mas está sendo estudado a inclusão do ciclo clínico no HU também. Para os alunos que possuem 
a disciplina de semiologia, o retorno em hospitais será ainda mais complexo. Dentre as turmas do ciclo clínico, a 
prioridade será a 8° fase, pois logo entrará no internato.  
Carolina ressaltou também que algumas turmas estão preocupadas e gostariam de elaborar documentos que 
resguardem o direito dos alunos de reporem todas as aulas prática, mas que o Dr. Ricardo afirmou que seria 
redundante, pois o documento que já garante isso é a matrícula, e o DCE poderá investigar se todas as práticas estão 
ocorrendo adequadamente em conjunto aos centros acadêmicos. 
Os alunos que estão no grupo de risco poderão reavaliar com os professores atividades substitutivas para as práticas, 
participar da telemedicina ou repor as aulas posteriormente. Porém, ela salientou que a turma da 8° fase, caso precise 
repor alguma matéria na 9° fase, não conseguirá, pois, a carga horária é muito pesada, assim as alternativas seriam 
conversar com os professores e repor atividades. Caso o aluno esteja no grupo de risco, é preciso comprovar por 
atestado médico. Falando da 3° fase, caso precise repor disciplinas práticas, surgiu uma preocupação quanto a 
equivalência de matérias, uma vez que a turma antecessora, da atual 2° fase, possui um novo currículo, mas ela afirmou 
que será possível.  
Outra questão foi acerca das aulas em consultórios particulares, sobre as quais Ricardo comentou que depende dos 
professores para divisão de turmas e aprovação das aulas. Sobre as provas, será conversado com os professores 
novamente para que as provas sejam feitas via on-line, pois seria muito arriscado fazer presencialmente. Ricardo 
afirmou que confirmará com o departamento responsável se haverá algum decreto sobre a questão das provas.  
Sobre o TCC, a 8° fase apresentará com a atual 7° fase, no fim do ano, pois no momento não está ocorrendo coleta de 
dados para os estudos, porém caso haja necessidade de posterga as apresentações por mais um semestre, poderá 
ser feito sem problemas. 
Acerca das monitorias e laboratórios, Carolina ressaltou a regra de que deve haver 30% dos alunos em detrimento da 
capacidade total dos laboratórios, dentre outros itens, como higienização e distância entre alunos. Assim que as 
monitorias forem organizadas em um cronograma de horários, será avaliado a possível abertura. Porém, ainda é preciso 
avaliar a viabilidade disso.  
Wallace complementou com o fato de que o departamento precisa contatar as ESFs, solicitando o retorno para o ciclo 
clínico. Além disso, a FURB precisa fornecer os EPIs para os estudantes. Resumindo, para a liberação das aulas em 
ESF/UBS/AG são necessários três passos: (1) carta de aceite do responsável pela unidade de saúde, aceitando o 
retorno dos estudantes; (2) assinatura do estudante num termo de estágio, concordando que reconhece que o seguro 
da FURB não cobre pandemia e por último (3) fornecimento de EPI’s por parte da FURB para os estudantes. As 
unidades de saúde estão aberta somente para internato no momento. 
A aluna Maria Eduarda Madeira questionou como seria esse aviso ao departamento de que o aluno pertence ao grupo 
de risco, pois ela ligou para lá e os funcionários não sabiam nada sobre, e o CAMBLU irá solicitar que eles sejam 
informados. Outros questionamentos também foram feitos acerca de estágios, que já foram esclarecidos acima; sobre 
o retorno no dia 15, que também foi esclarecido acima; sobre as férias, ao qual se respondeu de que não há previsão 
de férias com o término das teóricas, pois as práticas precisarão ser repostas. Deve-se aguardar o cronograma de 
práticas para afirmação de algo. 
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03. 

João disse que está conversando com a acadêmica de arquitetura da FURB Cristina Bonatti, e ela aceitou fazer o 
projeto da sala de Coworking, mas que precisa avalia-la e estaria disponível amanhã à tarde. João disse que não 
poderá estar presente, pois tem compromisso, e Wallace também não poderá. Foi questionado se alguém poderia, 
então, abrir a sala e receber a acadêmica, Anna Sofia ficou responsável.  

04. 

Wallace disse que no ano passado já havia sido proposta a compra de adaptadores para os cabos VGA, pois muitos 

professores necessitam para as aulas. A ideia é promover a troca dos cabos VGA para adaptadores HDMI, que são 

mais atualizados e se adequam aos computadores atuais. Isso seria inicialmente para o Bloco J. Para tanto, é 

necessário redigir um documento solicitando a troca. Gabriela Scheidt se responsabilizou pela escrita do documento, 

e Brenda irá auxiliá-la. 

05. 

Carolina explicou que o Uptodate é uma plataforma de artigos para a área da saúde, muito boa e muito utilizada, 

inclusive pelo Hospital Santa Isabel. Outras universidades possuem acesso a essa plataforma, que auxiliam os 

alunos em seus estudos. Carolina buscou entender por que a FURB não está também vinculada, e descobriu que a 

FURB já possuiu cadastro na plataforma. Ela acredita que a ideia de recriar um vínculo pode ser repassada ao CCS, 

até porque a plataforma possui um valor a ser pago e é preciso analisar quantos professores poderão utilizar essa 

plataforma no meio acadêmico. 

06. 
Na semana passada, ficou como tarefa ver com o líder da 7° fase se a turma gostaria de levar a pauta de provas online 
para a reunião do colegiado, pois alguns professores não querem fazer prova, acumulando o conteúdo. Porém, o líder 
da turma solicitou que ainda não fosse levado, pois ele tentará novamente conversar com os professores. 

07. 

Dia 15/06, na próxima segunda-feira, ocorrerá o primeiro simulado semestral do ano. Douglas e Carolina ressaltaram 

que já está tudo preparado, e inclusive foram feitos testes e correções. Wallace disse que os formulários das provas 

serão nesse primeiro momento exclusivo para as turmas que participam do simulado, porém posteriormente será aberto 

os formulários para acadêmicos de outras turmas que desejam fazer a prova. 

08. 

Anna Sofia disse que já está em contato com 4 ex-presidentes do CAMBLU para recolher materiais históricos do curso 

de Medicina da FURB, sendo que ela conseguiu materiais até o ano de 2014. Sofia está buscando materiais mais 

antigos. Anna criou uma pasta no drive do CAMBLU para acrescentar o material histórico. A ideia é criar um vídeo que 

conte a história do CAMBLU e da Medicina FURB, com fotos e dados. Wallace questionou a biblioteca se eles possuíam 

material digitalizado sobre o curso de Medicina FURB, e eles enviaram um documento rico em informações. Carolina 

deu a ideia de que fosse feita uma live formal, trazendo algumas pessoas para falar, mas Wallace disse que o vídeo 

seria mais acessível e completo para todos. Porém, a ideia não foi descartada e poderá ser amadurecida. Ele também 

disse que Dr. Richard, o criador do CNPJ do CAMBLU, também irá mandar um depoimento, e a procuração para 

regularização do CNPJ do CAMBLU. Anna ressaltou que faltam também dados históricos acerca das Semanas 

Acadêmicas da Medicina FURB, e que já foi criado um espaço no site do CAMBLU onde tudo isso será aos poucos 

resgatados. 

09. 

Rafael Patiño disse que já está tudo pronto e organizado, mas que a arte ainda não foi postada no Instagram do 

CAMBLU. Vários textos já estão prontos para serem postados, mas ele está aguardando a postagem da arte. Ele deu 

a ideia de fazer artes para divulgar o texto de cada aluno que for publicando um texto no blog, para postagem no 

Instagram. Gabriela disse que irá postar a arte nessa semana, e fez um apelo para que não sejam feitas publicações 

no Instagram do CAMBLU sem o consentimento do Marketing, pois nessa última semana foi feita uma publicação por 

uma pessoa desconhecida no Instagram. Ela disse que a senha foi trocada. 

10. 

Carolina disse que a arte para as doações ainda não foi feita, pois ela estava aguardando a resposta da casa de 

repouso, e eles responderam hoje, dizendo que necessitam de produtos de higiene, calças de moletom e uma máquina 

de costura. Ela pediu um conselho acerca da forma de recolhimento de doações, se seria melhor na forma de dinheiro 

ou nos mercados propriamente. Wallace disse que seria melhor a recolhida física, e Gabriela sugeriu criar uma vaquinha 

online para arrecadar fundos de forma mais fácil. Carolina disse que surgiu uma ideia de criar o cargo de diretor de 

filantropias dentro do CAMBLU, para que os projetos sociais se mantenham nas próximas gestões. Wallace disse que 

a atribuição deveria ser adicionada em um cargo já existente, e que a ideia pode ser amadurecida para ser proposta 

na assembleia. Caso aprovada, poderá ser colocada em estatuto. 

11. 

Wallace disse que nessa quarta, às 17h, ocorrerá uma capacitação do internato da medicina, dos formandos de 

enfermagem e de fisioterapia, acerca do uso de EPIs e segurança no trabalho. Essa capacitação foi organizada por 

Douglas e João. Wallace disse que está aberto para todos que desejarem participar, mas que o foco é o internato e os 

formandos. 

12. 

Rafael Coelho ressaltou que foi formado uma parceira com IFMSA BRAZIL FURB para o Workshop de Produção 

Científica, pois a mesma possui contato de professores que moram fora do estado e possuem muita informação na 

área. Um grupo no WhatsApp já foi montado com membros do CAMBLU e da IFMSA. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 
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Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  
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Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  
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Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  
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Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

13. 

Sobre a ação solidária no HSA, Camila ressaltou que o total de doações foi de R$235,00, que foram depositados em 

sua conta da Viacredi, para que ela efetue a compra das cestas básicas nessa semana e entregue ao HSA. Uma amiga 

de Camila também doará alimentos equivalentes a uma cesta básica para que ela efetue a entrega. Nessa semana, 

após a doação, fotos serão divulgadas, bem como os comprovantes de compra. Camila ressaltou que a expectativa 

era de que houvessem mais doações, mas entende que no momento de crise as coisas estão difíceis. Nas próximas 

vezes, afirmou que uma coleta presencial de alimentos seria melhor (se possível, após o final da quarentena). 

14. 

Rafael Patiño disse que na semana passada ele iniciou a criação das artes para divulgação dos podcasts, e ele entrou 

em contato com a Rádio FURB e da TV FURB e eles apoiaram divulgar mais sobre esse mecanismo do CAMBLU. 

Assim, nas próximas semanas os órgãos de marketing da FURB deverão divulgar os podcasts. 

15. 

Larissa Chiste disse que uma aluna da sala dela, Carolina Kovaleski, deu a ideia de um curso de telemedicina elaborado 

pela equipe Afya, que é disponibilizada pela plataforma MEDCEL, para que os estudantes da FURB que necessitam 

possam utilizar. Ela disse que essa ideia poderia ser proposta ao coordenador Dr. Ricardo, e solicitou a Larissa que 

divulgasse ao CAMBLU. 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   

                                     

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 

 

 

 

 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

 ATA DE REUNIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 16 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Gabriela Dombeck, Camila Ceruti dos Santos, Carolina Bevervanço Veiga, Rafael Destri 

Coelho, Wallace Mees, Laisa Scremim, Douglas Rizzotto Kraemer, Anna Sofia Silva 

Amorim, Brenda Wiggers, Gabriela Scheidt, João Vitor Muller Fantini, Julia Orsi, Larissa 

Caroline Chiste, Rafael Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, Vanessa Ferrari. 

OBSERVAÇÕES Participantes: Maísa Schultz, Liegge Roncaglia Pelegrini. 

PAUTAS 

  

1 Reunião Plano de Contingência + Atualizações  

2 Homenagem Líder de Sala 

3 Cabos VGA 

4 Colchões HSI 

5 Sala Coworking 

6 Uptodate 

7 Simulados Semestrais 

8. Blog do CAMBLU 

9. Ajude um Idoso 

10. Workshop de Produção Científica 

11. Ideias de Pautas 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 15/06/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h16   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

O Wallace semanalmente, segunda e quarta-feira, frequenta reuniões com os coordenadores dos cursos da Saúde e 
outros professores, representando a medicina e levando a visão dos estudantes. A reunião da segunda-feira dessa 
semana foi cancelada, Wallace adianta dizendo que o motivo é que terá uma reunião do CCS para aprovar algumas 
coisas, e provavelmente remarcarão ao decorrer da semana.  
Atualizações que o Wallace recebeu: (1) FURB está estudando a possibilidade de abertura de um novo campo de 
estágio para a medicina, que seria na medicina do trabalho, esse projeto pretende utilizar a parte de cima do HU, 
onde seria montado um consultório, os alunos, acompanhados por professor (médico do trabalho, condição reforçada 
por Wallace na reunião com os coordenadores) irão atender os servidores que alegam ser do grupo de risco para a 
pandemia do coronavírus da FURB, para realizar uma anamnese e exame físico ocupacional, isso será melhor 
discutido na reunião do CCS, mas seria um estágio de liberação rápida por não depender de hospital ou secretaria 
municipal de saúde, bem como válido já que os alunos atenderam pacientes com comorbidades e poderão prestar 
um acompanhamento longitudinal naqueles com doenças descompensadas. (2) Sobre os EPI’s para o internato, 
chegarão na quarta ou quinta a maioria, e segunda feira dia 22 de junho o restante. (3) O HU abrirá na semana que 
vem para o internato, dia 22 de junho, para o ciclo clínico ainda não tem previsão, depende de como será o feedback 
da reabertura do HU para o internato, bem como liberação gradativa dos hospitais e secretaria municipal de saúde. 
(4) o CAMBLU já irá solicitar que o Departamento e CCS que encaminhe a compra dos EPI’s que serão necessários 
no retorno das aulas do ciclo clínico, já que para o internato teve uma lerdeza, queremos garantir mesmo que sem 
previsão de retorno que haja EPI’s. (5) Faremos um formulário para os alunos responderem, para sabermos quais 

são as necessidades dos alunos de todas as fases, relacionado ao retorno das aulas práticas (grupo de risco, meio 
de transporte, etc.). (6) Para o ciclo básico o retorno das aulas práticas inicia na próxima semana, em acordos feitos 
com os professores e líderes de turma.  

02 
Surgiu a ideia de fazer uma homenagem aos líderes de turmas, principalmente devido ao trabalho que estão tendo 
durante a quarentena. O marketing irá fazer uma arte de homenagem para postar no Instagram. 

03 

Brenda Wiggers, Gabriela Scheidt e Carolina Bevervanço Veiga já estão montando o documento sobre o uso dos 
cabos, a ideia é incluir outros cursos no documento e colocar a assinatura dos representantes dos centros 
acadêmicos. O documento pronto será enviado para o Wallace, o qual irá revisar e encaminhará com os presidentes 
dos outros CA’s que utilizam o bloco J. 

04 

Rafael Destri Coelho fez as medidas, e vai entrar em contato com no mínimo 2 estofarias para fazer orçamento sobre 

os cortes dos colchões. Lembrando que foi necessário todo esse processo, devido a perda de informações de uma 

gestão para outra. 

05 

João Vitor Muller Fantini está em contato com uma arquiteta que está fazendo o projeto da sala de Coworking, depois 

de pronto vamos divulgar o trabalho dela nas redes sociais. Depois disso teremos que ir atrás da execução do 

projeto, como marcenaria, pintura, iluminação e demais itens que forem necessários. 

João nos passou as fotos do esboço do projeto, a gestão deu várias sugestões e ele irá repassar para arquiteta, 

trazendo os novos projetos para a reunião assim que concluído. 

06 

Carolina Bevervanço Veiga está em contato com a representante do Uptodate, a empresa utilizar o número de 
professores exclusivos da medicina e o número de alunos do internato para fazer o orçamento, para 
aproximadamente 90 professores o custo da plataforma é de 29.700,00 dólares anuais. A FURB tinha contrato com a 
plataforma, porém finalizaram em 2015, por se de alto valor e ter pouca adesão, pois naquela época só podia acessar 
a plataforma na WIFI da FURB, mas agora é possível utilizar em qualquer lugar/rede. Será feita uma reunião entre 
CAMBLU, juntamente com o Ricardo e um responsável pela plataforma, para conversarem e discutirem a respeito, 
mas já sabemos de antemão que é um valor muito alto a ser investido. O pessoal da biblioteca passou algumas 
outras plataformas que podem ser utilizadas pelos alunos, e outras que podem vir a ser contratadas, caso o valor não 
seja tão alto. João Fantini vai ajudar Carolina na busca do contato de outras plataformas. 

07 

Ocorreram hoje nas turmas de sexta, oitava e nona fases. A sétima fase terá amanhã. Não houve muita adesão das 

turmas, e provavelmente muitos irão responder em outro momento. Tiveram feedbacks positivos, que foi muito bom 

para revisar conteúdos que já estavam esquecidos, que foi bem formulado. Segundo os resultados dos simulados 

que foram feitos no dia de hoje, as questões do ENADE foram as que mais tiveram erros.  

Ideia da Sofia Schmitt Schlindwein é de que sejam postadas no Instagram questões do ENADE para que os alunos 

possam testar e se adaptar ao estilo da prova, esses posts seriam quinzenais ou com alguma periodicidade que 

ainda não foi decidida. Bem como essas estatísticas serão registradas e guardadas para que as próximas gestões 

utilizem destas informações para continuar a preparação das turmas para o ENADE.  

08 
Já foi divulgado do Instagram. Os post serão feitos no blog todo domingo, e será divulgado por meio de um story com 

autor da publicação e tema. 

09 As arrecadações já iniciaram em alguns prédios dos membros da gestão, quanto aos mercados já estão com muitas 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 
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caixas e estamos dependendo de autorização, por enquanto não temos nenhum ponto de coleta em local público. 

Continuaremos buscando mais pontos. Além dos pontos de coleta, tem a possibilidade de depósito na conta do 

CAMBLU e já contamos com 150 reais em doação. 

10 

Para a primeira etapa do Workshop, que é a única que falta decidir quem irá palestrar, o Rafael Destri Coelho já 

entrou em contato com o professor Márcio Rastelli, e o acadêmico Guilherme Wan Dall está em contato com um 

pessoal de São Paulo (CEDEM). A primeira etapa do workshop ocorrerá no dia 02/07/2020, a segunda 16/07/2020, a 

terceira 30/07/2020 e a quarta para 13/08/2020. O evento está sendo feito com acadêmicos do CAMBLU e IFMSA. 

11 

Ideias: 

Rafael Destri Coelho: fazer uma li ve, com um médico formado na UNICAMP, para falar sobre pesquisa na área 

médica. Deixaremos para o segundo semestre, por enquanto vamos focar nos eventos que já estão marcados para 

ocorrerem.  
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 17 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Anna Sofia S. Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Carolina B. Veiga, 

Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela Scheidt, João Vitor M. Fantini, Julia 

Orsi, Larissa C. Chiste, Rafael D. Coelho, Rafel Reis Patiño, Sofia S. Schlindwein, 

Vanessa Ferrari, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Alan França 

Cerioli, Ana Carolina Campiolli, Ana Luiza de Moraes Golineli Boaventura, Ângela 

Wernke, Bernardo Przysiezny, Bianca Schroeder, Bruna Moneretto, Bruno Antunes 

Wiethorn, Bruno Pfiffer, Caroline Possamai, Christine Bouwman, Fabiane Kaori Tamae 

Tomita, Fernanda Pereira, Flavia Oyadomari Miszczuk, Gabriela Weber Machado, 

Jacqueline Dulce Yumi Sanches, Júlia Prebianca, Larissa Jagiello Mohr, Laura 

Serraglio Narciso, Liegge Roncaglia Pelegrini, Maria Luiza Koerich, Mirelle Yumoto dos 

Santos, Priscila Pegoretti, Vendelino Crisóstomo Salomon 

PAUTAS 

  

1. Reunião CCS 

2. Retorno das aulas 

3. Reunião com advogado 

4. Nota oficial 

5. Formulário retorno das práticas  

6. SECIMED 

7. Cabos VGA 

8. Homenagem líder de sala 

9. Colchões HSI 

10. Revista da saúde 

11. Plataformas de artigos 

12. Ajude um idoso 

13. Workshop de produção científica 

14. Blog do CAMBLU 

15. Ideias de pautas 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 22/06/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h40   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

Anna Sofia iniciou falando que a reunião do CCS foi na quarta-feira passada. Acerca do retorno às aulas, o CCS 
ressaltou as normas documentadas que devem ser respeitadas devido ao COVID-19 neste retorno. As normas para 
utilização de laboratórios foram documentadas pelo Departamento de Ciências Naturais. Foram feitas filas com o 
distanciamento necessário demarcado por fitas no chão da FURB; o uso de EPIs foi declarado obrigatório, dentre outros 
fatores. Também foi falado sobre o HU, no qual seria montada uma tenda na sexta-feira passada para triagem dos 
pacientes que lá serão atendidos. Os agendamentos de consultas estão ocorrendo apenas via telefone. Caso o paciente 
apresente suspeita de COVID19, será encaminhado para uma consulta médica via prefeitura, e não entrará no HU. 
Assim, os alunos, primeiramente do internato, que iniciarem o atendimento presencial no local, ficarão seguros. A 
respeito dos EPIS, foi falado que boa parte das encomendas já havia chegado, e o prazo limite para a chegada dos 
EPIs restantes para os alunos seria hoje (22/06). A respeito dos EPIs para o ciclo clínico, o coordenador Ricardo disse 
que o pedido já foi feito, mas não falou sobre prazos. Vanessa, que está no internato, disse que os atendimentos já 
retornaram hoje, e falará mais na próxima pauta. Anna também disse, sobre os EPIs, que o estabelecido para os alunos 
que possuem aula em hospitais é o uso de máscaras cirúrgicas e jaleco, e em UBS também deve haver o uso de luvas. 
O aluno Bernardo Przysiezny questionou sobre as datas em que foram feitos os pedidos de EPIs. O CAMBLU confirmou 
que um segundo pedido de EPIs foi feito no dia 08 de junho, mas afirma não saber quando foi feito o primeiro pedido, 
sendo essa uma informação exclusiva do departamento e que já foi questionada, mas que não se obteve resposta. 

02. 

1° e 2° fases: as aulas práticas retornaram hoje, e Rafael disse que ocorreu tudo bem. Camila ressaltou que viu a 1° 
fase tendo aulas, e que estava tudo bem. No caso da 2° fase, imunologia e microbiologia ocorrerão de forma mediada 
por tecnologia, sendo repostas em momento oportuno, uma vez que os professores são do grupo de risco. O mesmo 
acontecerá para a 3° fase, que também possui essas duas disciplinas.  
3° fase: Brenda disse que hoje o professor Mendonça salientou que não há previsão para retorno de semiologia, mas 
as demais práticas estão ocorrendo mediadas por tecnologia; não há previsão de retorno para a disciplina de Interação 
Comunitária. 
4° fase: Gabriela Scheidt falou que acerca das aulas práticas de enfermagem, ainda não há resposta definitiva. A 
professora está aguardando o aval do departamento. 
5° fase: Sofia falou que as aulas de cirurgia torácica foram liberadas, e que a turma foi dividida em equipes. As aulas 
práticas de radiologia ocorrerão mediadas por tecnologia; foi conversado com o professor Romero para liberar as aulas 
de técnica cirúrgica, e a turma também será dividida em grupos para a aula. 
6° fase: todas as práticas já foram liberadas no HSA; as aulas de oncologia ocorrerão nas terças, quartas e quintas; 
hematologia na quarta à tarde. O hospital só está liberando a entrada de 3 alunos por vez para aula. As aulas no 
HEMOSC ocorrerão com 1 aluno por vez. 
7° fase: as aulas de oftalmologia serão liberadas nessa semana.  
8° fase: Carolina disse que a maioria das disciplinas estão dependendo da aprovação de órgãos maiores, por se 
tratarem de aulas em AGs, creches e escolas. As únicas disciplinas que estão aos poucos se normalizando são 
ginecologia e obstetrícia  
9° fase:  pediatria está com estágios no HSA e consultórios particulares de alguns professores; GO está ocorrendo no 
HSA, AGs e HU; MFC retornou com grupo de 4 alunos, alguns preceptores pediram para que fossem apenas 2 por 
vez, com 4 alunos tem a possibilidade de 2x na semana. 12 alunos estão indo pra Brusque fazer MFC. 
 
Wallace ressaltou que o HSA já está liberando a entrada de alunos (3 por grupo); o HSI já deu resposta acerca do 
retorno, mas o coordenador disse que iria novamente conversar com eles, pois não entendeu o retorno; o HSC permitiu 
o retorno, mas quer que a FURB adquira todos os EPIs para os alunos; o HU já permitiu a entrada de alunos do internato 
aos poucos. Sobre as ESFs, nas próximas semanas será decidido sobre o retorno. Foi feita uma pergunta sobre a 
redução de carga horária, e Wallace respondeu que ainda será discutido em colegiado, mas que o coordenador Ricardo 
citou que está fora de cogitação no momento. Sobre o retorno no HSI, a resposta positiva foi apenas para o ciclo clínico. 
Foi feita uma pergunta acerca dos pedidos de EPIs pelo departamento, os quais apresentam demora, e Gabriela 
Scheidt respondeu que o CAMBLU também acha inadequada a lentidão do departamento na compra de EPIs, e em 
todas as reuniões esse tema foi abordado, com cobranças. Ela disse que com certeza o centro acadêmico poderá emitir 
uma nota oficial salientando essa demora no final de toda essa situação.  
Foi perguntado acerca do retorno de semiologia pela aluna Laura Serraglio, no qual o Dr. Mendonça salientou que 
queria retornar com todas as turmas. Gabriela Scheidt respondeu que apesar de essa ser a vontade do professor, é o 
departamento que poderá decidir como palavra final. 
A aluna Ângela Wernke salientou que a falta de comunicação entre departamento e professores incomoda muito os 
alunos, pois a cada momento surge uma nova decisão que logo é revogada por falta de comunicação. Ela questionou 
se o CAMBLU poderia intervir, e Wallace disse que concorda completamente com ela, e que ele envia mensagens 
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diariamente ao coordenador Ricardo lhe questionando sobre atualizações. A aluna Priscila Pegoretti ressaltou sua 
preocupação com o aumento de casos de COVID19, e se os hospitais haviam se posicionado acerca disso, uma vez 
que a orientação é de retorno gradual às atividades acadêmicas. Wallace disse que mesmo com o aumento, os hospitais 
mantiveram a mesma posição sobre o retorno. Wallace ressaltou que a dificuldade no momento é extrema, e que o 
CAMBLU está tendo que assumir uma posição de cobrança que não deveria ser necessária caso o departamento 
fizesse o seu trabalho adequadamente. Muitos alunos demonstraram descontentamento com a gestão do 
departamento, e a aluna Maria Luiza Koerich questionou o que as turmas poderiam fazer para auxiliar o CAMBLU. 
Wallace disse que será lançada uma nota de descontentamento com a situação, e que o apoio dos alunos na divulgação 
seria fundamental. A convocação de mais reuniões das turmas com o coordenador também seria de grande valia. A 
aluna Gabriela Weber questionou se existe algum órgão que fiscaliza a ação do departamento, e Wallace respondeu 
que não, apenas há uma hierarquia e as informações correm deste modo. 

03. 

Julia Orsi salientou que esteve na reunião com Wallace, e que questionou ao advogado como poderia ser cobrada a 
reposição de aulas pela FURB de forma segura. O advogado salientou que os alunos devem sempre preencher listas 
de presença das aulas, para que no futuro isso possa ser usado como prova judicial em caso de desfalque de aulas, 
promovendo o retorno do dinheiro aos acadêmicos ou descontos nas próximas mensalidades em forma de créditos. 
Wallace encaminhou para os líderes o diário acadêmico, folha que precisa ser assinada pelos alunos comprovando a 
presença em aulas. No futuro, os dados levantados pelo diário acadêmico podem servir como garantia judicial de que 
as reposições não ocorreram de forma adequada (se for o caso).  
Sobre a redução de mensalidades, Julia disse que a União Catarinense dos Estudantes já está movendo uma ação 
contra a ACAFE para cobrar redução das mensalidades das universidades envolvidas com o sistema, mas que o 
advogado opinou que não adiantará, pois a ação deve ser direcionada a cada faculdade, e não à ACAFE.  
O aluno Vendelino, da 8° fase, ressaltou que acha importante lutar para que todas as aulas sejam sim repostas, e que 
o reembolso ocorra só em últimos casos, afinal devemos receber o que pagamos por lei. Wallace disse que concorda 
totalmente, e que iremos sim lutar para que essas aulas ocorram da maneira adequada, mas que o reembolso seria 
uma alternativa em últimos casos. O aluno Alan França questionou se essas dúvidas serão levantadas na próxima 
reunião do colegiado, e se resolveria reclamar sobre o departamento na ouvidoria. Camila respondeu que todos os 
questionamentos estão sendo anotados em ata para serem levados para o colegiado; sobre a ouvidoria, Wallace disse 
que não conhece experiências com o órgão, mas que ele poderia tentar e que seria muito útil. A aluna Priscila Pegoretti 
questionou sobre a possibilidade de concentrados com as disciplinas práticas em atraso, e Wallace disse que nenhum 
professor mencionou o desejo ao departamento, mas que ele irá conversar com o Ricardo novamente. Bruna Moneretto 
perguntou se já há data para a próxima reunião com o colegiado, mas Wallace disse que ainda não há confirmação, 
sendo que provavelmente deve ocorrer na próxima semana. A aluna Fernanda Pereira questionou se o CAMBLU se 
posicionou sobre a entrada de calouros nesse semestre, pois acredita ser impossível com tanta desorganização da 
FURB no retorno às aulas. Wallace disse que em meio a tantas pautas o CAMBLU acabou não se posicionando sobre, 
mas que foi falado em reunião do colegiado pelos responsáveis da FURB que a entrada de calouros seria benéfica, 
pela movimentação financeira e também para que a troca de semestre seja garantida. 

04. 

Gabriela Scheidt ressaltou que o objetivo do documento a ser emitido como nota oficial do CAMBLU é solicitar maior 

comprometimento e atenção do departamento com a situação atual do curso de Medicina em face às aulas e a à 

pandemia de COVID19. Algumas das insatisfações levantadas no documento são a falta de padronização na 

comunicação de professores, departamento e alunos; desacerto na prioridade de retorno às aulas por turma (como o 

retorno de aulas para o ciclo básico, mas não para o clínico); falta de comprometimento com a segurança dos alunos 

e professores (não há EPIs para todos, e o ciclo básico está usando EPIs próprios no retorno, sem fornecimento pela 

FURB); inexistência de um documento oficial com datas, informações e padronizações sobre os retornos; lentidão no 

trabalho do departamento; escassez de comunicação com os hospitais; incertezas perante a reposição das aulas. 

Exige-se padronização na comunicação do departamento; respostas mais rápidas aos professores; EPIs para todos os 

alunos; documento oficial reiterando todos os critérios de reposição de aulas práticas, e que caso não sejam repostas, 

devem ser reembolsadas. Por fim, reivindica-se comunicação constante com todas as turmas do curso de Medicina por 

meio de reuniões periódicas (a cada 15 dias no mínimo). Gabriela salientou que apesar de o CAMBLU e os líderes 

estarem trabalhando tanto para manter a ordem nesse período de incertezas, os objetivos não serão atingidos se o 

departamento não estiver em acordo com o trabalho em ordens de dedicação e atenção. Ela abriu a pauta para 

sugestões dos convidados, e Wallace salientou que alterações serão feitas após a reunião com os questionamentos 

levantados anteriormente e agradeceu a todos pelas participações. 

05. 

Wallace disse que muitos estudantes responderam o questionário até o momento, e que as respostas irão gerar vários 

gráficos estatísticos que serão apresentados em documento para a FURB. Por ora, 51% dos alunos que responderam 

moram fora de Blumenau, mas grande maioria mora em Santa Catarina. 33% dos alunos que moram fora de SC já 

estão em Blumenau; 25% dos alunos que ainda não estão em SC salientaram que precisam de 1 semana de aviso 

antes de retornarem às aulas. 7% dos alunos que responderam são do grupo de risco (17 pessoas); 67 pessoas 

responderam que moram com pessoas de risco. Portanto, 84 pessoas não poderiam retornar às aulas. Assim, Wallace 

disse que com esses dados será possível cobrar um posicionamento consistente da FURB e do departamento. Dois 
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alunos responderam que tiveram/algum familiar teve COVID19. O formulário se encerrará na quarta-feira, e os dados 

resultantes irão se condensar em um documento final. 

06. 

Anna Sofia disse que a comissão organizadora optou por cancelar a realização da Semana Acadêmica de Medicina 
neste ano, adiando para o início do ano que vem (2021), uma vez que, ainda que ocorresse em setembro de 2020, 
muitas regras acabariam afetando a qualidade do evento. Independentemente da gestão que assuma no próximo ano, 
a SECIMED deste ano ocorrerá de forma adiada e extraordinária logo ao início do ano de 2021. A proposta de realizar 
a SECIMED via Teams está fora de cogitação, pois não é esse o objetivo de diferencial da comissão. Nesse ano, o 
foco é nos trabalhos apresentados pelos acadêmicos, bem como nas oficinas práticas, metas que seriam prejudicadas 
pela transmissão online. Desse modo, essa edição se mantém para realização no próximo ano, sendo que também se 
mantém sob organização da atual comissão. Já a SECIMED de 2021 se manterá sob organização da próxima gestão 
do CAMBLU. Wallace salientou sobre a tesouraria, sendo que o tesoureiro da próxima gestão poderá assumir o cargo 
na organização da SECIMED de 2020. Anna questionou se não poderia ser criada uma conta bancária para a 
SECIMED, mas Carolina e Wallace disseram que não há necessidade, uma vez que tudo é controlado pela tesouraria 
do CAMBLU, e que o dinheiro excedente da Semana Acadêmica é aplicado em retorno aos alunos de curso de 
Medicina. Anna reforçou que até o momento nenhum membro da comissão optou por sair, mas que, caso alguém saia, 
ainda não foi decidido como será o método de admissão para outros integrantes, ficando a cargo da comissão atual 
essa decisão. 

07. 

Brenda, Gabriela e Carolina escreveram o documento de solicitação, e hoje Brenda já encaminhou para os demais 

centros acadêmicos dos cursos da área da saúde, e todos já responderam, faltando ainda a assinatura de alguns dos 

CAs para que o documento seja levado adiante. 

08. 

Gabriela disse que sua sugestão era fazer uma arte agradecendo aos líderes por todo o trabalho desempenhado neste 

momento e incentivando sua valorização pelos alunos, para divulgar nas redes sociais. Wallace disse que a ideia é 

ótima e pode acontecer. Ela questionou se deveria fazer uma homenagem mais geral ou citar o nome dos líderes, mas 

o grupo concordou em não citar nomes. 

09. 

Rafael Coelho disse que fez orçamento de 4 colchões para o HSI com a estofaria Dois Amigos, cujo orçamento ficou 

em R$400,00; já a estofaria do Vale repassou um orçamento para os mesmos 4 colchões de R$300,00. Ele disse que 

explicou todas as medidas específicas para a produção dos colchões, e foram esses os valores repassados. O grupo 

solicitou que Rafael faça mais um orçamento na internet e aborde na próxima reunião para que ocorra votação. 

Salientou-se por Wallace a demora na resolução dessa pauta devido à demora do departamento em enviar as medidas 

necessárias para os colchões. 

10. 

Rafael Coelho disse que entrou em contato com os demais centros acadêmicos de Medicina Veterinária e de 

Biomedicina, questionando se gostariam de participar da revista da saúde, reiterando que devem ser abordados temas 

de saúde humana. O presidente do CA de Medicina Veterinária demonstrou muito interesse, e a próxima reunião do 

projeto será na quinta-feira, às 19h, com participação de ambos os CAs. Wallace questionou se há uma estimativa de 

tempo para a realização do projeto, e Rafael disse que irá abordar isso na próxima reunião, mas que espera que até o 

final de setembro/outubro tudo esteja encaminhado. 

11. 

Carolina salientou que, em um levantamento, cerca de 129 alunos dos dois últimos anos e 54 professores da FURB 

utilizavam a plataforma UpToDate.  João ficou encarregado de pesquisar mais acerca de outras plataformas. Uma das 

pesquisadas foi a Cochrane Brasil, que possui uma biblioteca com vários artigos e materiais. Todavia, para se inscrever 

nessa plataforma, a FURB precisa primeiramente se inscrever no sistema canadense EBSCO. João encaminhou um 

e-mail questionando como funciona a inscrição na plataforma, mas ainda não obteve resposta.  Outra pesquisa foi 

sobre o PSBE, plataforma brasileira e usa um login próprio para acesso. Aparentemente, o site está com problemas no 

login e João disse que não conseguiu se cadastrar para ver como funciona. Ele entrará em contato com a plataforma 

para saber como a FURB poderia ter acesso ao material.  

12. 

Carolina disse que fechou parceria com uma farmácia, onde deixou novos panfletos para doações. O supermercado 

FORT ainda não respondeu. A Casa São Simeão respondeu que tem parceria com o Supermercado TOP da Escola 

Agrícola, e Carolina questionou se poderia ser divulgado como ponto de coleta de itens, mas que a assessoria do lar 

de idosos ainda irá confirmar, pois estão organizando um brechó no mesmo local e querem aproveitar para fazer uma 

divulgação dupla. O supermercado Casa Express também está sendo cogitado, sendo que Sofia irá conversar com 

eles nesta semana para funcionarem como ponto de doação de itens. A Farmácia Econômica é outro possível ponto 

que ainda será confirmado. Ademais, a arrecadação já está ocorrendo nos respectivos condomínios dos integrantes do 

CAMBLU que se prontificaram a auxiliar na campanha, e as doações estão acontecendo com grande sucesso.  

13. 

Rafael Coelho disse que para a 1° etapa do Workshop, o Centro de Desenvolvimento de Educação Médica da USP 

está confirmado para a organização e ministração da palestra. A 2° etapa será ministrada pelos funcionários da 

Biblioteca da FURB. A 3° etapa, do comitê de ética, está em aberto para possíveis palestrantes, mas ele ressaltou que 

o comitê de ética do Hospital Santo Antônio será contatado e convidado. Por fim, a 4° etapa será ministrada por um 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 
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Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

professor da UNIDEP. Tudo já está bem encaminhado. Sobre a arte dos workshops, Gabriela disse que irá entrar em 

contato com a responsável pelo marketing da IFMSA para elaboração. 

14. 

A primeira postagem de texto no blog foi uma produção da professora Daniela Maysa; após, foi feita uma postagem do 

aluno Willian Baltha. A próxima postagem, na próxima semana, será um texto do aluno André Mizoguchi. O feedback 

do blog vem sendo positivo pelos alunos. Rafael Patiño solicitou ao grupo que sugerissem nomes de professores que 

gostariam de escrever para o blog em privado. 

15. 

Wallace solicitou que, quando alguma informação do departamento for compartilhada no grupo da gestão, ocorra uma 

espera antes da divulgação, para que ele confirme se a informação está correta e confirmada. Assim, com a 

confirmação, as notícias vindas do departamento ou de outros órgãos podem então serem repassadas para as turmas, 

visando a qualidade da informação para os estudantes. 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

A décima primeira e décima fase ainda tem seis semanas de aula no HU, e a nona fase tem mais treze semanas. 
Para conseguir colocar outras turmas, ou adiantar semanas, a ideia é colocar mais um turno de atendimentos no HU, 
mas isso ainda será discutido. Sobre o novo campo de estágio, em medicina do trabalho, ainda está em discussão na 
FURB, pois ainda não há um médico para ser responsável. Na telemedicina, essa semana será feita uma reunião 
com o responsável pela plataforma de telemedicina, Rinaldo, juntamente com a reitoria da universidade, aguardamos 
novidades. 

02 

Foram escolhidos professores responsáveis por cada turma, exceto no ciclo básico que terá apenas um professor 
para todas as fases. Esses professores serão responsáveis por fazer contato com os demais professores de cada 
turma. Ocorrerá toda segunda feira uma reunião com esses professores responsáveis, líderes de turma e CAMBLU. 
Também será debatido em reunião sobre a possiblidade de repor aulas práticas de forma online, tendo em vista que 
nos hospitais o número de alunos por turma está muito reduzido, para isso, precisamos questionar a opinião dos 
alunos, dessa forma, o CAMBLU fará uma reunião com os líderes de turma para debater o tema. A ideia é saber 
como os estudantes se sentem, para que possamos levar isso para a reunião do colegiado, e também avaliar as 
particularidades de cada turma e cada matéria.  

03 

Primeira fase: a única questão da turma é sobre a aula de Biologia Celular e Molecular, que eles estão sendo online, 
e a preocupação é pelo fato de ser pago por aulas em laboratório e as aulas ocorrerem pelo Teams. Caso os alunos 
se sintam muito prejudicados por isso, existe a possibilidade de repor essas aulas em outros semestre, quando a 
situação da pandemia acabar. Porém, podemos tentar contato com a FURB novamente, para ver essa questão 
desses valores que foram pagos. 
Segunda fase: o retorno das aulas está ocorrendo tranquilamente, a turma está seguindo as exigências dos 
laboratórios. 
Terceira fase: já iniciaram as aulas de Semiologia no hospital, são 10 alunos por professor. Os alunos que são do 
grupo de risco estão tendo aula em um grupo único no HU. As outras práticas estão ocorrendo via Teams, pois os 
professores são grupo de risco.  
Quarta fase: o retorno de Semiologia será nessa semana, só não tem opção para as pessoas que são do grupo de 
risco, pois a responsável pelo laboratório de habilidades com os bonecos não tem disponibilidade. A ideia, é ver sobre 
a possibilidade de ter um concentrado para esses alunos do grupo de risco. Sobre a Prática de Enfermagem também 
retornarão essa semana, e para quem é grupo de risco existe a possiblidade de concentrado. 
Vale ressaltar que nenhuma turma do ciclo básico está tendo as aulas práticas de Interação Comunitária. 
Quinta fase: estão tendo torácica, técnica cirúrgica. Cardiologia iniciará na próxima semana. Ortopedia, reumatologia 
e Vascular ainda não há previsão. Radiologia será via Teams.  
Sexta fase: estão tranquilos, 39 alunos estarão tendo aulas a partir da próxima semana.  
Sétima fase: estão montando os cronogramas, já estão tendo aulas de saúde mental, a partir de amanhã começa 
oftalmologia. Neurologia e nefrologia também iniciam essa semana.  
Oitava fase: já tiveram aula de pediatria. Infectologia ainda não tiveram resposta. GO já estão organizando para terem 
aulas em duplas. O professor Tarcísio de pediatria falou sobre a possibilidade de iniciar a nona fase (parte teórica) e 
depois ir recuperando as práticas da oitava, mas ainda não foi decidido se ocorrerá isso mesmo. 

04 
Os formulários que foram feitos com os alunos já foram separados por turmas, não houve muita adesão das turmas, 

mas da mesma forma serão levados ao colegiado.  

05 

A arquiteta fez novamente o projeto e foi apresentado durante a reunião. O novo projeto conta com mais espaços 

para estudos individuais. O João Vitor Muller Fantini já está em contato com marceneiros. Vamos divulgar o projeto 

nas redes sociais, até para divulgar a arquiteta que nos ajudou e fez o projeto para nós sem custo.  

06 
O Rafael Destri Coelho fez um novo orçamento, como a estofaria 2 irmãos pelo valor de R$ 70 por colchão, dando um 
total de R$ 280, foi o orçamento mais barato e foi aprovado pela gestão. Lembrando que os outros dois orçamentos 
foram de R$ 300 e R$ 400. 

07 
Foi criado um canal num Youtube, e materiais que já tínhamos foram postados nesse canal. O canal foi criado para 

transmitir as palestras do Workshop de Produção Científica. A Laisa Scremin ficou responsável por cuidar do canal. 

08 
Já que não teremos SECIMED esse ano, pensamos em fazer um evento online com as ligas. Vamos pensar em 

ideias para formular melhor o projeto. 

09 As assinaturas já foram adicionadas e o documento já foi finalizado. 

10 

O João Vitor Muller Fantini ainda não recebeu nenhum retorno de nenhuma plataforma. Sobre a UpToDate ainda não 

temos retorno, porém o responsável da biblioteca já adiantou que será difícil a FURB aceitar devido ao alto valor. 

Continuaremos tentando outras plataformas mais viáveis financeiramente.  

11 

A arte sobre as doações já foi divulgada. Temos ainda um mês para recolher as doações, porém se vermos que há 

necessidade poderemos estender. Essa campanha foi criada pensando em uma pauta da gestão, Adote um Idoso, 

que ficou inviável de se concretizar devido a pandemia. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 

12 
O Workshop já está com quase mil inscritos, já foi divulgada primeira palestrante. Sobre a certificação será feita para 

quem participar de até 75% das palestras.  

13 
Já tivemos mais duas novas publicações, e temos outras encaminhadas para a próxima semana. Precisamos divulgar 

mais sobre o envio de material para publicação. 

14 
Semana passada foi fechado o pedido, e devido ao tempo até ser finalizado o pedido, o valor diminuiu para R$ 

556,00 para 100 porta jalecos. 
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______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   

                                     

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 19 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Anna Sofia S. Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Carolina B. Veiga, 

Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela Scheidt, João Vitor M. Fantini, Julia 

Orsi, Larissa C. Chiste, Rafael D. Coelho, Rafel Reis Patiño, Sofia S. Schlindwein, 

Vanessa Ferrari, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Alan França 

Cerioli, Ana Carolina Campiolli, Ana Luiza de Moraes Golineli Boaventura, Ângela 

Wernke, Bernardo Przysiezny, Caio César Erthal, Caroline Bollico, Christine Bouwman, 

Fabiane Kaori Tamae Tomita, Fernanda Pereira, Gabriela Weber Machado, Jacqueline 

Dulce Yumi Sanches, Júlia Prebianca, Maísa Schultz, Maria Antônia Silva da Cunha, 

Priscila Pegoretti, Vendelino Crisóstomo. 

PAUTAS 

  

1. Reunião Colegiado 

2. Retorno das aulas 

3. Sala Coworking 

4. Colchões HSI 

5. Cabos HDMI/VGA 

6. Congresso de Ligas Acadêmicas da Medicina FURB 

7. Workshop Produção Científica 

8. Principais pautas  

9. Blog do CAMBLU 

10. Porta jaleco 

11. Revista da Saúde 

12. Homenagem aos professores 

13. Integração CAMBLU 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 06/07/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 21h04  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h48   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

Wallace e Carolina participaram da reunião do colegiado nesta noite, na qual discutiram as questões de cada turma em 
meio às aulas mediadas por tecnologia. Eles também abordaram uma pesquisa individual feita com todas as turmas a 
partir da 3° fase pelo CAMBLU, por um formulário online, acerca do retorno das aulas práticas, o que foi crucial nas 
decisões e na cobrança de posição do departamento. 

1° e 2° fases: abordaram problema na comunicação com a professora Mercedes; professora Cláudia ficou responsável 
pelas duas turmas e iria contatar ela; 

3° e 4° fases: a maioria dos alunos não desejaram voltar aos hospitais para ter aulas, e ficou de tarefa para as líderes 
ver com a turma se gostariam de fazer aulas “aluno-aluno” nos laboratórios. 

5° fase: Karine e o professor Robson iniciaram fazendo um panorama de como estão ocorrendo as aulas. Um 
questionamento foi feito acerca da disciplina de técnica cirúrgica, na qual o professor Romero optou por incluir 40 alunos 
na mesma turma apesar das regras de distanciamento. Como a comunicação da líder com o professor está dificultada, 
o coordenador entrará em contato com ele, solicitando que se tomem medidas protetivas. Também foram citados alguns 
professores que não estão utilizando EPIs adequadamente, e o coordenador Ricardo também os contatará.  

6° fase: aulas estão ocorrendo de acordo com as regras dos hospitais e praticamente todas as aulas práticas já foram 
liberadas. Os estágios ainda dependem da liberação da prefeitura. 

7° fase: as avaliações online não estão ocorrendo em algumas disciplinas, e o coordenador Ricardo assumiu a 
responsabilidade de contatar esses professores, solicitando que façam as avaliações. As aulas de oftalmologia não 
estão mais ocorrendo presencialmente, apenas online, mas na votação feita pela turma na pesquisa do CAMBLU, 
demonstrou-se insatisfação com as aulas online. Ricardo conversará com o professor da disciplina. 

8° fase: Carolina ressaltou que apenas as aulas de habilidades e GO estão ocorrendo, sendo que foi conversado com 
o AG do Garcia para aos poucos liberarem a presença de alunos. Ela disse que o professor Tarcísio não estava 
presente na reunião de hoje, e que uma reunião em separado será feita para discutir as questões da 8° fase. Muitos 
alunos da turma não querem renovar a matrícula, uma vez que possuem um cenário conturbado quanto à entrada no 
internato. Salientou que a carga horária necessária para a turma não será esquecida, e está sendo cobrada em cada 
reunião. Ela solicitou ao Ricardo que a professora Carla de GO também fosse responsável pela turma, e não apenas o 
professor Tarcísio, para que a comunicação fosse reforçada; além de uma reunião exclusiva com a turma para 
esclarecimento de dúvidas e respostas. O aluno Bernardo questionou se foi abordado na reunião a reposição de aulas 
nas férias de dezembro/janeiro, e Carolina disse que em acordo com o que foi lançado pela FURB, isso pode sim 
acontecer, embora as turmas de internato não tenham férias extensas de verão. A aluna Ângela questionou se a 9° 
fase está tendo reposições adequadas das aulas práticas, pois muitos alunos da turma estão afastados por COVID, e 
Carolina respondeu que sim, pois a estimativa é que eles finalizem as aulas em agosto, e os alunos afastados validem 
as horas de aula de outra forma. A aluna Fernanda Pereira questionou se é de certeza que as aulas iniciariam em 
agosto para a atual 8° fase (futura 9° fase), e Wallace respondeu que Ricardo não deu certeza. A aluna Ângela reafirmou 
a vontade da turma de se rematricular apenas quando a 9° fase iniciar, pois não querem pagar a mais por aulas que 
não estão ocorrendo. Anna Sofia questionou por que essa reunião com o departamento ocorreu só agora, e Carolina 
salientou o fato de que a pesquisa do CAMBLU feita com as turmas via formulário foi crucial para questionar o atraso 
do departamento. Sobre a rematrícula, Carolina deu sua opinião de que apesar de as aulas não estarem ocorrendo 
agora, elas irão ocorrer em algum momento, e adiar o pagamento não iria solucionar o problema. Foi questionado sobre 
fazer disciplinas em formato concentrado (o que não é possível originalmente na Medicina) e Wallace disse que quando 
abordado na reunião, muitos professores não aceitaram, mas que isso pode ser conversado com os demais. A aluna 
Sofia questionou se não poderia ser feito um documento que garanta a reposição de aulas práticas, mas, de acordo 
com o advogado contatado pelo CAMBLU, o próprio diário acadêmico garante isso, bem como a matrícula e o número 
de alunos. O aluno Vendelino questionou por que as aulas da 9° fase teóricas não podem ser adiantadas para a atual 
8° fase, e Carolina respondeu que isso será verificado com a pró-reitoria pelo departamento. Ao final da reunião, ela 
conseguiu contato com o departamento, e eles deram certeza de que as aulas teóricas da 9° fase serão adiantadas 
para a atual 8° fase, mas que a rematrícula segue um edital diferente dos demais ciclos do curso e que ela só ficou 
sabendo disso agora. Wallace solicitou que isso seja divulgado nas mídias do CAMBLU. Carolina ressalvou que o 
CAMBLU contatará a pró-reitoria novamente acerca da reposição de aulas via online e opção de devolução de créditos 
em caso de não reposição. 

Wallace chamou a atenção para um debate que ocorreu na reunião (unindo colegiado, CAMBLU e DCE) acerca da 
criação de um protocolo pela FURB, o qual conteria informações sobre como proceder em caso de 
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professores/pacientes/alunos infectados na universidade. Também foi solicitado que os alunos tenham direito a fazer 
a testagem rápida via FURB. 

02. 

Wallace abriu espaço para que os alunos de cada fase trouxessem demandas de sua turma acerca do retorno das 
aulas.  
Brenda iniciou falando da 3° fase, na qual a disciplina de semiologia foi cancelada devido aos casos de COVID. Foi 
feita uma lista no grupo de WhatsApp da turma, sendo que os que não concordavam com o retorno deveriam assinar, 
e Brenda salientou que 30 pessoas não querem retornar no momento. Ela também trouxe um pedido da turma de maior 
comunicação do departamento com os alunos, uma vez que mesmo após a nota lançada pelo CAMBLU, eles seguiram 
não respondendo e-mails dos alunos. 
A 7° fase levantou muitas questões no chat, principalmente acerca de neurologia e neurocirurgia, nas quais os 
professores não estão querendo fazer provas online, deixando o assunto acumular. Wallace disse que o departamento 
já está ciente e irá contatar os professores. Outras questões foram levantadas nas disciplinas de nefrologia, na qual o 
professor quer fazer uma única prova envolvendo todo o conteúdo e avisou com uma semana de antecedência; 
professor Mello quer fazer uma prova oral envolvendo o conteúdo de neuroanatomia em habilidades após acusar a 
turma de cópias na outra prova, mas isso não consta em seu plano de ensino; os alunos ressaltaram que o coordenador 
já conversou com o professor, e ele afirmou que não quer alterar. 
O aluno Rafael Coelho trouxe as demandas da 2° fase, abordando a insatisfação com a desorganização do 
departamento. A 2° fase foi a primeira a entrar no novo currículo, cuja mensalidade ultrapassa os R$7.000,00, e ainda 
com a nova proposta, a desorganização continua. 
A aluna Sofia abordou as preocupações da 5° fase, pois as aulas teóricas da turma estão acabando, e a turma não 
quer continuar pagando a mensalidade para não ter aulas. Wallace reafirmou que o departamento está sendo cobrado 
para liberar as aulas aos poucos, mas que a decisão também depende dos hospitais, e relembrou que os casos 
aumentam cada vez mais. A aluna da 3° fase Ana Luiza questionou se a carga horária das práticas do ciclo básico e 
clínico poderiam ser reduzidas assim como está ocorrendo com o internato, mas Wallace disse que isso ainda não é 
necessário, pois há muito tempo de curso pela frente. 
Camila, da 2° fase, questionou como ficaram as aulas da professora Mercedes, e Wallace disse que a comunicação 
está muito difícil, e que ela não responde nem o departamento, nem o CAMBLU. Ele solicitou que os alunos tentem 
constantemente contato com ela. 

03. 

João ressaltou que orçamentos estão sendo feitos para a construção da sala, e Wallace solicitou que o marketing 
divulgue o trabalho da arquiteta que fez o projeto no Instagram e no site. A pintura da sala sairá gratuita para o CAMBLU, 
pois o pai do João se ofereceu para patrocinar, faltando apenas o papel de parede. Gabriela Scheidt disse que a família 
possui uma marmoraria, e que se houver algo de mármore no projeto da sala, pode ser feito orçamento acessível com 
eles. 

04. 

Rafael Coelho disse que ainda não obteve resposta, e questionou como será feito o transporte dos colchões. Wallace 

disse que pode transportar de carro, mas que se alguém possuísse uma “carretinha” seria melhor. Ele disse que assim 

que for marcado o horário, alguém do CAMBLU poderá buscar. 

05. O setor responsável salientou que os cabos HDMI já foram comprados, faltando apenas a sua instalação. 

06. 

Wallace salientou que um grupo já foi criado incluindo a aluna Larissa Chiste e os demais responsáveis por ligas 
acadêmicas. Ele solicitou que a gestão opine sobre temas fixos para o congresso ou outras opiniões. Carolina disse 
que uma das propostas da atual gestão foi de elaborar aulões de diversas disciplinas, feitos pelas ligas por meio de 
casos clínicos. Desse modo, a ideia dela era de englobar essas aulas no congresso, por casos clínicos. João e Douglas 
opinaram, salientando que a ideia é ótima e que tornaria o congresso menos cansativo e mais dinâmico. João também 
deu a ideia de duas ou mais ligas se unirem para o debate de um mesmo caso clínico. A ideia abordada por Carolina 
foi aprovada pela gestão. 

07. 

Rafael Coelho deu o feedback de que o workshop foi muito assistido, batendo mais de mil visualizações no canal do 

Youtube do CAMBLU; a próxima etapa do workshop ocorrerá com uma bibliotecária da FURB, cujo currículo será 

divulgado no Instagram do CAMBLU. Wallace questionou se a próxima etapa será aberta ao público, e Carolina disse 

que sim, pois o controle da certificação ocorrerá via check-out pela IFMSA Brazil. 

08. 
A secretaria do CAMBLU já está trabalhando no levantamento das principais pautas de maio e junho para divulgação 

pública. 

09. 

Rafael Patiño salientou que foi postado no blog um resumo feito pela aluna Anna Welter para o seu studygram acerca 

do podcast de hemofilia, lançado pelo CAMBLU. Ele disse que essa foi uma boa forma de divulgar o blog e os podcasts 

ao mesmo tempo. 

10. 

Brenda disse que foi recebida uma amostra do porta jaleco, e que o tamanho era muito pequeno. Assim, ela solicitou 

uma alteração no tamanho para 300x300x40 e alteração do zíper para preto, para que ocorra um melhor 

aproveitamento do produto. Desse modo, o valor passará para R$9,88. Ela salientou não ser possível guardar o jaleco 

no produto recebido inicialmente, e por isso foi solicitada a mudança. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

11. 
Rafael Coelho disse que os alunos do curso de Educação Física também foram convidados para participar da revista 

e aceitaram, e que está tudo bem encaminhado, mas que o projeto ainda não está completamente encaminhado. 

12. 

Sofia iniciou a pauta solicitando ideias dos membros da gestão para homenagear os professores, e disse que a sua 

opinião era de que podia ser feito um vídeo homenageando os professores, mas sem citar nomes. Vanessa disse que 

é muito importante essa homenagem, pois muitos professores bons estão desanimados durante esse período. Gabriela 

deu a ideia de que vários alunos podiam participar e fazer pequenos vídeos agradecendo aos professores, sendo no 

máximo 3 alunos por fase. Esse vídeo poderia ser compartilhado tanto via WhatsApp como nas demais mídias sociais. 

Wallace solicitou que o marketing pense melhor sobre a ideia e sobre a elaboração de um roteiro, abrindo para que 

mais membros da gestão auxiliem na criação. Rafael Patiño disse que uma ideia seria também divulgar o vídeo pela 

TV FURB, e Wallace disse que isso pode ser estudado. 

13. 

Camila disse que em conjunto com Gabriela Dombeck e Wallace, a secretaria do CAMBLU está pensando em ideias 

para integrar a gestão de forma online, uma vez que a metodologia de reuniões via Teams nunca ocorreu em uma 

gestão anterior. Ela salientou que será criado um formulário de autoavaliação, a ser preenchido pelos membros, no 

qual eles poderão ressaltar suas expectativas, frustrações, projetos e trabalhos que estão sendo elaborados até o 

momento dentro do CAMBLU, e como acreditam que poderiam melhorar. Outros formulários serão criados para 

melhoria na convivência da equipe, bem como dinâmicas de grupo que possam ser feitas à distância, visando um 

melhor aproveitamento das qualidades de cada um. As ideias foram bem aceitas e serão colocadas em prática já nesta 

semana. 
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Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 
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João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   

                                     

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 20 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Gabriela Dombeck, Anna Sofia Silva Amorim, Julia Orsi, Laisa Scremin, Larissa Caroline 

Chiste, Rafael Destri Coelho, Sofia Schmitt Schlindwein, Camila Ceruti dos Santos, 

Carolina Bervervanço Veiga, Douglas Rizzotto Kraemer, Gabriela Scheidt, João Vitor Muller 

Fantini, Rafael Reis Patiño, Vanessa Ferrari, Wallace Mees. 

OBSERVAÇÕES 

Presentes: Alan França Cerioli, Ângela Wernke, Alessandra Ferrari Landmann, Caroline 
Possamai, Heloisa Soares Moller, Bruna Milene Priotto, Jackson Tribess, Joana Tavares 
Wascheck, Ana Carolina Campiolli, Beatriz Pradi, Christine Bouwman, Julia Prebianca, Lara 
Nadine Kanitz Packer, Liegge Roncaglia Pelegrini, Lucas Wippel, Maisa Schultz, Mirelle 
Yumoto dos Santos, Priscila Pegoretti, Rayana Amanda Nazario, Vendelino Crisóstomo 
Salomon, Yuri Zapella Freire da Rocha, Bruno Francisco Pawlak, Bruno Pffifer, Fabiane 
Kaori Tamae Tomita, Alexa Macanhan, Ana Luiza de Moraes, Bárbara Dalri Andreghtoni, 
Brenda Trindade Varella do Nascimento, Caio César Erthal, Camila Schoffel Martins, 
Carolina Santanielo Vidote, Carolina Vissoci Lima, Francini Hennig, Gabriela Dalmedico 
Richter, Gabriela Neumayr, Heloisa Chiquetti, Heloísa Debortoli Bornhausen, Isabelle 
Beatriz Freccia Nagel, Joana Moretto, Johanna Laschewitz Wamser, Kallyne Larissa 
Nogueira, Laís Cereda dos Santos, Laryssa Aparecida Ruediger, Laura Canello Resener, 
Leonardo Cecconello, Letícia Geisler, Louise Bruns Willrich, Luis Gabriel Blemer, Luiza 
Trierweiler, Manuela Kreuscher, Marco Yukio Iizuka, Maria Antônia Silva da Cunha, Maria 
Augusta da Silva, Maria Eduarda Smaniotto Madeira, Marina Luise Dorow, Natália Rocha 
Spillere, Nathan Kulkys Marques, Paula Hosang Uba, Rafael Rodacki, Renato Vianna 
Botelho, Sahra Gabriela Roedel. 

PAUTAS 

  

1 Reunião Plano de Contingências 

2 Demanda das Fases 

3 Homenagem aos Professores 

4 Calouros 

5 Treineiros 

6 Sala de Coworking 

7 Blog do CAMBLU 

8 Feedback da Gestão 

9 Ideias de Pautas 

10 PAATC para Congressos Online 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 02/12/2019 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h04   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Os responsáveis pelo HU estão querendo fechar o hospital por 14 dias, devido à falta de transporte público e pelo fato 
de ter alguns servidores afastados por estarem contaminados ou com possibilidade de estarem com COVID-19, ou 
também porque estão em contato com pessoas infectadas. Em reunião com esses responsáveis, Wallace Mees e 
Gustavo Stein debateram que não havia dados objetivos e suficientes para explicar um fechamento do HU, ainda mais 
que é um importante campo de estágio para o internato, o consenso dos presentes na reunião foi que fique fechado 
por 48 horas para avaliar melhor se há necessidade de fechamento por 14 dias. Está sendo estudado a possibilidade 
de o HU funcionar com três turnos e funcionar nas férias. 

02 

Segundo a nota oficial da FURB, de número 9, as aulas práticas de 1ª a 8ª fase estão suspensas por 14 dias. De 
acordo com a PROEN, 17/08 se iniciam as teóricas do próximo semestre, mesmo não tendo concluído as práticas do 
semestre anterior. 
1ª fase: sobre alunos do grupo de risco, alguns alunos querem realizar as matérias em outro semestre e terão esse 
direito.  
2ª fase: sobre Interação Comunitária não há possibilidade de realizar essas aulas nesse momento, sobre os créditos 
financeiros dessa matéria, tanto a segunda quanto a primeira fase irão formular um documento para enviar para a 
pró-reitoria em relação ao créditos financeiros referentes a interação comunitária. Imunologia está ocorrendo via 
Teams as teóricas da prática, e em outro momento serão feitas as práticas em laboratório, pois o professor é do 
grupo de risco. 
3ª fase: as aulas de semiologia estão suspensas e estão sendo estudada a opção de realizar parte da carga horária 
com exames físicos entre alunos e no laboratório de habilidades e outra parte nos hospitais quando as aulas 
retornarem.  
4ª fase: sobre semiologia está sendo estudada a possibilidade de concentrado e também para a utilização do 
laboratório de habilidades. Sobre técnica de enfermagem as aulas ocorrerão assim que forem liberadas novamente. 
Fisiologia e Interação Comunitária ainda não tem muita novidade. A turma se opôs em ter aulas práticas de fisiologia 
online. 
5ª fase: a turma reclamou sobre aulas teóricas com o professor Luiz Otávio e o professor responsável pela turma 
entrará em contato para resolver a demanda. 
6ª fase: foi apresentado como serão as aulas práticas de endócrino online, e a turma está de acordo.  
7ª fase: as provas da sétima fase irão ocorrer via AVA3. A turma deve entrar em contato com a professora Karla que 
é responsável pela turma para melhorar a comunicação.  
8ª fase: Aulas por enquanto estão suspensas. Entrarão na nona fase dia 17/08. Ver a possibilidade de começar as 
teóricas da nona fase já em julho para adiantar. 
Questionamento: sobre a redução da mensalidade para o próximo semestre haja vista que o próximo semestre terá 
continuidade da forma online das aulas teóricas. Solicitaremos que o DCE faça uma nova reunião com a reitoria e 
centros acadêmicos para discutir sobre a redução das mensalidades. E também questionar para a reitoria sobre o 
valor das práticas que estão sendo feitas de forma online e não há utilização de laboratório.  
Sobre a possibilidade de concentrados: tudo depende do que for conversado com os professores das matérias e a 
possibilidade de horários e datas.  
Sobre adiantamento das férias: por enquanto não é uma possibilidade, pois temos muitas aulas para recuperar e 
devem ser aproveitados todos os campos de estágio que estiverem abertos. 

03 
Sobre o vídeo de homenagem aos professores, o marketing está responsável em formular alguma ideia. E também a 
Gabriela Scheidt deu a ideia de fazer uma carta com uma lembrança para enviar aos professores e a gestão aprovou 
a ideia.  

04 

Temos que elaborar o manual de calouros. E quando a nova turma estiver fechada podemos fazer uma reunião via 

Teams, para apresentar o Centro Acadêmico e demais instituições da medicina FURB. Sofia ficou responsável pela 

elaboração do manual e o Rafael Destri Coelho irá ajudar.  

05 

Precisamos elaborar o edital e ver como vai funcionar o processo seletivo, também devemos pensar no número de 

vagas. Larissa e Carolina ficaram responsáveis pela elaboração do edital. Pela decisão da maioria optamos por três 

treineiros, mas há possibilidade de alteração. 

06 
Sobre a divulgação do projeto da sala de Coworking, juntamente com a divulgação da arquiteta no Instagram do 
CAMBLU, será feita amanhã (14/07) e a arte já foi aprovada pela arquiteta.  

07 

Ontem teve uma nova postagem no Blog do CAMBLU. E já está sendo formulada uma nova postagem sobre o 

processo de bolsas, visando os novos calouros que estão chegando, esse post está sendo elaborado pela Camila 

Ceruti dos Santos e Laisa Scremin.  
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 
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Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  
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08 
Algumas pessoas ainda não responderam o questionário, então devem responder. O levantamento das respostas do 

formulário será feito e será debatido em uma reunião extraordinária.  

09 

Ideias: 

Douglas: ideia de fazer um evento sobre telemedicina e o futuro da medicina. Pensando no Rinaldo como uma 

possibilidade de palestrante. Também conversar com o Leonardo Aguiar. O evento ficará para o segundo semestre.  

10 

Pensando que estão ocorrendo Congressos de forma online, e esses congressos tem custos e existe a possiblidade 

de apresentação de trabalhos, o Rafael Destri Coelho ficou responsável por analisar o edital do PAATC existente e as 

possibilidades de reformular o edital para essa nova realidade em meio a pandemia.  
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 21 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Carolina B. Veiga, Douglas R. Kraemer, 

Gabriela Dombeck, Gabriela Scheidt, João Vitor M. Fantini, Julia Orsi, Larissa C. 

Chiste, Rafael D. Coelho, Rafel Reis Patiño, Sofia S. Schlindwein, Vanessa Ferrari, 

Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Alan França 

Cerioli, Bernardo Przysiezny, Brenda Varella, Bruno Francisco Pawlak, Júlia 

Prebianca, Laryssa Aparecida, Liegge Roncaglia, Luis Gabriel Blemer, Maísa Schultz, 

Maria Antônia Silva da Cunha, Mirelle Yumoto dos Santos, Paula Uba, Priscila Pegoreti 

PAUTAS 

  

1. Reunião Plano de Contingência 

2. Reunião da Sala de Simulação 

3. Mensalidade 

4. Manual do Calouro 

5. Projeto Treineiros 

6. Homenagem aos professores 

7. PAATC 

8. Lojinha CAMBLU 

9. Adote um Idoso 

10. Marketing 

11. Feedback da gestão 

12. Ligas Acadêmicas 

13. Práticas Integrativas 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 20/07/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h40  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

Wallace disse que na reunião a gestão superior da FURB solicitou novamente o fechamento do HU por 2 semanas ao 
CCS, e que o CAMBLU, alunos do curso e também o DCE se posicionaram contra o fechamento. Essa solicitação foi 
vetada e as aulas continuarão seguindo as regras, conforme a nota 9 divulgada pela FURB nesta noite. Na semana 
que vem deveremos ter atualizações sobre o retorno/não-retorno, lembrando que isso depende dos hospitais/ESFs e 
não apenas da FURB. O CAMBLU estará cobrando o posicionamento da FURB sobre o assunto. 

02. 

6° fase: houveram feedbacks acerca das aulas on-line e de como tudo está ocorrendo. 
7° fase: Julia Orsi disse que também não houveram muitas atualizações, e que a turma questionou muito a validade da 
reposição das aulas práticas no futuro. Ela disse que a turma está bem relutante, principalmente porque houve um 
problema quanto a escolha da disciplina optativa. O coordenador Ricardo disse que irá flexibilizar os estágios, que 
poderão ser feitos em outras instituições e validados como carga horária de prática para os alunos. Wallace disse que 
Ricardo reafirmou a inviabilidade de repor todas as práticas, pois não haverá tempo hábil, e essa flexibilização é 
importante. Julia disse que a turma organizará um formulário de feedback com a turma. 
8° fase: Carolina disse que não há muitas atualizações, pois terão locais de estágio. As práticas deveriam iniciar dia 17 
de agosto, e eles estão no aguardo para o início das teóricas da próxima fase. A turma solicitou uma reunião com o 
coordenador Ricardo e Carolina disse que está pressionando o departamento para que as solicitações e reclamações 
da turma sejam ouvidas. Eles querem ter segurança de que as práticas serão repostas no futuro, dentre outras dúvidas 
gerais. 
Wallace novamente abriu a pauta para questionamentos e solicitações de atuação do CAMBLU nas problemáticas de 
cada fase, e afirmou que se surgirem demandas, devem ser trazidas para a equipe. Ele falou sobre a reunião que o 
CAMBLU fez com as 1° e 2° fases, pois ambas estavam insatisfeitas com a mensalidade e com o aproveitamento na 
disciplina de anatomia, e que Camila está buscando formas de solicitar o horário livre de estudo dos alunos.  

03. 

Wallace disse que o DCE fez o ofício em conjunto a todos os Centros Acadêmicos, pedindo esclarecimento dos gastos 
da FURB. Ele disse que ainda não houve resposta. Após solicitações, pensou-se em o próprio CAMBLU criar um ofício 
solicitando também a transparência da FURB e possivelmente uma redução. Julia Orsi assumiu a palavra, ressaltando 
que a FURB abriu as reposições até o 1° semestre de 2022, portanto seria difícil cobrar uma posição da FURB pelos 
créditos do semestre. Por isso, de forma a representar a vontade dos acadêmicos, a ideia é de fazer o ofício, solicitando 
esclarecimentos sobre a mensalidade, usando exemplos e outras universidades que reduziram e até mesmo a fala do 
próprio coordenador, que assumiu não existir tempo hábil para reposição de todas as aulas. Wallace também citou 
marcar uma reunião com a reitoria, para que eles finalmente nos respondam as demandas do curso. Para o oficio, ele 
passou a responsabilidade para Camila, Gabriela Dombeck, Julia Orsi e João Vitor, e questionou a opinião da equipe, 
sendo aprovado com unanimidade. O aluno Bernardo disse que acha muito importante a FURB assumir a 
responsabilidade de que alguns créditos simplesmente não serão repostos, dessa forma a postura deveria ser de cobrar 
apenas pelo que realmente está sendo feito. Wallace respondeu que isso é super válido e com certeza será abordado 
no documento. Finalizando esta pauta, Wallace ressaltou mais uma vez que o CAMBLU está sempre aberto a todas as 
demandas e fará o possível para atende-las. 

04. 

Sofia e Larissa ficaram responsáveis pela elaboração, e Sofia compartilhou na tela o resultado do manual já montado, 

abrindo para sugestões. Elas questionaram a abordagem das ligas acadêmicas dentro do manual, pois existem 

algumas ligas que estão inativas e outras que ainda não foram validadas, e não sabiam se deveriam mencionar todas. 

Wallace disse que poderiam ser mencionadas todas. Rafael Coelho ressaltou que a Atlética e a IFMSA também estão 

elaborando textos para o manual, e Camila questionou se seria abordado algo sobre o artigo 170. Sofia disse que sim, 

e que poderia inclusive aproveitar o texto que já foi escrito para o BLOG CAMBLU, por Laisa e Camila. Julia Orsi sugeriu 

fazer uma página exclusiva para o podcast, e também de solicitar ao coordenador de curso uma mensagem de boas-

vindas aos calouros. Rafael Patino sugeriu uma página sobre todas as mídias sociais do CAMBLU, e Camila sugeriu 

deixar bem claro o que é o CAMBLU e como eles podem nos contatar. Wallace disse que assim que fechar a turma, 

será marcada a reunião de apresentação e entrega desse manual. Sobre as camisas dos calouros, o mesmo modelo 

se manterá, e será entregue na próxima cerimônia do jaleco, provavelmente no ano que vem. Dessa forma, ainda que 

a gestão se altere, a gestão atual deve estar obrigatoriamente presente na próxima cerimônia.  

05. 

Larissa disse que o formulário dos treineiros fecha no domingo, e que ela analisará as respostas, que serão discutidas 

na reunião da segunda que vem. Até agora, 4 pessoas já se inscreveram. Wallace disse que o formulário ficou bem 

completo e parabenizou Larissa e Caroline. O processo seletivo é de um formulário com várias perguntas, 

principalmente relativas à participação no CAMBLU e ideias. Caroline solicitou que o grupo defina quantos serão 

escolhidos, sendo que os mais votados passarão no processo. Ficou definido por votação do grupo a escolha de 3 

acadêmicos para o projeto treineiros. Larissa ressaltou que alguns pontos muito importantes estão nos formulários, 

como o questionamento de quantas reuniões do CAMBLU o candidato participou, avaliando sua proatividade. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

06. 

Gabriela Scheidt disse que solicitou ao departamento os endereços dos professores para enviar a carta homenagem, 
mas que até agora não houve resposta. Assim, ela disse que pensou em criar uma carta online e enviar via e-mail aos 
professores, ou até mesmo algo em formato de “certificado” agradecendo aos professores pela competência neste 
momento. Wallace disse que a ideia é muito boa. Sobre o vídeo, Laísa disse que já foi criado um grupo no WhatsApp 
para organizar o roteiro, e ela e Rafael Patiño estão organizando as partes do vídeo. A equipe deu várias sugestões 
para facilitar o trabalho de elaboração do vídeo no chat. 

07. 

Rafael Coelho ficou responsável pela pauta, sendo que deveria analisar outros editais de congresso on-line e adaptar 

o atual edital do PAATC. Rafael disse que encontrou alguns congressos que migraram para a forma online, mas que 

são poucos e ainda não estão com editais bem esclarecidos. Ele disse que continuará pesquisando e trará para a 

equipe. Ele ressaltou também que o valor será reajustado. 

08. 

Brenda disse que surgiu a ideia de fazer corpos dobráveis e eco-friendly que poderiam ser personalizados com um 

adesivo do CAMBLU. Ela disse que viu alguns copos que já vêm personalizados de fábrica, mas que a qualidade não 

era muito boa, sendo que a personalização com o adesivo seria mais viável. Julia Orsi disse que o adesivo podia ser 

personalizado para o aniversário do CAMBLU ou do curso de Medicina da FURB. Wallace disse que podíamos estudar 

outras formas de personalizar, pois o adesivo poderia acabar descolando. Brenda disse que o adesivo poderia ser na 

tampa do copo, já que ele é dobrável. Carolina questionou se eles poderiam enviar uma amostra, e Brenda disse que 

irá questionar. Wallace enviou um site para Brenda que possui explicações sobre adesivos, para que ela veja se algum 

se encaixa com o silicone do copo. Ficou definido por votação do grupo que o copo será de edição comemorativa, 

conforme mencionado. Wallace solicitou que o Marketing elabore uma arte para a tampa. 

09. 

Carolina disse que a campanha se encerra na semana que vem, e que ela está organizando uma planilha para que a 

quantidade de arrecadações fique mais transparente. Ela pediu para que todos compartilhem nessa semana a 

campanha, e que o depósito de doações no valor de R$150,00 já foi feito, sendo que ela usará o dinheiro para comprar 

o que está faltando com base na planilha. Ela passará na próxima semana para buscar os itens arrecadados, e disse 

que as farmácias que ficaram como pontos de arrecadação ainda não deram retorno. Vanessa disse que foi feita uma 

nova doação de R$270,00 para ela, e que será repassada para a compra de materiais. 

10. 
Foi feita uma nova postagem no blog do CAMBLU sobre as bolsas do artigo 170 por Camila e Laísa nessa semana, e 

novos podcasts foram enviados pelas ligas e deverão ser postados em breve. 

11. 
Camila disse que o feedback foi encerrado e Wallace solicitou que uma reunião extraordinária seja marcada na próxima 

semana para falar sobre. 

12. 
Larissa disse que agora há uma nova liga na Medicina FURB: LAMMEV – Liga Acadêmica Multidisciplinar da 
Medicina do Estilo de Vida, e solicitou que seja criada uma página para ela no site do CAMBLU. 

13. 

Camila salientou que a prof. Caroline Valente, com seu projeto de extensão de Práticas Integrativas na escola, se 

disponibilizou para gravar vídeos sobre o tema para os acadêmicos de Medicina, dando continuidade de forma on-line 

ao projeto inicial de yoga. Wallace solicitou que Camila combine com a professora como isso poderá ser executado. 
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NÚMERO DA REUNIÃO 22 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Gabriela Dombeck, Anna Sofia Silva Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, 

Carolina Bevervanço Veiga, Douglas Rizzotto Kraemer, Gabriela Scheidt, João Vitor Muller 

Fantini, Julia Orsi, Laisa Scremin, Larissa Caroline Chiste, Rafael Destri Coelho, Rafael 

Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees. 

OBSERVAÇÕES 

Presentes: Alan França Cerioli, Alessandra Ferrari Landmann, Ângela Wernke, Bárbara 
Dalri Andreghetoni, Brenda Trindade Varella do Nascimento, Bruno Francisco Pawlack, 
Julia Prebianca, Laryssa Aparecida Ruediger, Leonardo Cecconello, Liegge Roncaglia 
Pelegrini, Maísa Schultz, Marco Yukio Iizuka, Maria Antônia Silva da Cunha, Marina Luise 
Dorow, Paula Hosang Uba, Priscila Pegoretti, Nathan Kulkys Marques, Nicolas Boeira 
Machado. 

PAUTAS 

  

1 Reunião Sala de Simulação 

2 Mensalidades 

3 Manual dos Calouros 

4 Treineiros 

5 Homenagem aos Professores 

6 E-PAATC 

7 Copo Reutilizável 

8 I SOLAM 

11 Reunião CEF 

 Sala de Coworking  

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 02/12/2019 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

A nota oficial número 11 saiu no dia de hoje, e segundo a prefeitura a FURB não está autorizada a realizar aulas 
práticas, e ainda não tem data para retorno. Com exceção do internato que está liberado. 
A partir de agora não ocorrerão mais reuniões nas segundas feiras sobre todas as turmas, mas sim reuniões em dias 
separados e divididas por ciclos, uma fala do Ricardo, que será confirmada pelo Wallace Mees. E as informações 
referentes a individualidades de cada turma o Ricardo irá contatar diretamente com o líder da turma. 

02 

O CAMBLU produziu um ofício para a reitoria e administração da FURB, referente ao pedido dos alunos pela redução 
das mensalidades e pedido de reunião da reitoria com o CAMBLU. O ofício está pronto e foi mandado para análise de 
um advogado do DCE Bruno Wanke, após a análise será enviado para a reitoria e administração da FURB. Também 
será divulgado nas redes sociais do CAMBLU para conhecimento dos acadêmicos.  
O DCE também solicitou uma reunião com a reitoria que ocorrerá na semana que vem. 

03 

O Manual dos Calouros já está sendo finalizado. Deixamos marcado para o dia 11 de agosto, às 19h uma apresentação 
com os calouros para falar sobre o Centro Acadêmico e Universidade, via Teams. O marketing ficou responsável em 
fazer uma arte como convite para os calouros. E também será feito um storie em nosso Instagram com uma caixa de 
perguntas especificamente para eles. 

04 

O escolha dos treineiros foi feita através de uma votação anônima pelo forms, onde cada integrante do CAMBLU 

analisou as respostas dos formulários dos inscritos, sem saberem os nomes, apenas as respostas e a fase do 

candidato, cada um votou em três candidatos, a única pessoa que teve acesso ao nome dos inscritos foi a Larissa 

Chiste e por isso ela não votou. Tivemos 13 inscritos, e os selecionados foram: 

Com 9 votos: Laura Splenger Zen 

Com 8 votos: Luís Gabriel Blemer 

E com dois turnos porque houve empate, sendo o primeiro turno com 5 votos e no segundo com 9 votos: Ana Luiza de 

Moraes Boaventura. 

05 

Não tivemos acesso aos endereços dos professores, portanto vamos enviar a carta por e-mail para os professores. 

Sobre o vídeo, já foi feito o texto para 12 pessoas participarem. Veremos quem do CAMBLU quer participar da gravação 

do vídeo, e se necessário, convidar alunos que tenham interesse em participar, através dos líderes de turma.  

06 

Rafael Destri Coelho já fez o edital do E-PAATC. Decidimos que o valor disponibilizado ao alunos será percentual de 
50% ao valor da inscrição no congresso, com teto máximo de R$ 100 por participante. Ficando decidido um valor de 
R$ 400 por mês para ser disponibilizado para o E-PAATC, não tendo um limite de participantes. O porte do evento será 
avaliado pela coordenação do PAATC. O edital será alterado conforme as alterações que foram discutidas em reunião.  

07 A Brenda entrou em contato com algumas empresas e está aguardando o orçamento. 

08 Tivemos um total de 19 ligas concordaram em participar e estão discutindo sobre como será feito o evento. 

09 

A Julia Orsi participou da reunião do CEF, que é sobre a prestação de contas do DCE. Essa reunião também tratou 

das eleições do DCE e Centros Acadêmicos, e esse assunto será melhor debatido na semana que vem em uma nova 

reunião, onde será decidido melhor sobre as eleições.  

10 

O primeiro orçamento da marcenaria deu R$ 1.350,00, incluindo duas bancadas fixas com divisória, um nicho em osb, 

uma prateleira decorativa para livros, tampo de mesa em mdf.  

Outro itens que são necessários e não estão inclusos no orçamento são: estrutura metálica, pintura (caso a FURB não 

disponibilize), iluminação direcionada para cada uma das baias, tela para projeção, decorações em geral, papel de 

parede estilo tijolos, persiana para a janela (caso acharmos necessário) e mais duas cadeira. A tinta nós já 

conseguimos. Ainda faltam dois orçamentos de marcenaria. Sobre o projetor a FURB já tinha disponibilizado para nós.  
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 23 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Ana Luiza M. G. Boaventura, Anna Sofia S. Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti 

dos Santos, Carolina B. Veiga, Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela 

Scheidt, João Vitor M. Fantini, Julia Orsi, Larissa C. Chiste, Laura Spengler Zen, Luis 

Gabriel Blemer, Rafael D. Coelho, Rafel Reis Patiño, Sofia S. Schlindwein, Vanessa 

Ferrari, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Alan França 

Cerioli, Ana Carolina Campiolli, Brenda Trindade Varella, Júlia Prebianca, Maisa 

Schultz, Nathan Kulkys Marques, Priscila Pegoretti, Ricardo de Souza Júnior, Sheila 

Wayszceyk 

PAUTAS 

  

1.  Reunião do Colegiado e Mensalidades 

2.  Reunião com PROEN 

3.  Manual dos Calouros 

4.  Homenagem aos professores 

5.  E-PAATC 

6.  Sala de Coworking 

7.  Copo Reutilizável 

8.  I SOLAM 

9.  Ação Voluntária ONG 

10.  Ajude um Idoso 

11.  Revista da Saúde 

12.  Reunião de Feedback 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 03/08/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 21h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h40   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

Wallace iniciou dando um feedback da reunião, a qual não foi muito esclarecedora. Apesar disso, o CAMBLU cobrou 
novamente transparência e resposta ao ofício que foi encaminhado na semana passada solicitando uma reunião. 
Amanhã, ocorrerá uma live com a reitoria e o DCE, e Wallace disse que é importante marcarmos presença. Sobre a 
resposta ao ofício, Wallace ressaltou que conseguiu os contatos dos reitores, e enviará mensagem privada solicitando 
uma resposta. Ele, juntamente com o grupo que redigiu o ofício, contatou o Centro Acadêmico de Medicina de Taubaté, 
que também é de uma Universidade autarquia, e que também redigiu um ofício solicitando redução de mensalidades, 
para mais informações. João reafirmou que a live de amanhã poderá esclarecer muitas coisas. 

Na reunião também foi falado acerca do UNIEDU, o qual será reavaliado no ano de 2021, de forma mais justa; sobre o 
CREDIFURB, foi questionado muito na reunião, e a resposta foi de que se houver recurso, serão abertas vagas. Porém, 
nenhuma resposta foi transparente ou objetiva, e os motivos não foram esclarecidos, portanto, continuaremos insistindo 
na resposta. 

Também foi falado que não haverá reajuste de crédito financeiro para o próximo ano.  

Wallace reforçou a importância de ocorrer uma reunião da reitoria com o CAMBLU. 

02. 

Wallace questionou se a gestão poderia atuar em algo no momento em relação à PROEN, abrindo espaço para opiniões 
da equipe. Julia Orsi respondeu que acredita que não tenha muito a ser feito nesse momento, pois tudo é uma incerteza. 
Vanessa questionou se foi liberado estágio em outras cidades para os estudantes do ciclo clínico, mas Wallace disse 
que esse assunto precisa ser retomado em reunião. Carolina disse que a turma dela também reivindicou isso, porém o 
colegiado vê um problema de aprendizado em alguns casos, pois muitos alunos conseguem a assinatura de que 
passaram pelas horas de estágio sem o terem feito. Sofia questionou como ficaria a turma caso alguns conseguissem 
fazer estágios fora do estado, e outros não, bem como a mensalidade, uma vez que os que fizessem estágios fora não 
estariam utilizando a estrutura da FURB. Vanessa disse que não haveria problema quanto à turma, mas sobre a 
mensalidade é algo que deve ser questionado. Julia Orsi comentou que no caso da turma dela, a professora de MFC 
disse que os estágios poderiam ocorrer, mas que apenas médicos que já completaram a residência poderiam liderar 
os estágios, bem como deveria ser feito um portifólio, e Wallace concordou que se o colegiado aprovasse, deveria ter 
essas limitações. Vanessa salientou que algumas pessoas da turma dela, que moram fora de Santa Catarina, 
conseguiram fazer os estágios (são do internato) e que isso foi muito viável para eles. Assim, desde que honrada a 
qualidade de ensino, Wallace acredita que a opção deve ser sim abordada na reunião. 

03. 

Sofia disse que o manual está praticamente pronto, e Wallace solicitou que o convite para a reunião com os calouros 

(que ocorrerá no dia 11) seja elaborado pelo marketing. Ele também falou que está iniciando o esqueleto do power 

point que será apresentado na reunião de boas-vindas. Rafael Patiño se disponibilizou para fazer o convite.  

04. 

O roteiro do vídeo de agradecimento já foi elaborado e a listagem de pessoas que gravarão os vídeos já está pronta, 

com os membros do CAMBLU. Douglas questionou se os vídeos poderiam ser gravados ainda essa semana, para que 

seja iniciada a edição. Wallace questionou se as frases poderiam ser maiores, pois o vídeo ficará muito pequeno, assim 

todo mundo pode participar. Brenda questionou se haveria uma padronização para gravar o vídeo, e Douglas disse que 

seria melhor na horizontal, com a camisa da gestão. Gabriela Scheidt salientou se não seria válido pedir uma ajuda 

profissional para um vídeo mais elaborado, atendendo às expectativas do grupo que está organizando. Carolina sugeriu 

contatar uma empresa de formatura que já esteja envolvida com a Medicina FURB, como a POLLY, por exemplo, e 

solicitar a ajuda deles na elaboração. Gabriela pediu para que tenhamos atenção ao prazo para elaboração desse 

vídeo, para que não demore muito, mas para que também seja algo bem feito. Assim, ela sugeriu fazer uma carta de 

agradecimento aos professores agora e enviar, gerando tempo para fazer um vídeo elaborado. Brenda sugeriu que a 

carta fosse enviada antes do começo do 2° semestre, e que o vídeo fosse lançado no dia dos professores. 

05. 
Rafael Coelho disse que haverá um limite de R$400,00 nessa edição, sem um número máximo de inscritos. O edital 
será aberto do dia 04 ao dia 11 de agosto para inscrições, as quais serão avaliadas em cerca de alguns dias. Rafael 
enviou no grupo da gestão o edital e solicitou que todos leiam, para que o Marketing possa iniciar a divulgação amanhã. 

06. 

João disse que recebeu um novo orçamento, da Spézia Móveis, que foi de R$4.737,68, um valor bem alto em 

comparação com o anterior. Esse foi o segundo orçamento para a sala, sendo que mais um será feito, fechando 3 

orçamentos para que seja feita a seleção. Carolina passou contatos de marceneiros para que João possa tentar mais 

um orçamento. 

07. 

Brenda disse que na semana passada recebeu o orçamento para os copos de silicone com a gravura do CAMBLU, 

sendo que cada copo de 400ml ficaria entre R$35,00. A ideia foi abolida após discussão, pois o valor é muito elevado. 

Assim, ela contatou 3 empresas que fazem adesivos, para que fosse feito um para a tampa do copo, saindo assim mais 
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acessível. Ela conversou com a empresa Zoom, e 200 adesivos no tamanho 3x3cm ficariam por R$33,00, e também 

solicitou ao Rafael Patiño que fossem feitas algumas artes para os adesivos, as quais serão enviadas no grupo. O copo 

sairia por cerca de R$7,00, e com o adesivo, ficaria num excelente valor. Gabriela perguntou sobre a cor dos copos, e 

Brenda respondeu que serão verdes. Douglas e Laura sugeriram a cor preta, para que o símbolo da tampa fosse 

evidenciado, e a gestão concordou. Ela questionou se a gestão acha a ideia boa, e também falou sobre personalizar o 

copo com o nome da pessoa que encomendou, porém, isso daria muito trabalho e o custo seria elevado. Sobre as 

camisas da gestão, ela disse que o pagamento poderá ser feito para ela, e que após será repassado para a tesoureira 

Julia Orsi. Poderá ser combinado um local arejado para que ela possa realizar as entregas. Sobre os porta-jalecos, 

Brenda atualizou que já foram reservados 42 pedidos, e que ela fará um vídeo para que eles sejam divulgados. Gabriela 

também se ofereceu para ajudar na divulgação. 

08. 

Wallace disse que na semana passada houve a reunião, e que ficou definido que 19 ligas irão participar, sendo 4 dias 

de eventos. A certificação será de 14 horas para todos os organizadores. Cada liga apresentará um caso clínico em 40 

minutos de forma interativa e dinâmica. O evento ocorrerá entre os dias 15 e 18 de setembro, e o Instagram da 

SECIMED será utilizado. A organização está bem encaminhada e as ligas agradeceram o apoio do CAMBLU. 

09. 

Ana Luiza mostrou para a gestão a oportunidade de auxiliar uma ONG que está com demanda de voluntários. A ONG 

é denominada YPDO, foi fundada em 2003, é afiliada à ONU e sua sede é localizada na Zâmbia, no sul da África. Neste 

local, há um nível alto de pobreza, analfabetismo e subnutrição. Dessa forma, a organização possui dois projetos, sendo 

um deles a Escola Comunitária Kenani, a qual atende cerca de 800 crianças da comunidade, ensinando a elas o inglês 

e garantindo oportunidades. Para frequentar a escola, os alunos precisam ter o material e o uniforme, e a maioria das 

famílias não possui condições nem mesmo para a alimentação. Com o COVID-19, as aulas não estão mais ocorrendo, 

e a ONG está buscando voluntários para desenvolver atividades, as quais serão impressas e distribuídas para as 

crianças. A ideia inicial seria, portanto, fazer uma parceria com a Idiomas FURB e o grupo de conversação do CAMBLU 

para elaborar essas atividades. Outra proposta é a de que as aulas sejam temáticas, envolvendo inclusive a área da 

saúde. Como os casos de HIV são altamente incidentes na área, Ana propôs a ideia de atividades envolvendo a 

prevenção da doença de forma lúdica, para informar os jovens envolvidos com a escola. Ela disse que essas atividades 

poderiam ser elaboradas por meio de parcerias também. Carolina disse que conversou com o Marketing, e um grupo 

no WhatsApp será criado, bem como uma arte será divulgada abrindo a oportunidade aos acadêmicos. 

10. 

Sobre o Ajude um Idoso, Carolina deu o feedback de que a campanha foi um sucesso, e que ela e Gabriela 
recolheram todas as doações hoje, bem como efetuaram as compras com o valor arrecadado. Ela disse que comprou 
R$1.200,00 em produtos de necessidades básicas no FORT Atacadista com as arrecadações, e agradeceu a todos 
que ajudaram. Ela disse que tinha R$1.120,00 para investir nas compras, mas que acabou se confundindo e comprou 
R$1.200,00 em doações, assim, o CAMBLU se disponibilizou a auxiliar no valor excedido. Tudo será exposto no 
portal da transparência. 

11. 
Rafael Coelho disse que a revista está sendo encaminhada, e que ele e a Gabriela Dombeck estão elaborando uma 

carta para o CCS para divulgar a revista. 

12. 
Wallace marcará a reunião extraordinária de feedback via WhatsApp, no grupo da gestão, para que a equipe possa 

analisar seus comportamentos. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 
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Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   
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Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 24 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Anna Sofia Silva Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Carolina Bevervanço 

Veiga, João Vitor Muller Fantini, Sofia Schmitt Schlindwein, Ana Luiza de Moraes Golineli 

Boaventura, Laisa Scremin, Larissa Caroline Chiste, Luís Gabriel Blemer, Douglas Rizzotto 

Kraemer, Rafael Destri Coelho, Julia Orsi, Rafael Reis Patiño, Wallace Mees, Laura 

Spengler Zen, Gabriela Dombeck. 

OBSERVAÇÕES 
Participantes externos: Larissa Morastoni Hôhn, Matheus Firmino de Oliveira, Leonardo 
Baraúna Schmitd, Andre Henrique Mizoguchi, Rafaela Cristina Bof, Priscila Pegoretti, Alan 
França Cerioli. 

PAUTAS 

  

1 ABLAM 

2 AEMESC 

3 Homenagem aos Professores 

4 Reunião com os Calouros 

5 Sala de Coworking 

6 I SOLAM 

7 LASCULTURA 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 10/08/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 17h  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 18h20   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

O acadêmico André Henrique Mizoguchi trouxe para a gestão do CAMBLU uma pauta sobre a ABLAM. 
A ABLAM tem tido problemas burocráticos com o DAEX e por isso fará uma reunião com os representantes da ABLAM 
e DAEX. O intuito da reunião é de que o DAEX libere para a ABLAM, a responsabilidade sobre a aprovação e 
fiscalização dos estatutos das ligas. Segundo o acadêmico André H. Mizoguchi as ligas saem prejudicadas não é efetivo 
e acaba sendo prejudicial para as ligas, porém o único motivo para a não aceitação de alguns estatutos pelo DAEX é 
caso conste nele que a certificação será feita pela ABLAM, ou seja, o DAEX não aceita que seja colocado em estatuto 
isso. Carolina B. Veiga perguntou por que que a liga que teve esse problema só retirasse essa parte de estatuto, já que 
isso resolveria o problema. Já que a liga poderia continuar emitindo certificado pela ABLAM mesmo que no estatuto no 
DAEX não esteja descrito isso. Porém o Acadêmico André H. Mizoguchi diz que isso diminui a força da ABLAM dentro 
da FURB. 
O intuito de trazer essa pauta foi para deixar o CAMBLU ciente.  

02 

A aluna Rafaela Bof veio apresentar uma nova instituição que está vindo pela FURB, a Associação dos Estudantes 
de Medicina de Santa Catarina (AEMESC), que traz alguns assuntos que ainda não são abordados em nossa 
universidade.  A AEMESC já está em Florianópolis faz alguns anos. 
A instituição possui alguns pilares, dentre eles a ciência e o desenvolvimento científico, principalmente para incentivar 
a produção científica dos estudantes. Eles também trazem possibilidades de estágios remunerados e não 
remunerados. 
A ideia de trazer essa instituição para FURB é para ampliar os conhecimentos dos alunos com assuntos que não são 
abordados na universidade e para ser mais uma instituição para representar a Medicina da FURB ajudando o Centro 
Acadêmico e reconhecendo que o CAMBLU é o órgão que mais atua com representatividade. A gestão do CAMBLU 
gostou bastante dessa nova instituição, acredita que pode agregar muito no curso e que poderemos trabalhar juntos 
em projetos. O presidente do CAMBLU, Wallace Mees, solicitou à Rafaela Bof o Estatuto da AEMESC para que 
possamos conhecer melhor. 
O presidente da IFMSA Brazil FURB, Matheus Firmino também participou da reunião e disse que a IFMSA também 
está aberta para trabalhar junto com a nova instituição da Medicina FURB.  

03 

A carta já está pronta, e o departamento vai enviar os e-mails dos professores para a Gabriela Scheidt e então ela irá 
encaminhar aos professores. 
Quanto ao vídeo, o Douglas Rizzotto Kraemer e o Rafael Reis Patiño vão entrar em contato com as empresas de 
formatura que possam nos ajudar com a edição.  

04 

Amanhã (11/08), às 19h teremos nossa apresentação com os calouros. Falta cada responsável terminar os slides da 

apresentação. O convite já foi enviado, mas os alunos serão relembrados entre hoje e amanhã através de líder de 

turma.  

05 

O João Vitor Muller Fantini trouxe o terceiro orçamento dos móveis da sala de coworking, feito pela empresa WB 

Panejados e Sob Medida, no valor de R$ 5.700,00, sem as estruturas metálicas. 

Lembrando que o primeiro orçamento foi no valor de R$ 1.350,00 sem estruturas metálicas. O segundo, da Spézia 

Móveis, foi no valor de R$ 4.737,68. 

Foi aprovado pela gestão o primeiro orçamento, no valor de R$ 1.350,00, com a empresa Autentico Estilo Móveis. E 

as estruturas metálicas e tintas conseguiremos por meio de doação.  

06 

Sobre o I SOLAM, já está bem encaminhado, serão quatro dias de evento e as inscrições já estão acontecendo. 
A Anna Sofia Silva Amorim deu a ideia de ter sorteios nos dias do evento, e o Luís Gabriel Blemer completou dando 
ideia para que cada liga vá atrás de patrocínios também, portanto essas ideias serão levadas para as diretorias das 
ligas. Vale ressaltar também que a Larissa Caroline Chiste e o João Vitor Muller Fantini também estão indo atrás de 
patrocínio.  
O treineiro Luís Gabriel Blemer entrou na organização do I SOLAM.  

07 

O CAMBLU foi convidado para participar do evento cultural online organizado pela Liga Acadêmica de Saúde 

Comunitária (LASCO), o evento é intitulado de LASCULTURA.  

Nós achamos o evento muito similar ao evento que é realizado pelo CAMBLU e IFMSA, a noite cultural. 

Foi feito um formulário em forma de votação para saber se a gestão do CAMBLU teria interesse em participar da 

organização do evento. O resultado da votação foi, com 16 votos contra, pela não participação da gestão na 

organização do evento. Importante destacar que não nos opomos à execução do evento, e achamos a ideia muito 

legal. Vale ressaltar também que a gestão está com muitas pautas em andamento, principalmente neste momento de 

pandemia, inviabilizando a gestão de participar de mais eventos externos.  
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    
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Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   

                                     

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 25 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Ana Luiza M. G. Boaventura, Anna Sofia S. Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti 

dos Santos, Carolina B. Veiga, Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela 

Scheidt, João Vitor M. Fantini, Julia Orsi, Laisa Scremin, Larissa C. Chiste, Laura 

Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Rafael D. Coelho, Rafel Reis Patiño, Sofia S. 

Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Alan França 

Cerioli, Ana Carolina Campiolli, Heloisa Chiquetti, Júlia Prebianca, Manuela Kreuscher, 

Priscila Pegoretti, Raissa Wurth Marchinhacki 

PAUTAS 

  

1.  Reunião Sala de Situação 

2.  Mensalidades 

3.  Assembleia Geral 2020 

4.  Revista da Saúde 

5.  Homenagem dos Professores 

6.  Sala de Coworking 

7.  Lojinha 

8.  Retorno das Aulas 

9.  Ação Voluntária ONG 

10.  Plataforma de Artigos 

11.  Interação FURB 

12.  Regularização do CNPJ 

13.  Ideias de Pautas 

14.  Residência no Exterior 

15.  Divulgação Aleitamento Materno Blumenau 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 17/08/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h13   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

Wallace Mees iniciou falando que o colegiado aprovou hoje a transferência de alunos, sendo duas vagas para a 2° fase 
e duas vagas para a 4° fase. Carolina B. Veiga salientou que outra pauta falada na reunião foi a de realização de 
estágios e finalização de carga horária em outros locais que não os comumente utilizados pela FURB, pauta que foi 
sugerida pela Vanessa Ferrari na reunião retrasada, na qual Wallace Mees e Carolina B. Veiga ficaram responsáveis 
em dar prosseguimento. Essa liberação de estágios externos seria excelente para estudantes que moram fora da 
cidade/estado. Ficou determinado que o estágio deve ser ambulatorial, contemplando o máximo da grade original 
proposta para o estágio, e que ao final deve ser feita uma avaliação para o profissional responsável, a qual será 
encaminhada ao departamento. O coordenador Ricardo se responsabilizou por elaborar a documentação necessária 
para que os alunos possam realizar esses estágios. Wallace disse que é melhor aguardarmos até que os documentos 
estejam prontos, para que então seja feita a divulgação dessa medida. Outro ponto comentado pelo professor Sérgio 
Mendonça foi sobre a especificidade de que isso só pode ocorrer pois estamos vivendo uma pandemia, e em outros 
momentos não poderá ocorrer. 

O coordenador Ricardo também afirmou que, para o ciclo clínico, nenhum hospital está aceitando estudantes ainda, 
aceitando apenas alunos do internato. O grande problema no encaixe de horários é de que as equipes dos hospitais 
estão reduzidas e os casos de COVID-19 ainda estão alarmantes. A prefeitura também comentou que ainda não serão 
aceitos alunos do ciclo clínico nas instituições de saúde municipais. A princípio, as aulas em laboratórios estão 
liberadas, e o coordenador já está contatando os professores para iniciar aulas. Outro questionamento levado pelo 
Wallace Mees ao colegiado foi sobre o concentrado do laboratório de habilidades, que comumente acontece entre a 4° 
e 5° fase. Ricardo respondeu que possivelmente esse concentrado será diluído durante o semestre. A Líder da 5ª Fase 
Heloisa Chiqueti estava presenta na reunião e foi atualizada quando a situação. Agora depende de os professores 
acertarem um horário semanal disponível para fazer as aulas teóricas. 

João Fantini questionou quando poderão ser marcados horários para as aulas de técnica cirúrgica da turma dele (5ª 
fase), e Wallace Mees respondeu que apenas poderão ser marcados após o término das aulas da antiga 5° fase (atual 
6ª fase). 

Segundo Ricardo Lopes, as reposições de aulas práticas seguirão priorizando as turmas que estão devendo essa carga 
horária ainda do semestre anterior. 

02. 

Wallace Mees enviou novamente uma mensagem para o reitor Jamis, na semana passada, cobrando resposta ao ofício, 
e ele afirmou que em breve o ofício terá resposta, mas até a data de hoje nada foi recebido. Ele também comentou 
sobre uma imagem que lhe foi encaminhada divulgando um convênio da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa 
Catarina (CAASC) com a FURB, ofertando desconto de até 50% para alunos que sejam filhos de advogados/advogados 
da OAB e que se matriculem na universidade em qualquer curso, exceto Medicina. O grande questionamento é de que 
a FURB se demonstrou irredutível na redução das mensalidades/descontos para seus estudantes, bem como divulgou 
a não abertura de vagas do CREDIFURB, porém firma parceria para conceder desconto para um grupo seleto. Wallace 
Mees salientou que isso será levado para a reitoria, questionando se isso será “financiado” pela FURB ou pela própria 
CAASC. Caso seja financiado pela FURB, maiores esclarecimentos serão requisitados. A aluna Raíssa disse que seu 
pai estava na organização da CAASC há alguns meses e de que ficou sabendo que o desconto seria financiado pela 
FURB, ressaltando o absurdo da situação.  

03. 

Wallace disse que precisamos começar a organizar a Assembleia Geral de 2020 para setembro ou para outubro. Nessa 

assembleia, serão abordadas pautas e demandas dos alunos, bem como dúvidas que poderão ser esclarecidas. 

Algumas semanas antes, um formulário é aberto para que os alunos façam sugestões e enviem questionamentos. 

Certas pautas também precisam de aprovação em assembleia obrigatoriamente, como as de mudança estatutária. 

Outra pauta que será abordada é uma ideia da vice-presidente Carolina da criação de um cargo para coordenação de 

filantropia ou a incorporação dessa iniciativa em um cargo já existente, que também deve ser votada na assembleia. 

Anna Sofia sugeriu que a função fosse incorporada ao cargo de comunicação externa, e Wallace disse que isso também 

poderá ser abordado na Assembleia. Ele também solicitou que Carolina já elabore o esquema proposto pelo estatuto 

para a criação do novo cargo. Outra pauta de reforma estatutária que deverá ser abordado na assembleia é sobre a 

antecipação do fim das gestões do CAMBLU, assunto aprovado pela gestão de 2019 (presente na ata do dia 

11.11.2019) em que as gestões do centro acadêmico encerrem no dia 30 de novembro, e que a nova gestão assuma 

no dia 1 de dezembro. Mudança decidida pela gestão de 2019, pensando num melhor aproveitamento do ano já que 

no final do segundo semestre o passado o período eleitoral, não faria sentido manter a gestão passada vigente.  

04. 
Rafael Coelho disse que foi feita uma votação no grupo da gestão para a logo da revista, e a opção 1 venceu com 78% 

dos votos. Ele compartilhou a tela demonstrando todas as informações já decididas para a revista, como o nome, os 
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responsáveis, a cobertura temática, o objetivo, o público alvo, dentre outros itens documentados. A revista está bem 

encaminhada, sob orientação da professora Cláudia e com a participação de Rafael Coelho e Gabriela Dombeck. 

Wallace Mees os parabenizou e solicitou que quaisquer novidades sejam comunicadas em reunião. 

05. 

Gabriela Scheidt postou hoje a carta aberta aos professores no Instagram, agradecendo pela compreensão e o esforço 
nesse período tão difícil. Ela comentou que muitos professores agradeceram e gostaram da homenagem. Sobre o 
vídeo, Douglas disse que contatou a empresa de formaturas Polly, e eles aceitaram elaborar o vídeo. Brenda e João 
auxiliarão na construção de um novo texto a ser enviado para a empresa, que fará a edição e direção. Wallace Mees 
parabenizou quanto ao andamento da pauta. 

06. 
João disse que o marceneiro escolhido já foi contatado, e que em breve ele irá visitar a sala para fazer as medidas. 

Tudo já está encaminhado para a construção. 

07. 

Brenda salientou que 61 porta-jalecos foram reservados para compra e 9 já foram entregues, e as entregas estão sendo 

priorizadas e realizadas para o pessoal do internato, que está em aula e para os outros acadêmicos por enquanto não 

estão sendo feitas devido a atual situação. Sobre os copos dobráveis, Gabriela Dombeck sugeriu uma opção que 

custaria R$14,90 por copo, já personalizado. Outra opção sugerida foi a de uma empresa que também fez copos para 

a IFMSA Brazil FEMPAR, cujos copos custam R$13,00 a unidade + adesivo. Ela também contatou um fornecedor do 

site Elo 7, mas eles não possuíam a opção com personalização. Desse modo, ela solicitou a opinião da gestão sobre 

utilizar o copo com adesivo ou um já personalizado. Pensando no preço final de venda, Wallace disse que ou optamos 

pelo copo de R$7,00 com adesivo (Elo 7), ou pela opção do copo já personalizado com o custo de R$14,90 cada um. 

Anna disse que não gosta muito da ideia do adesivo, pois ele poderia descolar e ficaria muito simples, e mais membros 

da gestão concordaram. Ficou acordado que conversaríamos mais pelo grupo do Whats, para não tomar mais tempo 

da reunião. Sobre as camisetas dos calouros, ficou acordado que vamos esperar mais para produzi-las devido à 

incerteza de alguns acadêmicos em ficar no curso. 

08. 

Gabriela Scheidt disse que uma aluna da 2° fase solicitou no Instagram do CAMBLU que fosse cobrado uma posição 

da reitoria quando ao retorno das aulas, pois ela mora longe e, de acordo com a última nota oficial, as aulas práticas já 

podem retornar nesta semana, mas nada foi avisado. Dessa forma, ela perderá a aula de anatomia marcada para essa 

semana, pois não houve aviso prévio. Wallace e outros membros da gestão disseram que isso pode sim ser abordado 

com o departamento. Todavia, isso será sim enviado para o departamento, afinal conforme esclarecido pela Laura, as 

aulas de anatomia estão sendo bem concisas, sendo que em um dia ocorre a aula e no outro ocorre a prova, e a aluna 

estaria perdendo muito conteúdo por falta de aviso prévio. Wallace disse que caso o departamento demore para 

responder, o assunto deve ser levado para o professor Alex, de anatomia, sobre a situação. 

09. 

Ana Luiza disse que a seleção encerrou, sendo que 30 estudantes foram selecionados, tanto do curso de Medicina 

como do curso de Letras. As aulas estão muito bem encaminhadas, e Ana ressaltou que todos os envolvidos estão 

bem empolgados e proativos. Carolina estava auxiliando na organização junto com Ana e Brenda, porém precisou se 

afastar um pouco das atividades pois está com muitas atividades extras. Brenda complementou que Ana está sendo 

muito proativa e todos estão bem engajados. 

10. 

João está responsável pela pauta e encontrou a plataforma Portal Saúde Baseada em Evidência (PSBE), mas que o 
acesso não é permitido para alunos da FURB. Wallace salientou que muitos alunos também desconhecem a 
plataforma CAPES, disponibilizada pela FURB, e que um vídeo poderia ser feito explicando, ou um post. Outro post 
que poderia ser feito é explicando a biblioteca on-line da FURB para os estudantes. 

11. 

Larissa afirmou que serão feitas lives para contemplar o Interação FURB, e que o coordenador Ricardo solicitou ao 

CAMBLU que organizasse a ação. Ela disse que sua ideia é fazer uma live explicativa sobre o curso via Teams, com 

fotos, explicações sobre o curso em geral e curiosidades, abrindo também para dúvidas dos alunos. Desse modo, isso 

ficou decidido, mas nenhuma data foi determinada ainda. Ela disse que trará atualizações. 

12. 

Wallace disse que o Richard Luzzi não respondeu mais os e-mails nem o direct no instagram, e o escritório dele também 

não atende as ligações. Assim, ele disse que não sabe outras formas de contatá-lo, pois já tentou de tudo. João disse 

que irá conversar com a contabilidade e pedir um aconselhamento sobre o que fazer, e Wallace continuará tentando 

contato. Vale salientar que o último contato com o Richard Luzzi ele disse que estava de isolamento devido o COVID-

19 

13. 

Um estudante deu uma ideia para o CAMBLU de fazer um evento on-line ensinando o básico de Marketing para alunos 

de medicina, como por exemplo edição de fotos no Canva. Wallace questionou a opinião da gestão sobre, e muitos 

concordaram com a ideia. 

14. 

Rafael Coelho disse que assistiu a uma live da AEMESC sobre residência no exterior há um tempo, e desse modo 

pensou em sugerir que o CAMBLU realizasse um evento nesse âmbito. Wallace achou a ideia muito boa, e que vários 

países poderiam ser abordados. Sofia sugeriu fazer uma parceria com a AEMESC FURB. Wallace solicitou que Rafael 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 
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Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  
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Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  
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Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

 

 

crie uma comissão para organizar o evento, ficando, portanto, responsáveis: Rafael Coelho, Camila Cerutti e Ana Luiza. 

Juntamente com Wallace Mees. 

15. 

Rafael Patiño disse que conversou com os responsáveis pelo banco de leite humano de Blumenau hoje, e eles 

solicitaram ajuda para divulgar as informações sobre doações para mulheres que se tornaram mães durante a 

quarentena. Assim, ele pensou em fazer uma live ou um podcast esclarecendo o tema. Larissa disse que ela participa 

de um projeto de extensão da FURB de apoio materno, e que poderia ser feita uma parceria do CAMBLU com o projeto. 

Wallace disse que ambos podem decidir se a parceria será feita e trazer novidades. 
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Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   
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Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 26 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Ana Luiza de Moraes Golineli Boaventura, Anna Sofia Silva Amorim, Brenda Wiggers, 

Camila Ceruti dos Santos, Carolina Bevervanço Veiga, Douglas Rizzotto Kraemer, Gabriela 

Dombeck, Gabriela Scheidt, João Vitor Muller Fantini, Julia Orsi, Laisa Scremin, Larissa 

Caroline Chiste, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Rafael Destri Coelho, Rafael 

Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees. 

OBSERVAÇÕES 
Demais presentes: Alan França Cerioli, Brenda Varella do Nascimento, Heloisa Chiquetti, 
Priscila Pegoretti, Raissa Wurth Marchinhacki, Ana Carolina Campiolli, Julia Prebianca, 
Luísa da Silveira Kloppel. 

PAUTAS 

  

1 Reunião Sala de Situação 

2 Mensalidades 

3 Setembro Amarelo 

4 Eventos 

5 Sala de Coworking 

6 Lojinha do CAMBLU 

7 Regularização do CNPJ 

8 Conversação em Inglês 

9 Ideias de Pautas 

10 Colchões HSI 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 24/08/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h45   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Hoje (24/08) não houve a reunião. 
A atual sexta fase tem uma demanda, eles estão com um problema com a disciplina de técnica cirúrgica, pois o 
professor Romero está querendo juntar a turma toda para realizar a aula prática. Como isso vai contra o protocolo de 
segurança, nós do CAMBLU iremos entrar em contato com o Ricardo para tentar solucionar isso.  
A quarta fase tem uma demanda também, pois alguns alunos estão questionando se a FURB disponibiliza testes 
rápidos de COVID, para alunos que estão vindo de outros estados, e principalmente andando de avião. Sobre isso, 
até onde sabemos não existe essa possibilidade, mas entraremos em contato com o departamento para um 
esclarecimento sobre isso, e sobre as medidas que estão sendo tomadas quando alguém tem resultado positivo.  
Muitas turmas estão tendo problema com as aulas gravadas no Teams, os líderes estão tentando resolver com o TI, 
caso não solucione o problema, o CAMBLU irá tentar resolver. 

02 
O ofício que fizemos foi enviado para a ouvidoria e estamos aguardando retorno. Sobre a dúvida referente ao 
desconto que a FURB irá ceder para advogados e dependentes, enviamos um e-mail para a reitoria e também 
estamos aguardando retorno.  

03 

A Julia Orsi trouxe uma ideia para o Setembro Amarelo, a ideia é para que no dia 07/09 seja feita mais uma conversa 
com uma psicóloga no grupo de conversa, um podcast de meditação guiada, e também trazer uma outra profissional 
para participar da roda de conversa, mais no final do mês. A Larissa Chiste também sugeriu de fazer algumas 
postagens no Instagram, de frases sobre saúde mental. Vamos fazer um calendário com todos os eventos que serão 
feitos na medicina referente ao setembro amarelo. O Douglas Rizzotto sugeriu de fazer algo na internet, já que não 
teremos como distribuir as fitas amarelas, e o João Vitor Muller Fantini deu ideia de fazer um filtro para o Instagram, e 
o Douglas pesquisará como fazer, e o João irá ajudá-lo. Surgiu a ideia de fazer um texto informativo sobre saúde 
mental, em colaboração com psicólogos, para ser enviado via e-mail para os alunos, e também ser feito em forma de 
publicação no Instagram.  

04 

Vários eventos vão ocorrer nesse segundo semestre, o I SOLAM, Curso de Marketing para Médicos, Residência no 

Exterior, as duas últimas etapas do Workshop do Currículo Acadêmica e um evento sobre tecnologia na Medicina. 

Rafael Coelho trouxe a ideia de fazer um evento sobre residência no exterior, com residentes brasileiros que estão 

em vários países. A ideia é ser feito em forma de lives, de uma forma que seja um país por live, só falta decidir as 

datas. Os palestrantes de Portugal, Espanha, Inglaterra e EUA já confirmaram, só estão esperando uma data. Esse 

evento esta será feito em parceria com AEMESC. 

Os responsáveis pelos eventos devem decidir datas para deixar tudo organizado. 

A IFMSA nos convidou para fazer um evento sobre áreas remotas da medicina, como por exemplo Cruz Vermelha, 

Medicina Sem Fronteiras, a Sofia, Laura e Brenda vão ajudar na organização. 

O evento sobre telemedicina e tecnologia na medicina, ideia dada pelo Douglas, será melhor formulado e conversado 

em breve. Tentar incluir temas referentes a ética.  

05 

Correção referente a ata da semana passada: por enquanto o marceneiro não precisa ir fazer as medidas de 

angulação, será necessário em outro momento. Por enquanto ele consegue iniciar a produção sem as medidas de 

angulação. 

Sobre o pagamento, será feito via transferência para a empresa, assim que os móveis ficarem prontos. O João 

Fantini irá ver com a empresa se há necessidade de dar uma entrada do valor. 

06 
A arte foi feita pelo marketing, naquele copo personalizado. E quando a gestão decidir qual a melhor arte, será postado 
no Instagram, em forma de enquete, se os acadêmicos vão querer o copo ou não. 

07 Ainda não tivemos um retorno, o João Fantini vai tentar contato. 

08 

A Carolina Veiga solicitou se alguém pode ficar responsável por essa pauta. Para esse semestre é necessário ver 

com os professores referente aos horários de aula, se irá continuar da mesma forma. Quem ficar responsável 

também tem que ver sobre a emissão de certificados para os professores, manter o controle dos horários e presença. 

O Rafael Coelho ficou responsável para ajudar a Carolina. 

09 
Anna Sofia Silva Amorim trouxe uma ideia de fazer podcast sobre discussão de casos clínicos. O caso pode ser feito 

por alunos, integrantes de ligas, auxiliados por professores.  

10 O Rafael Destri Coelho vai passar no HSI para pegar os colchões para realizar o corte. 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 27 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Ana Luiza M. G. Boaventura, Anna Sofia S. Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti 

dos Santos, Carolina B. Veiga, Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela 

Scheidt, João Vitor M. Fantini, Julia Orsi, Laisa Scremin, Larissa C. Chiste, Laura 

Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Rafael D. Coelho, Rafel Reis Patiño, Sofia S. 

Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Alan França 

Cerioli, Priscila Pegoretti 

PAUTAS 

  

1.  Demandas por fase 

2.  Reunião do Colegiado 

3.  Mensalidades 

4.  Ligas Acadêmicas DAEX 

5.  Setembro Amarelo 

6.  Interação FURB 

7.  Eventos  

8.  Lojinha 

9.  E-paatc 

10.  Conversação em Inglês 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 31/08/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h37   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 

 

DISCUSSÃO 

Nº Ação 
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01. 

Sobre as demandas levantadas na última reunião, Sofia respondeu que o professor Romero diminuiu pela metade o 

número de alunos da turma e que agora a situação se normalizou; Wallace salientou que as aulas práticas no Hospital 

Santa Isabel retornam no dia 08/09. 

Gabriela Scheidt disse que dois novos alunos entraram na sala dela por transferência (atual 5° fase), mas que não se 

formarão com a turma deles pelo fato de que precisam repor aulas do currículo novo. Carolina perguntou se eles estão 

pagando pelo currículo novo ou velho, e um dos alunos transferidos, Vinícius de Oliveira, respondeu que estão pagando 

pelo antigo currículo pois ainda não estão repondo matérias. O grande problema é que eles precisarão esperar até que 

a turma 50 (primeira do currículo novo) tenha determinadas disciplinas para poderem se formar, atrasando sua 

formação. Carolina questionou qual foi o sentido da liberação dessas vagas para a 5° fase pelo departamento, já que 

eles precisarão esperar pelas disciplinas da turma 50. Gabriela ressaltou que acha totalmente inviável essa espera, e 

gostaria de saber se pode ser trabalhada outra opção de reposição, até mesmo com estágios. No caso, os alunos não 

podem entrar no currículo antigo pois foram aprovados via vestibular, e não via transferência externa. A proposta de 

Wallace é conversar com o departamento para que eles se encaixem no currículo antigo. Gabriela disse que apesar de 

ser complexa essa transferência, antes de entrarem os alunos já sabiam que seria dessa forma, portanto a negociação 

seria complicada. Vinícius salientou que eles contataram o CAMBLU apenas como uma alternativa, pois o coordenador 

Ricardo se mostrou apto a ajudar, mas também ressaltou que seria inviável colocar os dois no currículo antigo. Desse 

modo, o CAMBLU tentará comunicação com o departamento, mas deixou claro que será difícil. 

02. 

Wallace ressaltou que a reunião de hoje foi focada na pauta de antecipação de formatura da atual 12° fase. Eles se 

basearam na ementa nacional que permitiu antecipação de formatura para os acadêmicos que tenham cumprido 75% 

do internato. Apenas 21 alunos da turma queriam a aprovação da ideia, e ainda assim existiam divergências, desse 

modo o colegiado achou a argumentação fraca. Três representantes foram a favor da antecipação desde que cumprida 

a mesma carga horária da última turma formada, mas 8 foram contra. A alegação dos alunos para antecipação é a 

questão financeira, bem como a necessidade de iniciar no mercado de trabalho.  

03. 

O ofício enviado no mês passado para a reitoria foi respondido com uma planilha de todos os contratantes da FURB, 

bem como outras explicações do porque da não redução da mensalidade. Julia Orsi opinou que apesar de todos os 

esforços movidos, o momento é complexo pois outros centros acadêmicos não estão apoiando o movimento. João 

disse que achou a planilha pouco esclarecedora. Camila salientou que a falta de apoio torna tudo mais difícil, e que 

sempre haverão brechas para que o desconto na mensalidade seja negado. Wallace disse que achou a resposta ao 

ofício razoável, e que a falta de apoio jurídico, do DCE e de outros CAs é um ponto importante. Assim, ele perguntou o 

que o CAMBLU ainda poderia fazer nessa pauta, e João Vitor abordou a questão dos hospitais, que foi deixada em 

aberto na resposta da FURB. Ele disse que mais esclarecimentos sobre o valor que é repassado aos hospitais são 

necessários, pois mesmo sem aulas práticas eles continuaram recebendo a verba, o que não é justo. Sobre a redução 

do salário dos professores, Wallace comentou que apesar de aprovada por boa parte da FURB, não seria possível, 

pois existe um decreto que proíbe isso. Brenda opinou que não seria viável, pois muitos professores estarão dando o 

dobro de aulas devido à pandemia, onde as turmas foram divididas pela metade. A resposta ao ofício será divulgada 

para todos os alunos via redes sociais.  

04. 

Larissa comentou da proposta da AEMESC de que o estatuto de cada liga fosse enviado diretamente para a ABLAM, 

e não mais para o DAEX, para agilizar os processos.  

Sobre a burocracia do DAEX, Wallace disse que algumas documentações exigidas limitam muito a atuação das ligas, 

mas que são obrigatórias.  

05. 

Larissa comentou sobre a ideia de um podcast sobre yoga com a professora Rafaela, mas ela respondeu que no 

momento já está com muitos projetos. Assim, a sugestão dela foi fazer uma live focada em saúde mental que aborde 

também Yoga no Instagram, na sexta-feira à tarde. Como nesse horário muitos alunos estão em aula, a live ficará 

gravada. Ainda nessa semana será feita a divulgação. Douglas mostrou o efeito que está criando para o story do 

Instagram e pediu sugestões. Anna Sofia disse que é importante que o efeito ressalte a campanha do setembro 

amarelo, de conscientização sobre a saúde mental. Douglas pediu que mais sugestões sejam elaboradas e enviadas 

no grupo do WhatsApp. 

06. 

Larissa disse que serão gravados 3 ou 4 vídeos pelo TEAMS, os quais serão postados na plataforma da FURB. Neles, 

haverá uma explicação sobre os ciclos do curso de Medicina (básico, clínico e internato); hospitais que temos aulas; 

mensalidades; bolsas. Além disso, uma live será transmitida no dia 09/10 pela FURB TV tirando dúvidas dos 

participantes e, se possível, mostrando a salinha da medicina na FURB. 
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07. 

Sobre o evento de Medicina no Exterior, já estão confirmadas para dia 08/10 a palestrante de Portugal e dia 18/10 a 

palestrante da Espanha. O evento ocorrerá por meio de lives no Instagram e está bem encaminhado. 

Sobre o evento da telemedicina, Douglas explicou que será um evento de um dia, transmitido pelo Youtube, focado na 

telemedicina com palestra sobre a LGPD e a importância/vantagens da telemedicina. 

Sobre o workshop de medicina em áreas remotas com a IFMSA, Sofia disse que uma reunião foi marcada para sexta 

e que a ideia geral já está fluindo, mas que irá aguardar a reunião para mais esclarecimentos. A palestra seria mais 

focada na atuação da Cruz Vermelha/Medicina Sem Fronteiras. 

08. Rafael Patiño já elaborou a arte para o copo, que será postada no Instagram para votação.  

09. 

Rafael Coelho disse que houve uma inscrição para o PAATC, de um aluno do internato. O trabalho dele ainda não foi 

aprovado pelo congresso, assim, conforme edital, ele pode ser aprovado para o PAATC, mas só recebe o dinheiro após 

aprovação em congresso. Uma alteração no edital foi definida: a inscrição passará a ser 70% do valor, com teto máximo 

de R$100,00. 

10. 

Carolina disse que já foi divulgado o formulário para novos professores nas redes sociais, e que o certificado da 

conversação do semestre passado já está pronto.  

11. 

Wallace comentou que uma comissão precisa ser montada no dia 14 de setembro para esclarecer como ocorrerão as 

eleições do CAMBLU nesse ano, mas que apenas em novembro serão definidas novas chapas e assuntos referentes 

a isso, para que não ocorram problemas na resolução das atuais pautas. A princípio, o posicionamento do DCE é que 

os centros acadêmicos posterguem as eleições, porém caso ocorram em tempo normal, as votações devem ocorrer 

via AVA e por formulário. Wallace esclareceu que a comissão só pode ser formada por membros que não desejam 

participar do CAMBLU na próxima gestão. 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 28 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Ana Luiza de Moraes Golineli Boaventura, Anna Sofia Silva Amorim, Brenda Wiggers, 

Camila Ceruti dos Santos, Carolina Bevervanço Veiga, Douglas Rizzotto Kraemer, Gabriela 

Dombeck, Gabriela Scheidt, João Vitor Muller Fantini, Julia Orsi, Laisa Scremin, Larissa 

Caroline Chiste, Laura Spengler Zen, Luís Gabriel Blemer, Rafael Destri Coelho, Rafael 

Reis Patino, Sofia Schmitt Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees. 

OBSERVAÇÕES 
Demais presentes: Alan França Cerioli, Ana Carolina Campiolli, Bruno Pfiffer, Júlia 
Prebianca, Maísa Schultz, Priscila Pegoretti.  

PAUTAS 

  

1 Demandas 

2 Retorno das Aulas 

3 Comissão Eleitoral 

4 Setembro Amarelo 

5 Eventos 

6 Simulado Semestral 

7 Sala de Coworking 

8 Certificação CAMBLU 

9 Lojinha 

10 E-PAATC Outubro 

11 Conversação em Inglês  

12 Revista da Saúde 

13 Armários da Saúde 

14 Interação FURB 

15 Solicitação de Apoio Financeiro AAARIH 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 14/09/2020 
 

TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h45   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Sobre os campos de estágio que dependem de liberação da prefeitura, como por exemplo MFC, que estão liberados 
apenas para o internato, os alunos do ciclo clínico questionou se o CAMBLU pode escrever uma carta, juntamente 
com o departamento em prol da liberação junto com a prefeitura, considerando que o número de casos de COVID-19 
tem diminuído nos últimos dias.  
A atual quinta fase ainda está devendo aulas de semiologia do semestre anterior, porém eles não estão tendo 
prioridade para a reposição de aulas, levando em consideração que a atual terceira e quarta fases estão tendo as 
aulas práticas de semiologia. O Mendonça alega que a turma decidiu, por meio de votação, de que as aulas seriam 
repostas nas férias, na forma de concentrado. A ideia é de que refaçam a votação na turma, e se der maioria para 
reposição das aulas imediatamente isso poderá ser levado para discussão com o professor e departamento.  
 

02 

HSA: três alunos por grupo. 
HSC: três alunos por grupo.  
HSI: está liberado com algumas restrições.  
HU: ainda não está liberado para o ciclo clínico, apenas para o internato. Segundo o Ricardo, já está sendo planejado 
o retorno do ciclo clínico. 
Prefeitura: ainda não temos retorno, mas será feita a carta mencionada na pauta anterior.  
Os líderes já foram avisados sobre a retirada dos EPI’s, lembrando que a responsável pela entrega só está na FURB 
nas terças e quartas, e os EPI’s podem ser retirados pelo líder de turma. 
 

03 

Quem participar da comissão eleitoral não poderá participar de nenhuma chapa. Ficou decidido que o Wallace será o 
presidente da comissão eleitoral, a Vanessa Ferrari, Douglas Rizzotto Kraemer e Julia Orsi irão auxiliar. Essa 
comissão também ficará responsável pela Assembleia Geral.  
 

04 
O e-mail que foi feito para enviar aos alunos já está pronto, e só falta entrar em contato com o departamento, para 
encaminhar o e-mail a todos os estudantes.  
 

05 

Residência no exterior: o primeiro dia será com um residente dos EUA, e ocorrerá no dia 01/10. O segundo será com 

a residente de Portugal, no dia 06/10. O terceiro será no dia 18/10 com a residente da Espanha. A residente da Itália 

não poderá mais participar. E ainda resta decidir uma data que será com um residente do Reino Unido.  

 

I SOLAM: começa amanhã (15/09), já tem 189 inscritos e o link será enviado para todos os inscritos, tudo já está 

devidamente organizado. 

 

Evento em parceria com IFMSA Brazil FURB e AEMESC: já está sendo organizado, ocorrerá em um dia, e voltado 

para o tema de Medicina Sem Fronteiras, os certificados serão emitidos pela AEMESC. 

 

06 
Simulado Semestral: continuará sendo feito da mesma forma que foi no semestre passado, ou seja, de forma online. E 
precisamos começar a organização. 
 

07 

As medidas serão feitas essa semana com o marceneiro, e devemos encaminhar o pedido da pintura com a FURB, 

para que a pintura seja feita antes da montagem dos móveis.  

 

08 

A ideia é criar uma certificação padrão para o CAMBLU, para que fique mais organizado e formal. O Ricardo já 

disponibilizou a assinatura digital dele, e pediu apenas seja avisado antes da emissão dos certificados. A Carolina 

Veiga está responsável pelas certificações.  

 

09 

Sobre resultado da enquete dos copos: 40 pessoas participaram da votação, sendo 36 pessoas que comprariam, e 4 

pessoas que não comprariam. Precisamos saber qual o valor do frete, e também fazer um formulário para ver quem 

quer adquirir, e pedir uma quantidade mínima, para que não sobre muitos copos e também não dê prejuízo.  

Sobre as camisetas da turma 52, passaremos uma lista na turma para saber os tamanhos e depois mandar produzir.  

Sobre camisetas da medicina optamos por não produzir nesse semestre, devido à dificuldade de vender em 

decorrência da pandemia, apenas iremos fazer artes para já deixar pronto. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 
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Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  
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Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  
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10 

Deve ser feita a alteração do edital para o mês de outubro, constando o valor que sobrou do mês anterior e alterando 

a porcentagem, será feito e postado ainda essa semana.  

 

11 

Tivemos dois inscritos para ser professores, as alunas Gabriela Scheidt e Julia W. Buss, e também o Ricardo de 

Souza que continuará como professor. Agora será feito o formulário para quem quiser participar dos encontros. 

 

12 

Estamos numa fase do projeto da revista em que precisamos selecionar os professores que serão corretores da 

revista, para que depois possamos encaminhar o projeto para a biblioteca dar início à execução. Também será feita 

uma carta ao CCS para apresentar o projeto da revista para a comunidade acadêmica. 

 

13 

Já foi encaminhada solicitação pelos armários, assinada pelos cursos que têm interesse nos armários. Segundo o 

DCE existem alguns armários usados que poderiam ser utilizados por nós, e temos que confirmar com o DCE sobre a 

possibilidade disso, e também reforçar o pedido ao CCS e ver a viabilidade dos armários, caso seja necessário 

comprar novos.  

 

14 

Será feito em forma de live através da FURB e a ideia é levar os bonecos para fazer uma demonstração durante a 

live e também para responder algumas dúvidas que possam surgir durante a live, para isso precisamos de alguém 

que fique responsável para ir na FURB no dia do Interação, e também ver com o professor Tarcísio se ele pode nos 

acompanhar no dia. Já foram gravados os vídeos que serão encaminhados para os inscritos no interação FURB.  

 

15 

Fomos convidados pela atlética da medicina para apoiar financeiramente na elaboração dos novos uniformes da 

atlética, e precisamos decidir um valor no qual vamos ajudar. A gestão concordou em patrocinar com o valor de R$ 

600,00.  
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 29 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Ana Luiza M. G. Boaventura, Anna Sofia S. Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti 

dos Santos, Carolina B. Veiga, Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela 

Scheidt, João Vitor M. Fantini, Laisa Scremin, Larissa C. Chiste, Laura Spengler Zen, 

Luis Gabriel Blemer, Rafael D. Coelho, Rafel Reis Patiño, Sofia S. Schlindwein, Wallace 

Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Alan França 

Cerioli, Ana Carolina Campiolli, Caroline Beatriz Zipper, Fabiane Kaori Tamae Tomita, 

Heloísa Chiquetti, Júlia Prebianca, Maísa Schultz, Priscila Pegoretti. 

Faltas justificadas por aula: Julia Orsi, Vanessa Ferrari. 

PAUTAS 

  

1.  Reunião do Colegiado 

2.  Demandas por fase 

3.  Setembro Amarelo 

4.  Eventos 

5.  Sala de Coworking 

6.  Lojinha 

7.  E-PAATC 

8.  30 anos de CAMBLU 

9.  Homenagem aos Professores 

10.  Feedback da gestão 

11.  ONG YPDO 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 21/09/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h36  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h48   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 

Nº Ação 

01. 

Ficou decidido na reunião, sobre as aulas práticas, iniciar as vigentes para cada semestre, deixando a reposição para 

os meses de janeiro/fevereiro. Em casos de flexibilidade de horários, a reposição pode ser feita de forma concomitante. 

Assim, o colegiado possui, 15 dias para montar um novo calendário de acordo com a decisão, o qual deverá ser 

entregue em 05 de outubro. Neste sábado, ocorrerá uma reunião do departamento com os líderes de turma para 

esclarecimento dessas dúvidas. Foi dito que não poderá ocorrer utilização dos horários “oficiais” de cada turma, de 

acordo com sua respectiva fase, para reposição de outra turma. 

Sobre o retorno do Hospital Universitário, Ricardo afirmou que está planejado para daqui 2/3 semanas no caso do ciclo 

clínico. Sobre o retorno das ESFs e demais serviços municipais que envolvem os alunos, ocorreu uma descentralização, 

ficando a cargo dos professores o contato. 

Já para a 8° fase, alguns campos de estágio estão sendo utilizados pela atual 9° fase para validação de horários como 

reposição, o que torna a situação contrária ao que foi decidido. Isso será discutido com o departamento. 

A liberação de aulas no HEMOSC, CEDAP e SAMU dependem da Secretaria Estadual de Saúde, portanto, o processo 

de liberação é mais complexo. 

Todas essas informações serão transmitidas aos professores via e-mail. 

02. 

Luis Blemer trouxe uma demanda de sua turma (8° fase) sobre a disciplina de radiologia. Ele afirmou que as aulas são 

desorganizadas e extremamente básicas pensando na grade atual do curso (que possui 4 semestres de radiologia). 

Sente que há falta de comprometimento, muitos atrasos para as aulas e também uma dificuldade em aprendizado, 

sendo que inclusive uma turma chegou a ter prova via áudio do WhatsApp. Essa pauta foi discutida pela turma, que 

inclusive solicitou ao ECOMAX um auxílio para as aulas, mas quando houve conversa com o coordenador de curso 

acerca do assunto, ele não quis se envolver por medo da reação da professora da disciplina. Outros acadêmicos 

também relataram o mesmo problema no chat da reunião. Wallace disse que um documento será elaborado unindo as 

demandas das 4 fases que possuem essa disciplina com a mesma professora, relatando as problemáticas. Esse 

documento deve ser assinado por todos os alunos com nome e código de pessoa. Sofia e Luis ficaram responsáveis 

por elaboração desse documento. João Fantini também deu o relato de sua turma (46), que possui aulas com ela e que 

maioria gosta da metodologia, portanto, alertou que possivelmente eles não queiram aderir ao documento. 

03. 

Larissa Chiste disse que um e-mail especial de prevenção ao suicídio foi enviado a todos os acadêmicos do curso pelo 

CAMBLU, e que uma conversa com profissional já está programada e em breve será divulgada no Instagram. Ela 

também solicitou que o marketing crie uma caixa de perguntas no Instagram sobre a carreira médica, para contribuição 

com a palestra. 

04. 

Residência no Exterior: Rafael disse que no dia 30/09 deverá ocorrer a primeira palestra acerca da residência nos 

Estados Unidos, e que falta apenas a divulgação do marketing. Gabriela ressaltou que amanhã fará a postagem sobre 

o evento. 

SOLAM: o evento está se encaminhando bem, sendo que a 2° parte ocorre essa semana. 

Evento Medicina Sem Fronteiras: Sofia disse que está se encaminhando. 

05. 

João disse que não foi à sala fazer a medição junto com o marceneiro, pois ele afirmou que não era necessário após 

receber o projeto. Ele contatou a FURB para realização da pintura da sala, mas ainda não obteve resposta. A princípio, 

a sala deve ficar pronta até o final de outubro. Aproveitando o assunto, Wallace ressaltou que foi à Salinha do CAMBLU 

essa semana e verificou que o tonner da impressora estava com 0,1% de tinta, e que geralmente a troca era feita nesse 

nível. Porém, ele disse que a impressora continua imprimindo mesmo com nível baixo de tinta, e ressaltou que o tonner 

pode ser utilizado além do que era utilizado normalmente, de forma a economizar. 

06. 

Brenda fez o orçamento com a empresa Vision para as camisetas dos calouros, e a unidade sairá por R$25,00. Ela 

questionou se todos concordavam com o orçamento, afinal, esse era o valor esperado. 

Sobre os copos, ela disse que 38 pessoas manifestaram interesse em comprar via Instagram, e que um pedido de 40 

copos deve ser feito no mínimo, pois a loja só vende de 10 em 10 unidades. Anna Sofia deu a ideia de criar um 

formulário de encomenda, para que as pessoas interessadas já façam a encomenda e não haja prejuízo. Brenda disse 

que irá fazer o formulário e enviará no grupo para aprovação. 

07. 
O edital já foi postado e está aberto, e Wallace solicitou que seja divulgado no Instagram pelo marketing, pois só foi 

postado no Facebook. O texto também será encaminhado aos líderes. 

08. 
Wallace disse que ele, Anna Sofia e Sofia já contataram muitas pessoas para obter informações sobre o passado do 

CAMBLU, e todo o material está sendo postado no Drive. Ele afirmou que há muito conteúdo bom e que será utilizado 
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em forma de homenagem. Foi pensado em abrir uma aba no site para incluir toda a história do CAMBLU, com as 

informações que foram obtidas na pesquisa, para deixar o conteúdo salvo e também compartilhá-lo com todos os 

acadêmicos. Anna Sofia disse que a experiência de conversar com médicos que já passaram pelo CAMBLU no passado 

foi muito enriquecedora e agregará muitas coisas boas para a valorização do curso. Sofia também compartilhou a 

sensação de que a experiência está sendo muito legal. 

09. 

Wallace relembrou sobre a homenagem dos professores aos responsáveis, na qual um vídeo será feito pela POLLY 

Formaturas. O vídeo é para o dia 15 de outubro, mas ele relembrou para que não fique esquecido. Douglas disse que 

o roteiro do vídeo já está quase pronto. 

10. 

Wallace fez um levantamento, e restam apenas 6 reuniões para o fim da gestão PLUS. Ainda precisa ser feita uma 

assembleia geral, e os membros da comissão já estão se organizando para sua realização. Ele analisou as propostas 

feitas no começo da gestão, e ressaltou que muitas foram cumpridas, o que é excelente, mas que algumas foram 

interrompidas por causa da pandemia, como: 

• Armários da saúde: essa pauta foi agora repassada para Brenda;  

• Correção de provas com os alunos: foi conversado com a gestão nesta reunião para que as correções de 

prova ocorram online, para que os alunos saibam o que erraram na prova, e todos acharam a ideia muito 

boa, a qual será levada para o TI. Se aprovado, os professores receberão auxílio para efetuar a correção. 

Camila e Ana Luiza ficaram responsáveis pela pauta. 

• Revisão para o internato: Wallace pediu para que a gestão pense em como adaptar essa proposta para a 

atualidade. 

11. 

Ana Luiza disse que todas as aulas propostas foram finalizadas com sucesso. Ela conversou com a ONG e eles irão 

elaborar certificados para todos que participaram e auxiliaram. Outra proposta da ONG foi de elaborar alguma atividade 

envolvendo saúde com as crianças, e não apenas o inglês. Brenda disse que a ideia que elas tiveram para abordar a 

questão da saúde foi de buscar a IFMSA para um auxílio. Além disso, 6 alunos da Medicina FURB ainda seriam 

selecionados para esse voluntariado, que durará cerca de 6 meses. Essa seleção ocorreria via questionário, com 

benefício para os acadêmicos que já colaboraram na 1° parte do projeto. A gestão concordou com a ideia, mas Wallace 

pediu que mais vagas fossem abertas pra outros membros do CAMBLU. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   
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______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

 ATA DE REUNIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 30 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Ana Luiza de Moraes Golineli Boaventura, Anna Sofia Silva Amorim, Brenda Wiggers, 

Camila Ceruti dos Santos, Carolina Bevervanço Veiga, Douglas Rizzotto Kraemer, Gabriela 

Dombeck, Gabriela Scheidt, João Vitor Muller Fantini, Julia Orsi, Laisa Scremin, Larissa 

Caroline Chiste, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Rafael Destri Coelho, Rafael 

Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees. 

OBSERVAÇÕES 
Demais presentes: Alan França Cerioli, Ana Carolina Campiolli, Bruno Pfiffer, Heloisa 
Chiquetti, Priscila Pegoretti, Raíssa Wurth Marchinhacki, Vinicius Sabino de Oliveira.  

PAUTAS 

  

1 Reunião do Colegiado 

2 Demandas 

3 Retorno das aulas 

4 Lojinha 

5 ONG 

6 E-PAATC 

7 Armários da Saúde 

8 Correções de Provas 

9 Colchões HSI 

10 Cafeteira HSI 

11 CNPJ 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 28/09/2020 
 

TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h35   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

  

 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 Hoje (28/09) não teve reunião do colegiado. 

02 
A Sofia e o Luis estão escrevendo um ofício sobre as aulas de radiologia da professora Deise, pedindo uma melhora 
nas aulas que as turmas estão tendo. Será feito um formulário para ver quais alunos tem interesse de assinar o ofício, 
no formulário também será colocado um espaço para opinião dos alunos.  

03 

A carta para a prefeitura em prol do retorno das aulas será melhor elaborada. Segundo o Ricardo a prefeitura está 
bem relutante quanto à liberação e precisamos pressionar. 
Segundo o Ricardo também, em duas semanas é para liberarem o HU para o ciclo clínico. 
Lembrando que a partir do dia 05 de outubro todas as turmas deveram fazer as aulas referentes ao semestre atual, 
as aulas que ficaram faltando do semestre anterior serão repostas nas férias.  

04 

Apareceu uma nova possibilidade de copo, que é todo de silicone 120ml por R$ 12,50. Esse copo também permite a 

personalização. Vamos aguardar o retorno do vendedor para confirmar o valor e se tem em estoque. 

Sobre as camisetas da turma 52, já foi feito o pedido e pago 50%. 

05 

A Camila e a Laura entraram para a coordenação desse projeto, juntamente com a Ana e a Brenda.  

10 pessoas que participaram do projeto anterior estão interessadas em participar das atividades de saúde para a 

ONG, que é uma continuação do projeto das atividades em inglês, com isso, estão restando duas vagas, que serão 

preenchidas através de uma seleção feita por meio de um formulário.  

06 O edital fecha hoje, e até o momento não houve nenhum inscrito. Iremos divulgar mais no próximo mês.  

07 Será marcada uma reunião, na semana que vem, com os responsáveis pela solicitação dos armários.  

08 

A ideia, num primeiro momento, é enviar um e-mail para todos os professores, falando sobre a importância da 

correção de provas. Também vamos fazer um formulário para os estudantes, para ver se eles gostariam de ter 

correção de provas, e de que forma achariam melhor, e com o resultado desse formulário levar como argumento para 

os professores, e caso não concordem com a ideia, podemos levar essa questão ao colegiado.  

09 Os colchões do HSI já foram levados para a estofaria, e devem ficar prontos nessa semana ainda.  

10 
A cafeteira do HSI, que é do CAMBLU, quebrou. Precisamos fazer orçamentos para comprar uma nova, Brenda 

Wiggers ficou responsável.  

11 

O João entrou em contato com o contador, e explicou que não temos mais contato com o primeiro presidente do 

CAMBLU, e o contato com ele seria necessário para auxiliar no processo de regularização do CNPJ do CAMBLU. 

Com isso, o contador nos auxiliou dizendo que devemos criar um novo CNPJ, dessa forma conseguiremos regularizar 

e evitar que tenhamos pendências com multas.  

Precisamos ver sobre a mudança do CNPJ na conta do banco do CAMBLU, o João Vitor Muller Fantini irá conversar 

com o contador a respeito disso. 
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______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   

                                     

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   
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Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 31 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Ana Luiza M. G. Boaventura, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Carolina B. 

Veiga, Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela Scheidt, João Vitor M. Fantini, 

Julia Orsi, Laisa Scremin, Larissa C. Chiste, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, 

Rafael D. Coelho, Rafel Reis Patiño, Sofia S. Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace 

Mees 

OBSERVAÇÕES 
Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Alan França 

Cerioli, Priscila Pegoretti. 

PAUTAS 

  

1.  Demandas por turma 

2.  Assembleia Geral 

3.  Colchões HSI 

4.  Patrimônio 

5.  Armários da Saúde 

6.  Eventos 

7.  Homenagens Outubro 

8.  Simulado Semestral 

9.  Correção de Provas 

10.  Demanda da 5° fase 

11.  Campanha de doação 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 05/10/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h31  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 

Nº Ação 

01. 

Wallace iniciou falando sobre o e-mail de aviso aos professores sobre a possível reposição de aulas nas férias, pois 

questionou ao departamento se isso havia sido avisado a todos. A resposta foi de que todos os professores receberam 

via e-mail este aviso. 

Sobre o retorno das aulas presenciais no dia 13 de outubro, o coordenador Ricardo respondeu que como as turmas do 

curso de medicina são muito cheias, seria necessário dividi-las, o que seria inviável. Assim, o curso segue tendo aulas 

mediadas por tecnologia. Isso ainda não foi comunicado aos líderes pois o coordenador disse apenas em conversa 

extraoficial, assim, em breve será lançada uma nota oficial. 

Priscila Pegoretti questionou sobre o cenário das práticas regidas pela prefeitura, e Wallace disse que nada de novidade 

foi decidido. Julia Orsi disse que o CAMBLU já encaminhou uma carta para os órgãos municipais solicitando o retorno 

das práticas, mas que até agora não obteve resposta. Assim, ela pretende entregar essa carta em mãos.  

Sobre o ofício escrito para as aulas de radiologia, Luis Blemer disse que já está encaminhado, e que falta apenas a 

assinatura online dos estudantes. O formulário elaborado gerou também dados estatísticos que serão encaminhados 

junto com o ofício. 

Rafael Coelho projetou também, na reunião, o ofício elaborado para resolução da questão das aulas de anatomia, que 

estão ocorrendo sem estudo livre e em horário reduzido, prejudicando as 3 turmas que possuem a disciplina atualmente. 

Todas as turmas do currículo novo foram incluídas no ofício, mas se solicitou prioridade para a turma 50 devido ao fato 

de que esta divide a carga horária entre estudo prático + dissecação. Wallace solicitou que seja divulgado no Instagram 

esse ofício, e Rafael sugeriu destinar o ofício para o Laboratório de Anatomia Humana como um todo, e não para 

professores específicos. Gabriela Scheidt reiterou que seria melhor divulgar apenas no WhatsApp, pois no Instagram 

pode ocorrer uma repercussão negativa e distorcida, e o grupo concordou. 

02. 

Wallace disse que a assembleia deveria ocorrer hoje, mas não foi possível pois iria ocorrer reunião do colegiado (que 

acabou sendo cancelada). A reunião deve ocorrer no dia 13/10, para revisão do estatuto e também para atualização 

acerca das eleições online. Acerca das demandas de turma, grande maioria já foi resolvida via reunião de colegiado e 

reuniões de líderes, sendo assim, essa pauta não será tão ampla. Sobre o quórum para mudança de estatuto, na 1° 

chamada 15% dos alunos devem estar presentes. Caso seja necessária 2° chamada, são aceitos 10% dos alunos para 

que ocorra alteração. Após a assembleia, ocorrerá a reunião do CAMBLU. 

03. 
Os colchões já foram entregues na sala de convivência dos alunos de medicina no HSI, e Wallace agradeceu a Rafael 

Coelho e Ana Luiza por terem feito o frete, dando por encerrada esta pauta. 

04. 

Brenda fez o orçamento de várias cafeteiras para a sala dos alunos e enviou o documento no grupo da gestão via 

WhatsApp, para que seja feita uma votação e posteriormente a compra. Carolina Veiga disse que se preocupa acerca 

das regras de uso, pois aconteceu na salinha do CAMBLU de esquecerem café dentro da cafeteira, o qual estragou. 

Ela sugeriu colocar regras ou quem sabe adquirir uma chaleira elétrica para passar o café. A gestão preferiu manter a 

cafeteira, pois eles já possuíam uma antes, e frisar bem as regras de utilização e limpeza. O modelo votado pela gestão 

foi o da Britânia CP15 550 Watts, de R$99,00, pela Havan. Julia disse que ela poderia gerar um boleto, que será pago 

via conta do CAMBLU. Wallace solicitou que a jarra da cafeteira estragada seja guardada na sala do CAMBLU, para 

ter de reserva caso ocorra algum problema. 

Sobre os copos ecológicos, Brenda disse que o formulário de pedido ficará aberto por 2 dias, sendo que será fechado 

na quinta-feira. Uma arte será divulgada, e após o fechamento do formulário, ela efetuará a compra online.  

05. 

Brenda tentou marcar reunião com a PROAD, mas os horários estavam bem inflexíveis. Assim, ela e Wallace 

conseguiram um horário para sexta-feira de manhã, para conversarem acerca dos armários com o Charles Tomas 

Steyer, engenheiro da DAC, e com a Pollyana, da PROAD. 

06. 

Sobre o evento Residência no Exterior, amanhã ocorrerá a 2° live com a palestrante Dra. Amanda, de Portugal, no 

Instagram do CAMBLU. A live será apresentada por Rafaela Bof, da AEMESC FURB. Foi solicitado ao marketing 

divulgação do evento. 

Sobre o workshop do currículo acadêmico, Douglas ressaltou que as duas últimas etapas deveriam ocorrer nesse e no 

próximo mês, mas ele acredita que não seria necessário, pois os dois temas são muito parecidos. Assim, ele sugeriu 

unir os temas em dois dias ou um dia de workshop, em novembro, ideia aceita pela gestão. Alguns nomes foram 

sugeridos para palestrar no workshop. 
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Sobre o evento do CAMBLU + IFMSA sobre o programa Medicina Sem Fronteiras, Sofia atualizou que é preciso 

informar à organização do MSF que será feito um evento sob o nome deles. Portanto, a equipe fará isso antes de 

prosseguir com o planejamento. 

07. 

Wallace solicitou ideias para abordar o “Outubro Rosa” nas redes do CAMBLU. Camila sugeriu colocar a logo rosa do 

CAMBLU no Instagram, e um post também será feito para conscientização. 

Sobre o vídeo de homenagem aos professores, Douglas disse que está mantendo contato com a empresa POLLY 

Formaturas e que está bem encaminhado.  

Sofia ressaltou que dia 18/10 é Dia do Médico, e que uma homenagem deveria ser feita. Wallace sugeriu um podcast 

do CAMBLU ou um texto para o blog falando sobre o tema. 

08. 

Wallace pensou em realizar o simulado semestral na semana do dia 26 de outubro, liberando um formulário para cada 

turma de acordo com sua disponibilidade de horários. Os responsáveis deverão organizar novas questões para serem 

divulgadas. Sofia está responsável pela prova da 5° fase; Wallace, Douglas e Larissa Chiste pela prova da 6° fase; 

Julia e Anna Sophia pela prova da 7° fase e Carolina Veiga pela prova da 8° fase.  

09. 

Ficou decidido que será feito um e-mail para os professores, solicitando que a correção de provas seja feita. Uma 

pesquisa via formulário também será elaborada, questionando a opinião dos alunos sobre as correções. O formulário 

será aberto após a resolução da questão do ofício das aulas de radiologia. 

10. 

João Vitor salientou uma questão de sua sala acerca do professor Ferracin, da disciplina de ortopedia. Ele explicou que 

todas as aulas do professor estão sendo canceladas por motivos de compromissos pessoais, e a turma não está tendo 

aula há meses. Ele pediu ajuda para a gestão na resolução desse problema. Sofia compartilhou que no caso da turma 

dela, o horário da aula chegou a ser trocado para que ele não faltasse. Assim, ela acha que é melhor conversar com 

ele primeiramente, e depois levar para o departamento. Priscila Pegoretti também sugeriu solicitar aos outros 

professores (Guilherme e Ricardo) para auxiliarem nas aulas. Os demais alunos que estavam presentes na reunião 

também ressaltaram que a problemática já é de anos. Wallace disse que um ofício também poderia ser elaborado 

futuramente. 

11. 

Julia Orsi divulgou a campanha de doação para as famílias que sofreram com um incêndio na Velha Grande. Ela disse 

que R$80,00 foram depositados na conta do CAMBLU, e ela efetuará a compra de alimentos com o valor. O aluno 

Jackson Tribess, da turma 50, também colaborou com a doação de brinquedos e duas bicicletas. A professora Daniela 

Tafner, de saúde comunitária, também contribuiu com muitas doações. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   
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______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 32 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Ana Luiza de Moraes Boaventura, Anna Sofia Silva Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti 

dos Santos, Carolina Bevervanço Veiga, Douglas Rizzotto Kraemer, Gabriela Dombeck, 

Gabriela Scheidt, João Vitor Muller Fantini, Julia Orsi, Laisa Scremin, Larissa Caroline 

Chiste, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patiño, 

Sofia Schmitt Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees. 

OBSERVAÇÕES 
Reunião realizada via Microsoft Teams. Demais presentes: Alan França Cerioli, Amanda 
Liotto Pedrelli, Ana Carolina Campiolli, Anna Carolina Hostins Welter, Bernardo Przysiezny, 
Marcella Marques Costa, Maria Júlia Salomon, Priscila Pegoretti.  

PAUTAS 

  

1 Feedback Reunião do Colegiado 

2 Demandas 

3 Carta ao Secretário de Saúde 

4 Patrimônio CAMBLU 

5 Armários da Saúde 

6 Marketing 

7 Assembleia Geral 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 13/10/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h46   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

A 12ª fase já está com a formatura agendada. 
Sobre a 11ª fase: segundo o que foi decidido na região do colegiado, a 11ª fase entrará para a 12ª no dia 15/02/2021 
indo até o dia 01/08/2021. 
HU recesso: 21/12/2020 com retorno para 24/01/2021. Essa informação ainda será confirmada. 
Mandato do Ricardo como coordenador acaba dia 30/01/2021. 
Pedido de prova de segunda chamada de um aluno da disciplina do professor Jan, o aluno alegou que o professor 
não permitiu que ele realizasse a prova de segunda chamada, porém o colegiado decidiu que o aluno tem esse 
direito. 
Telemedicina: Robson que é responsável técnico pelo HU, pediu para o CAMBLU fazer uma pesquisa com os alunos 
sobre termos telemedicina na grade, a proposta sobre a telemedicina será enviada ao CAMBLU para que nós 
possamos explicar aos estudantes como irá funcionar e questionar se os alunos querem esse método de 
aprendizado. 
Radiologia: de acordo com o ofício que foi feito referente à matéria e os problemas que estão ocorrendo, o colegiado 
entendeu a proposta do ofício e a decisão foi de que será realizada uma reunião com a professora em questão para 
tentar sanar os problemas elencados pelos alunos, caso não entrem em acordo, o departamento irá partir para 
instâncias de demissão e não renovação de contrato, com consequente contratação de outro professor.  
Anatomia: os alunos estão se sentindo muito prejudicados pela falta de estudo livre no laboratório de anatomia, o 
Wallace deixou claro para o departamento que estamos produzindo um ofício e que será encaminhado muito em 
breve ao DCN, que é responsável pelo laboratório de anatomia. O ofício será encaminhado ainda hoje.  

02 
Segundo o Ricardo, o HU retorna na semana que vem para o ciclo clínico, ele disse que entrará em contato com os 
líderes de turma para organizar o retorno das turmas.  

03 
A carta foi feita como um pedido para o retorno das aulas que são coordenadas pela SEMUS, os responsáveis pela 
carta conseguiram marcar uma reunião com o secretário da saúde, no dia 20/10 às 10h.  
Julia Orsi e Anna Sofia Silva Amorim irão participar da reunião. 

04 

Copos: O formulário dos copos do CAMBLU fecha hoje, e até o presente momento temos 10 pedidos feitos.  

Cafeteira: Sobre a cafeteira do HSI, já foi efetuada a compra pelo Amazon no valor de R$ 98,90. Ainda não chegou, 

mas é para chegar essa semana, assim que chegar a Brenda Wigger irá deixar no hospital. 

05 

O Wallace Mees e a Brenda Wiggers tiveram uma reunião com o Jamis Piazza sobre os armários da saúde, e ele ficou 
muito otimista com a ideia e disse que é sim possível de ser concretizada, ele pediu uma reunião presencial para já ver 
quais os locais que podem receber os armários, juntamente com o engenheiro da FURB.  
A reunião será na semana que vem, e a Brenda Wiggers e o João Vitor Muller Fantini irão participar.  

06 
O marketing precisa fazer uma arte sobre outubro rosa, um convite para assembleia geral, nova divulgação do E-

PAATC e atualizar o site com as atas.  

07 

O edital de convocação para Assembleia Geral será postado hoje no grupo da medicina FURB, no Facebook. A 

reunião ocorrerá na próxima segunda (19/10), às 20h, via Microsoft Teams, no grupo “Alunos do curso de medicina”. 

As pautas que serão discutidas na assembleia são: Reformas estatutárias e eleições online de 2020. 
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______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

 

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 

 

 

 
 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   
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Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 
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NÚMERO DA REUNIÃO 32 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Ana Luiza M. G. Boaventura, Anna Sofia Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos 

Santos, Carolina B. Veiga, Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela Scheidt, 

João Vitor M. Fantini, Julia Orsi, Laisa Scremin, Larissa C. Chiste, Laura Spengler Zen, 

Luis Gabriel Blemer, Rafael D. Coelho, Rafel Reis Patiño, Sofia S. Schlindwein, Wallace 

Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Alan França 

Cerioli, Amanda Jungles Derlam, André Henrique Mizoguchi, Anna Beatriz Galheiro, 

Felipe Moeller, Franco Anzanello Meira, Frederico Augusto, Gustavo Stein, Isabelle 

Beatriz Freccia, Joana Moretto, Júlia Prebianca, Lara Raiany Laguna Antonelli, Larissa 

Morastoni, Marcella Marques Costa, Maria Antônia Silva da Cunha, Maria Eduarda 

Madeira, Mayara Paiva, Priscila Pegoretti, Thainá Gava. 

Faltas justificadas por aula/estágio: Vanessa Ferrari. 

PAUTAS 

  

1.  Assembleia Geral 

2.  Gestão Atual 

3.  Demandas por fase 

4.  Patrimônio 

5.  Armários da Saúde 

6.  Outubro Rosa 

7.  Site 

8.  Eventos 

9.  Homenagem aos Professores 

10.  Simulado Semestral 

11.  Revista da Saúde 

12.  Tutorial de Criação de Ligas 

13.  CNPJ 

14.  Correção de provas 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 19/10/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h06  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 

Nº Ação 

01. 

Carolina iniciou a reunião com a Assembleia Geral, explicitando alterações para o estatuto do CAMBLU para posterior 

votação do público. A primeira alteração citada foi a do título II, capítulo 4, art. 34°, com a inclusão do cargo “Diretoria 

de Filantropia”, pensando nos trabalhos elaborados no âmbito do voluntariado pela Gestão Plus. O membro desse 

cargo deve se responsabilizar pelas atividades filantrópicas, promover eventos, campanhas, ações solidárias e ser 

veículo entre CAMBLU e instituições beneficentes, afim de firmar parcerias e criação de projetos.  

Outra questão discutida foi a do título IV, capítulo 1, art. 53°, sobre a mudança da duração do mandato dos integrantes 

da diretoria executiva do CAMBLU. A ideia é de estabelecer uma duração para o mandato, do dia 1° de dezembro do 

ano da eleição ao dia 30 de novembro do ano seguinte, podendo haver reeleição. 

Sobre as eleições, devido a pandemia, serão realizadas de forma online extraoficialmente. Algumas cláusulas do 

estatuto, como os art. 59° e art. 60° precisarão ser revogados para que as eleições ocorram dessa forma. 

A inscrição da chapa para eleição deve ser entregue ao presidente da Comissão Eleitoral do CAMBLU até o dia 30 de 

outubro de 2020; deve conter o nome da chapa, nome dos candidatos e suas devidas funções, resumo de matrícula 

carimbados pela FURB e assinatura dos acadêmicos. Entre os dias 31 de outubro de 2020 e 01 de novembro, a 

comissão eleitoral entregará o parecer de inscrição da chapa caso haja alguma irregularidade em relação a este edital. 

A chapa inscrita possui até o dia 02 de outubro de 2020 para corrigir as irregularidades para inscrição efetiva, ou estará 

sujeita a impugnação da candidatura.  

Sobre a campanha eleitoral, o período está compreendido entre o dia 03 de novembro de 2020 a 12 de novembro de 

2020. Será permitido a criação de redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, dentre outras), sendo que só 

podem ser criadas no dia do início da campanha eleitoral. Ao término da campanha, não será permitido nenhuma 

atividade das redes. Mensagens direcionadas em redes sociais (para grupos de sala em WhatsApp, directs no 

Instagram, dentre outros) serão reguladas pela comissão eleitoral, afim de evitar spam e atrapalhar nas atividades 

acadêmicas dos estudantes, sendo permitida 3 vezes por semana o encaminhamento de mensagens de propaganda 

eleitoral. O descumprimento do edital referido implica na impugnação da chapa. 

As eleições ocorrerão por meio de formulário eletrônico. Ele será criado pela comissão eleitoral sob assistência do 

Departamento de Tecnologia e Informática da FURB (DTI). O formulário só poderá ser acessado se o aluno entrar em 

sua conta institucional (@furb.br), logo, não acadêmicos da FURB não terão acesso à votação. Após o login, o aluno 

será direcionado para o formulário, no qual haverá a opção de voto (apenas uma vez). Após a votação, os acadêmicos 

receberão um e-mail de confirmação. Os membros da comissão eleitoral terão uma listagem com todos os e-mails 

institucionais dos acadêmicos de Medicina da FURB, e o link das eleições será enviado a todos por este meio de 

comunicação. O formulário não será acessado pela comissão durante o período de votação, permanecendo assim até 

a apuração dos votos. 

Datas importantes para as eleições, conforme edital: 

 
Após exposição das informações, o aluno André Mizoguchi esclareceu o pedido de que a assembleia fosse refeita em 

outra data, na semana passada, uma vez que não estava em acordo com o estatuto. Carolina pediu novamente 

desculpas pela falha da equipe, ressaltando que a atitude foi correta e que o estatuto deve ser sempre seguido. 

Carolina encerrou a reunião salientando que, via formulário do Google, todas as alterações estatutárias foram aceitas 

e serão divulgadas nas redes sociais. Foram 60 votos no total, cumprindo o quórum mínimo estabelecido por estatuto 

(no mínimo 10% dos alunos do curso de Medicina). Os gráficos a seguir ressaltam a porcentagem de votos para cada 

alteração: 
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02. 

Carolina questionou à gestão atual quem gostaria de continuar e em quais cargos existia interesse. 

Rafael Destri Coelho mencionou que gostaria de continuar, e se possível no mesmo cargo de Diretoria de Produção 

Científica; 

Carolina Veiga salientou que após dois anos de CAMBLU, estará deixando o cargo; 

Douglas Kraemer também deixará o cargo, pois já está há dois anos no CAMBLU, e ressaltou a importância que o 

centro teve no seu desenvolvimento como acadêmico; 

Julia Orsi também deixará o cargo, ressaltando que confia muito no trabalho da próxima gestão e que está contente 

com tudo que foi realizado até o momento; 

Anna Sofia, após 2 anos, também está deixando o cargo, e falou da importância que o CAMBLU tem para os 

acadêmicos e para a vida dela; 

Brenda Wiggers disse que quer continuar, pois ainda gostaria de aprender muito com o CAMBLU, e quer continuar no 

mesmo cargo de Diretoria de Patrimônio. 

Gabriela Scheidt agradeceu ao CAMBLU pela oportunidade de aprendizado, e agora quer focar nos projetos pessoais 

dentro da faculdade, por isso deixará o cargo. 

Laísa disse que gostou muito de participar da gestão, e que quer continuar. Rafael Reis Patiño também agradeceu a 

oportunidade, disse que quer continuar e que quer seguir na parte de eventos. 

Sofia falou de sua vontade de continuar, e que ama o fato de que o CAMBLU representa os alunos de forma honesta 

e transparente.  

Camila também agradeceu pela oportunidade incrível e disse que quer muito continuar nas próximas gestões. 

Larissa Chiste estará deixando o cargo após 3 anos de CAMBLU, e se emocionou ao falar de como a instituição foi 

importante na sua vida. Apesar de o ano ter sido bem atípico, o trabalho foi intenso e deixou muitas marcas. 

João Vitor também disse que gostaria de continuar, e que agradece muito ao CAMBLU por todos os ensinamentos. 

Gabriela Dombeck agradeceu e gostaria de continuar, desejando sucesso a todos que estarão saindo; 

Os treineiros Ana Luiza, Laura e Luis Blemer também salientaram o desejo de continuar. 

03. 

Sobre o ofício do estudo livre de anatomia, Rafael Coelho disse que houveram cerca de 80 assinaturas e que já foi 

encaminhado para os departamentos responsáveis, mas que ainda não houve resposta. 

Nathan Marques, da 8° fase, trouxe a demanda sobre o comitê de ética, dizendo que desde agosto a instituição não 

responde às demandas dos alunos. Os acadêmicos procuraram a direção do comitê, e foi respondido que o secretário 

da comissão estava ausente, “justificando” as demoras e falta de respostas. Ele ressaltou que a questão afeta demais 

aos estudantes que estão fazendo TCC, e solicitou auxílio do CAMBLU. Julia Orsi complementou, dizendo que a 

pendência precisa ser resolvida, pois o site que deve ser atualizado pelo comitê de ética precisa ser adequadamente 

preenchido para que seja possível a apresentação dos trabalhos ao final do ano. Carolina disse que irá contatar o 

coordenador Ricardo hoje à noite para falar sobre. 
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04. 
Brenda disse que já foi feito o pedido dos copos, agora resta aguardar o envio. Ela também já fez a compra da cafeteira, 

mas como está afastada das aulas práticas devido à pandemia, ainda não fez a entrega no hospital. 

05. 

Brenda Wiggers não pode comparecer à reunião pois está em isolamento por ter tido contato com uma professora com 

COVID-19, e João Fantini iria ter aula no hospital durante o horário marcado. Desse modo, eles irão remarcar a reunião 

para essa semana com os responsáveis.  

06. 

Carolina ressaltou a necessidade de uma arte para o Outubro Rosa para postagem na conta do CAMBLU no Instagram. 

Rafael, da equipe de marketing, sugeriu colocar o símbolo da campanha na logo do CAMBLU no perfil, e também foi 

sugerido a criação de um material informativo para divulgação. Carolina disse que pode solicitar a professora Kátia 

Beckhauser para fazer um vídeo explicativo sobre o autoexame de câncer mama, e que nessa quinta-feira conversará 

com ela. O vídeo será editado pela equipe e divulgado no Instagram. 

07. 

As atas já estão atualizadas no site, e Carolina atentou para o fluxo financeiro que precisa ser atualizado. Júlia 

respondeu que já enviou os dados para Rafael, e que essa semana será postado. A parte de filantropia também precisa 

ser atualizada. Rafael também questionou como ficou a divulgação dos 30 anos do CAMBLU no site, e Anna Sofia 

respondeu que o material está todo separado, apenas precisa ser feita uma seleção do que foi colhido, filtrando o 

conteúdo que irá para divulgação. Isso será feito em breve. 

08. 

Medicina no Exterior: Rafael Coelho disse que os eventos estão sendo ótimos e com um feedback muito positivo, e 

que o último evento, sobre residência na Espanha, precisou ser adiado para o dia 25/10, sob um imprevisto da 

palestrante; 

Workshop do Currículo Acadêmico: Douglas disse que está buscando palestrantes, e que o evento ocorrerá no final 

de novembro. Para o evento de telemedicina dentro do workshop, já foram convidados o Dr. Rinaldo e Dra. Maria 

Gabriela Basso Rizzotto. Sobre o mesmo evento, mas do primeiro semestre, Carolina disse que os certificados já estão 

disponíveis e serão divulgados em breve. 

Medicina em áreas remotas (CAMBLU + IFMSA): Sofia comentou que a organização está apenas aguardando a 

resposta da instituição Medicina Sem Fronteiras para iniciar divulgação. 

09. 
O vídeo de homenagem teve um feedback bem positivo entre os professores, e a gestão agradeceu à POLLY pelo 

auxílio na edição. 

10. 
Carolina disse que as provas serão liberadas na semana do dia 26/10, e pediu que os responsáveis finalizem as 

questões nessa semana. Ela também solicitou uma arte para que seja divulgado o simulado. 

11. 

Rafael Coelho disse que houve uma reunião com os representantes dos demais CAs e com a professora Cláudia 

Albuquerque, a partir da qual entraram em contato com outras universidades e departamentos para contribuição na 

revista, concedendo um prazo de 2 semanas para resposta. Ele também disse que um documento elaborado pela 

biblioteca está sendo preenchido para regularização da revista. Portanto, ela já existe, porém ainda passa pelos trâmites 

burocráticos, sendo que provavelmente a primeira edição sairá no próximo ano. Todavia, a finalização da parte 

burocrática acontece ainda nessa gestão. 

12. 

Larissa Chiste comentou que não existe um documento específico sobre a criação de ligas no site do CAMBLU. Ela já 

criou um tutorial para o manual dos calouros, e gostaria que isso fosse divulgado. Sugeriu que na aba “LIGAS” da 

página do site fosse criado o tópico “como criar uma liga”, com todas essas informações. Salientou, também, que pode 

criar a aba no site, só precisaria de um auxílio do marketing. Rafael Patiño se disponibilizou para auxiliar. 

13. 

João comentou que a situação do CNPJ ainda está em aberto, e que enviou uma ata comprovando a data em que a 

gestão assumiu para regularizar a situação. Com isso, o contador respondeu que necessitaria de uma cópia do RG, 

CPF e comprovante de residência de cada integrante do CAMBLU. João solicitou, então, que todos enviem esses 

documentos para ele por foto, para que a pauta possa ser resolvida. 

14. 

Ana Luiza comentou que irá elaborar um texto para divulgar o formulário que foi criado sobre a correção de provas, 

para que seja enviado nos grupos de WhatsApp. Esses dados permitirão a criação de um e-mail pelo CAMBLU 

solicitando aos professores e departamento que haja maior comprometimento com correção e revisão de atividades 

avaliativas. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 
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NÚMERO DA REUNIÃO 34 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Ana Luiza de Moraes Boaventura, Anna Sofia Silva Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti 

dos Santos, Carolina Bevervanço Veiga, Douglas Rizzotto Kraemer, Gabriela Dombeck, 

Gabriela Scheidt, João Vitor Muller Fantini, Julia Orsi, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel 

Blemer, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, Vanessa 

Ferrari. 

OBSERVAÇÕES Demais presentes: Alan França Cerioli, Priscila Pegoretti, Thainá Scheffer Gava. 

PAUTAS 

  

1 Demandas das Turmas 

2 Ofício de Anatomia 

3 Reunião com Secretaria da Saúde 

4 Patrimônio CAMBLU 

5 Marketing 

6 Eventos 

7 Correção de Provas 

8 Suporte Estatístico 

9 Site CAMBLU 

10 CNPJ 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 26/10/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h15   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Sobre o problemas com a liberação das pesquisas do TCC para 8ª fase, a FURB já afirmou que vai deslocar algum 
servidor para essa parte de secretaria do comitê de ética. Vamos acompanhar para ver se o problema com a 
liberação de pesquisas de TCC será resolvido.  
 
A quinta fase, teve na última sexta-feira, aula de técnica cirúrgica, com a turma toda (40 alunos), e a aula foi 
interrompida por alguma denúncia ou por determinação do departamento, sendo alegado que estavam violando as 
determinações da FURB sobre o COVID, porém, o professor alega e tem provas de que essa aula foi liberada pelo 
departamento de Medicina. A turma se sentiu afetada negativamente por essa falha na comunicação entre os 
responsáveis pela matéria e departamento.  
A partir de agora, a turma será dividida, metade irá numa semana e metade irá na outra.  
 

02 

Sobre o ofício de anatomia para as três primeiras fases, ele foi encaminhado para o departamento de medicina e 
centro de ciências naturais, e a partir dessa semana as turmas começarão a ter horários para estudo livre.  
 
Em julho, já havíamos enviado um e-mail para o departamento responsável pelo laboratório de anatomia solicitando a 
possibilidade de horários para estudo livre, no entanto não obtivemos nenhuma resposta. 
 
A ideia do ofício foi justamente para tentar demonstrar para instâncias da FURB que os alunos precisam do estudo 
livre, e pensaram que talvez estivesse sendo barrado pela Comissão da COVID-19. 
 
Porém, tudo já foi esclarecido e a partir dessa semana teremos horários determinados por turmas, sendo:  
 
- Primeira fase: segundas-feiras 
    Turma A:18:30 – 20:10 
    Turma B: 20:20 – 22:00 
- Segunda fase: quartas-feiras 
    Turma A:18:30 – 20:10 
    Turma B: 20:20 – 22:00 
- Terceira fase: quintas-feiras 
    Turma A:18:30 – 20:10 
    Turma B: 20:20 – 22:00 
 

03 

Sobre a reunião que a Anna Sofia Silva Amorim e Julia Orsi foram com os responsáveis da secretaria da saúde de 
Blumenau: a partir dessa semana foi efetivada a liberação da oitava fase para os campos de estágio da SEMUS, a 
partir disso a turma precisa se organizar para começar a frequentar as aulas práticas.  
Para as outras turmas, serão feitas avaliações a cada 15 dias para verificar a possibilidade e viabilidade de retorno 
para as outras turmas que vem na sequência, sétima, sexta e assim por diante.  
 
 

04 

A cafeteira será entregue quarta-feira (28/10) no Hospital Santa Isabel. 

O primeiro pedido dos copos já foi feito, e já estão em produção.  

Sobre os armários da saúde será marcada uma nova reunião a respeito.  

 

05 

Outubro rosa: o vídeo da professora Katia Beckhauser já foi divulgado no Instagram. 
 
E-PAATC:  já foi divulgado e as inscrições terminam no dia 31 de outubro.  
 
Filantropia: já foi postada a arte sobre as doações para as famílias que perderam as casas no bairro da velha. 
 
Simulado semestral: precisa ser feita uma arte para divulgar o simulado ainda essa semana, e ver a possibilidade de 
realizar o simulado na semana que vem.  
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

06 

Residência no exterior: o evento já foi finalizado e o feedback foi muito positivo.  

 

Curso de Produção Científica: os certificados já estão organizados e serão disponibilizados em breve.  

 

Workshop do Currículo Acadêmico: ainda não tem palestrante e datas, mas ocorrerá no fim de novembro. 

 

Telemedicina: o evento ocorrerá essa semana, na quarta (28/10) via Youtube, a arte já foi divulgada no Instagram do 

CAMBLU. 

 

07 

Sobre correções de provas, tivemos 67 respostas de alunos. Porém tiveram turmas que nenhum aluno respondeu, 

pensamos que deve ter acontecido alguma falha de comunicação, e por isso será reenviado, pois precisamos de 

mais respostas, para podermos enviar o resultado ao departamento.  

  

08 

Suporte estatístico: o Rafael Destri Coelho falou com o Efrain novamente a respeito do tema, e ele disse que já presta 

esse auxílio gratuitamente para todos os cursos.  

 

O Rafael também entrou em contato com a professora Henriette Damm, explicou o projeto, mas ela ainda não deu 

retorno.  

09 
Foram feitas todas as atualizações no site, a lojinha foi atualizada, e a aba sobre as ligas também. 

  

10 

Sobre o CNPJ, faltam algumas pessoas enviarem os documentos (RG, CPF e comprovante de residência) para o 

João Vitor Muller Fantini dar continuidade ao processo. 
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Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   
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Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   
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Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 
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NÚMERO DA REUNIÃO 35 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Ana Luiza M. G. Boaventura, Anna Sofia Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos 

Santos, Carolina B. Veiga, Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela Scheidt, 

João Vitor M. Fantini, Julia Orsi, Laisa Scremin, Larissa C. Chiste, Laura Spengler Zen, 

Luis Gabriel Blemer, Rafael D. Coelho, Sofia S. Schlindwein, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 
Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Priscila 

Pegoretti. 

PAUTAS 

  

1.  Feedback Live Mariana Ferrer 

2.  Estudo livre de Anatomia 

3.  Ofício - Aulas de radiologia 

4.  Patrimônio 

5.  Sala de Coworking 

6.  Armários da saúde 

7.  Correções de provas 

8.  Revista da saúde 

9.  PAATC 

10.  Site 

11.  Eventos 

12.  Tesouraria 

13.  Monitoria de Semiologia e Laboratório de Anatomia 

14.  Avisos Gerais 

15.  Homenagem aos Veteranos 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 09/11/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 21h39  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h45   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 

Nº Ação 

01. 

O feedback da live foi muito bom, salientando a importância de abordar esse tema de forma mais aprofundada dentro 

da Medicina. Gabriela Scheidt sugeriu que outros eventos fossem feitos dentro do CAMBLU em relação a esse tema, 

trazendo profissionais de fora. Ela também comentou sobre trazer a professora Martha, que realizou uma aula com 

seus alunos debatendo o assunto na semana passada. Anna Sofia também sugeriu que alguma forma de divulgação 

fosse feita nas mídias sociais do CAMBLU, para ressaltar as diversas formas de violação que existem. Gabriela falou 

também sobre a proposta DCE Mulher, criada pelo DCE, na qual denúncias anônimas podiam ser feitas por mulheres 

caso se sentissem inseguras ou violadas dentro da universidade, e que isso poderia ser feito dentro do CAMBLU 

também. Desse modo, Anna, Gabriela, Carolina e Camila ficaram responsáveis por pensar nessa pauta. 

02. 

Rafael Coelho disse que o estudo livre está ocorrendo em horários definidos para as 3 turmas que possuem a disciplina 

de Anatomia Humana, exceto para a turma 50, que está afastada por casos de COVID-19 dentre os estudantes da 

sala. Essa pauta foi, portanto, encerrada com sucesso. 

03. 

Wallace disse que tentou contato com o coordenador Ricardo 3 vezes, durante 3 semanas, e não obteve contato. 

Assim, hoje ele enviou o ofício explicitando a situação para a ouvidoria da FURB, o qual será recebido pela reitoria e 

pelo CCS para que medidas sejam tomadas. Conforme dito pelo coordenador Ricardo, ele iria conversar com a 

professora, porém não houve essa conversa e também não houve retorno ao CAMBLU, portanto, o ofício prosseguiu 

para instâncias superiores.  

04. 

Brenda disse que os copos já estão em trânsito para Blumenau via Correios; as camisetas da turma 52 já estão prontas 

e Brenda questionou se entrega para a líder distribuir aos alunos, ou se aguarda até o ano que vem pela cerimônia do 

jaleco. A gestão votou para que fossem entregues ainda esse ano, junto com um bilhete de parabenização pela 

aprovação.  

Uma proposta abordada foi a da criação de uma lojinha online. Brenda disse que está pesquisando mais sobre isso, e 

que a lojinha on-line da Atlética é uma das inspirações. Na próxima reunião ela trará mais informações. Wallace solicitou 

que Laísa verifique se o site aceita a abertura de uma plataforma de vendas. 

05. 

A pintura da sala será encaminhada ainda nessa semana para que os móveis possam ser instalados. Primeiramente, 

será feita a pintura, depois a instalação da parte elétrica e, por fim, a instalação dos móveis. A parte elétrica ainda está 

com pendências, pois tomadas e fios precisam ser comprados e o orçamento depende da DAC. Wallace pediu para 

que a pintura já fosse feita essa semana, para adiantar o processo. Até o momento, todos os itens da salinha provêm 

de doações, e o CAMBLU ainda não precisou investir dinheiro. 

06. 

João Vitor disse que conversou com o Sérgio da DAC, e que eles afirmaram que é possível serem feitos até 60 armários 

no bloco J. Caso tenha adesão, mais armários poderiam ser colocados. Ele também conversou com o engenheiro 

responsável, que indicou alguns lugares que poderiam receber os armários de acordo com as normas de segurança. 

Eles também salientaram que os 60 armários custariam cerca de R$20.000,00, provavelmente financiados pela FURB. 

07. 
Ana Luiza já encaminhou o e-mail aos professores com os dados da pesquisa feita, e Wallace disse que 3 professores 

já responderam o e-mail parabenizando o CAMBLU pela iniciativa. 

08. 

Rafael Coelho compartilhou sua tela mostrando os dados da revista até agora. Ela está dividida em Conselho Editorial 

e Comissão Científica, e em ambas partes diversos professores estão presentes. Quaisquer cursos da área da saúde 

poderão fazer publicações, e a revista terá classificação Qualis C. O projeto da revista será enviado para a biblioteca. 

Wallace parabenizou Rafael e Gabriela Dombeck pela conclusão da proposta. 

09. 

Rafael Coelho disse que o acadêmico Leonardo Cecconello foi o único inscrito do PAATC e já recebeu a quantia em 

dinheiro para auxílio em congresso. Wallace sugeriu que mais um edital do PAATC fosse aberto amanhã até o dia 27 

de novembro. Ele também pediu apoio do marketing para divulgar. Carolina relembrou algumas regras de edital para 

os ganhadores do PAATC, como inserir a logo do CAMBLU no trabalho e também enviar uma foto apresentando para 

divulgação, e Rafael disse que irá relembrar. 

10. 
Wallace solicitou que a ata do dia 12/11 seja postada no site, bem como o fluxo financeiro de outubro na aba de 

transparência. Os simulados logo serão postados também. 

11. 

A SOLAM já gerou todos os certificados e o evento foi finalizado com sucesso. Wallace pediu que seja retomado o 

Instagram da SECIMED, pois ele havia sido arquivado para dar lugar ao Instagram da SOLAM. 

Sobre o evento Workshop do Currículo Acadêmico (3° e 4° etapas), está planejado para ocorrer no dia 26/11, com as 

duas etapas no mesmo dia. Douglas e João estão buscando palestrantes para se apresentarem. 
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Sobre o evento de Medicina em Áreas Remotas, Sofia disse que a data do evento foi trocada para o dia 18/11 e será 

divulgado em breve.  

12. 

Julia Orsi sugeriu que fosse criada uma conta no PicPay para o CAMBLU, pois quando ocorrem arrecadações fica 

muito mais fácil para os doadores poderem depositar a quantia. Um QR code pode ser disponibilizado e as taxas não 

são cobradas em TED. Além disso, não há custo para criar a conta. Julia irá repassar as informações para Gabriela 

Dombeck, que assumirá o cargo na próxima gestão. 

13. 

Sobre a monitoria de semiologia, proposta da chapa Plus: foi aprovada no PPC, plano do novo currículo da Medicina 

FURB em 2018. Assim, no ano de 2020 deveria iniciar a monitoria de semiologia, mas o que impediu a realização até 

o momento foi a pandemia. Wallace disse que toda a parte burocrática já está adequada, e que apenas o edital para 

convocação de monitores é que ainda não foi elaborado. Para o ano que vem, é necessário manter a cobrança para 

que a monitoria inicie e para que o edital seja publicado. Sobre o laboratório de anatomia, que seria modernizado pelo 

CAMBLU conforme proposta anterior, Wallace disse que o que impede a pauta de ser finalizada é um problema no 

orçamento feito pela FURB, que não compete à gestão. Todavia, essa questão precisa continuar sendo cobrada para 

que seja executada. 

14. 

Nesta quarta-feira serão apresentadas as propostas da Chapa Evolução, às 20h30, via Teams. Wallace pediu para que 

o marketing do CAMBLU divulgue o formulário de feedback da gestão; na semana que vem, as reuniões com a nova 

chapa se iniciam, e é obrigatória a presença dos novos integrantes. Wallace pediu que todos separem seus materiais 

de acordo com o cargo, para repassar aos novos integrantes. No dia 30/11, ocorrerá a última reunião definitiva da 

chapa Plus+, e foi sugerido que ocorresse presencialmente, em uma sala espaçada em respeito ao isolamento. 

Também foi discutido acerca de uma confraternização de encerramento, respeitando as normas de distanciamento 

social, que será discutida no grupo da gestão. 

15. 
Carolina sugeriu que fossem feitas placas de acrílico homenageando os antigos membros do CAMBLU que estarão se 

formando agora, e que a ideia poderia ser mantida. Wallace gostou muito da ideia e irá pensar sobre isso. 
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Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  
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______________________________________     ______________________________________ 
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Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  
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Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 
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João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   
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Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 
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______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 36 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Ana Luiza de Moraes Boaventura, Anna Sofia Silva Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti 

dos Santos, Carolina Bevervanço Veiga, Douglas Rizzotto Kraemer, Gabriela Dombeck, 

Gabriela Scheidt, João Vitor Muller Fantini, Julia Orsi, Laisa Scremin, Larissa Caroline 

Chiste, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, 

Sofia Schmitt Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees. 

OBSERVAÇÕES 
Demais presentes: Alan França Cerioli, Amanda Junges Derlam, Ana Carolina Campiolli, 
Júlia Prebianca, Maísa Schultz, Priscila Pegoretti. 

PAUTAS 

  

1 Demandas 

2 Reajuste da Mensalidade 

3 Ofício de Radiologia 

4 Patrimônio 

5 Armário da Saúde 

6 Salinha de Coworking 

7 CNPJ 

8 Eventos 

9 Tesouraria 

10 Alteração Estatutária 

11 Certificado Gestão Plus+ 

12 Placa de Homenagem aos Ex-Membros do CAMBLU 

13 Histórico de Gestões CAMBLU 

14 Formulário de Avaliação 

15 Vídeo de Finalização da Gestão 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 16/11/2020 
 

TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

As aulas no Hospital Santa Isabel foram canceladas por 14 dias, ou seja, nenhuma aula prática acontecerá nesse 
período, incluindo internato. 
 
Demanda de algumas fases: algumas turmas estão sem notas registradas do semestre anterior (2020.1), e as 
avaliações já foram feitas. Entraremos em contato com o departamento para solucionar esse problema. 
 

02 
Na reunião do CONSUNI do dia 12/11, foi decidido que não terá reajuste nas mensalidades no próximo ano. 
 

03 

Sobre o ofício das aula de radiologia, após algumas tentativas de contato com o departamento, entramos em contato 
com a ouvidoria FURB. O Ricardo conversou com a professora Deise, e ela entendeu a situação e disse que irá 
readequar as aulas, atender as solicitações dos alunos e modificar os materiais que usa durante a aula. A ideia é ver 
como irão ser as aulas a partir de agora, caso os alunos ainda se sintam prejudicados entraremos novamente em 
contato com o departamento.   
 

04 

As camisetas da turma 52 foram entregues hoje para a líder de turma.  

Os copos já chegaram, e deve ser feita uma arte para divulgar. Será feito um novo pedido de copos.  

A Brenda está em contato com um o mesmo desenvolvedor que fez a lojinha online da Atlética da Medicina FURB, 

para ver se fica viável para o CAMBLU também ter uma lojinha online, ela fará uma reunião com o desenvolvedor e 

em breve teremos mais novidades sobre esse tema.  

 

05 
Sobre os armários da saúde, o João está em contato com o responsável da DAC (Charles), que estão responsáveis 
pelas medidas dos locais para colocar os armários, mas ainda não tivemos retorno.  
 

06 

Na salinha de coworking, precisamos resolver: a parte elétrica, luminárias, papel de parede, projetor, cabo HDMI 

(precisa ser o maior possível, pois o projetor fica no teto) e também Wi-Fi, pois na sala não tem acesso à internet da 

FURB, portanto temos que entrar em contato com o DTI, para pedir instalação de um roteador na salinha. 

Sobre a pintura, nós ganhamos as tintas e só falta fazer a pintura. A pintura é feita pela FURB e estamos aguardando 

um retorno.   

Faremos orçamento de luminárias e papel de parede. Sobre o projetor, cabo HDMI e roteador tentaremos conseguir 

com a FURB. 

Brenda Wiggers e Ana Luiza Boaventura ficaram responsáveis pelos orçamentos. 

 

07 

Nosso CNPJ atual está sendo analisado pela Receita Federal, para ver se temos alguma pendencia. Caso não tenha 

nenhuma multa ou restrição, continuaremos com o mesmo CNPJ, caso tenha alguma multa, criaremos um novo 

CNPJ.  

 

08 

Semana (25/11) que vem teremos as duas últimas etapas do Workshop do Currículo Acadêmico, já temos uma 

palestrante confirmada, faltam mais dois confirmarem.  

Vamos esperar a confirmação dos palestrantes, e depois faremos a arte para divulgação. 

 

O evento sobre medicina sem fronteiras já foi divulgado e ocorrerá essa semana, 18/11, via Teams. 

 

09 

Sobre a ideia de inserir a ferramenta PicPay na tesouraria do CAMBLU, achamos pouco viável, pois o CAMBLU não 

possui cartão de crédito, e como somos uma instituição com CNPJ, o PicPay apresenta algumas limitações e taxas. 

Iremos pesquisar outras possibilidades. 

   

10 

As secretarias, Camila Ceruti e Gabriela Dombeck, estão responsáveis por fazer a validação das alterações do 

estatuto do CAMBLU, e levarem até o cartório para deixar registrado. 

 

11 

Os certificados da gestão 2020 do CAMBLU já estão prontos, foram mandados para impressão e só faltam as 

assinaturas do Ricardo e do Nunes.  

 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Estamos pesquisando empresas que façam as placas de homenagens aos formandos que já participaram de gestões 

do CAMBLU.  

O Wallace sugeriu duas empresas para entrarmos em contato, Bluetec e Acrylato.  

Iremos pesquisar modelos e fazer orçamentos.  

 

13 

Pensando numa melhor organização interna do CAMBLU, faremos um documento no Excel com as informações de 

gestões anteriores, quais alunos fizeram parte e cargos que ocuparam. Como uma forma de facilitar quando 

precisarmos ter acesso a essas informações.  

 

14 
O formulário de avaliação da Gestão CAMBLU 2020 já está pronto e precisa ser divulgado.  

 

15 

Para fazer o encerramento da Gestão Plus+ queremos publicar algo nas redes sociais, algum vídeo, postagem ou 

story. Os integrantes da gestão apresentarão suas ideias na próxima reunião. 
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______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   

                                     

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 
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NÚMERO DA REUNIÃO 37 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Ana Luiza M. G. Boaventura, Anna Sofia Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos 

Santos, Carolina B. Veiga, Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela Scheidt, 

João Vitor M. Fantini, Julia Orsi, Laisa Scremin, Larissa C. Chiste, Laura Spengler Zen, 

Luis Gabriel Blemer, Rafael D. Coelho, Sofia S. Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace 

Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Amanda 

Junges Derlam, Priscila Pegoretti, Thainá Scheffer Gava. Alan Cerioli e Felipe Moeller 

não puderam estar presentes por motivos de estágio. 

PAUTAS 

  

1.  Avisos 
2.  Demandas 

3.  Quadros das turmas antigas 

4.  CAMBLU Mulher 

5.  Homenagem aos veteranos do CAMBLU 

6.  Aulas de Radiologia 

7.  Correção do Teste Progresso 

8.  Patrimônio 

9.  Armários da Saúde 

10.  Sala de Coworking 

11.  CNPJ 

12.  Eventos 

13.  Revista da Saúde 

14.  Site 

15.  Avisos para a próxima reunião 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 09/11/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20:35  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h02   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 

Nº Ação 

01. 

O Hospital Universitário ficará fechado nas próximas semanas, pois um funcionário positivou para COVID-19. A 

coordenação de curso irá mudar no ano que vem, pois ocorreram as eleições do colegiado no dia 23/11, sendo que o 

Dr. Nogara foi eleito para o cargo com 8 votos. 

02. 

Foi conversado com o coordenador Ricardo para que os professores recebessem um e-mail solicitando a atualização 

de notas no Diário On-line, o que será feito. Os diários devem fechar ao final de dezembro e ainda faltam muitas notas. 

Sofia salientou que está preocupada com a reposição de aulas práticas, prometida pela FURB. Ela disse que o valor 

está sendo pago integralmente, mas que o tempo disponível para reposição é praticamente impossível. Wallace reiterou 

que apesar de a FURB não ter controle sobre o fim da pandemia, é preciso ter uma garantia. Camila sugeriu que fosse 

cobrado um planejamento da coordenação, ou até mesmo uma planilha que exibisse o que ainda precisa ser reposto 

por cada turma. Wallace ressaltou que as turmas do clínico já fazem esse controle de forma individual, e Carolina disse 

que o ideal seria compilar tudo e analisar, mostrando também quantas horas faltam para reposição de cada estágio. A 

próxima gestão deverá cobrar desde janeiro do departamento para que o máximo de campos sejam abertos para 

estágio. Muitos alunos também estão cumprindo horas em consultórios particulares, e Wallace comentou novamente a 

importância da comunicação da FURB com os professores. 

Vanessa atualizou que a turma dela fez uma reunião com o pró-reitor, coordenador e os advogados do DCE. Amanhã, 

eles terão uma nova reunião com o coordenador, para que em janeiro (dia 18) a turma não fique parada, mas sim em 

estágio para se formar em tempo hábil (7 dias após a data oficial, em dezembro). Ela comentou que a reunião foi bem 

esclarecedora, e que foi perceptível a falta de comunicação entre departamento e alunos. 

03. 

Na semana passada, o Dr. Leandro Haas comentou com Wallace sobre quadros das turmas antigas do curso de 

Medicina em sua formatura, que ficavam no ambulatório da FURB. Quando o ambulatório foi transferido para o câmpus 

V, esses quadros sumiram, e ele questionou se Wallace conseguiria resgatar essas lembranças, pois são patrimônios 

históricos do curso. Wallace disse que foi até a FURB procurar, e após fazer uma rede de conexões descobriu que 

estavam armazenados em um depósito da FURB. Ele já solicitou um horário para buscar esses quadros via e-mail mas 

ainda não obteve resposta. Ainda será estudado um possível local para expor esses quadros, mas possivelmente será 

no HU. 

04. 

Carolina atualizou que ainda não houveram novidades, mas que a aba já foi criada no site. Essa semana, Carolina e 

Gabriela Scheidt criarão algumas informações sobre o projeto, e provavelmente criarão um formulário anônimo de 

denúncias. 

05. 

Carolina fez diversos orçamentos, e o mais interessante foi um sugerido e feito pela Sofia, de um cristal tamanho 4x6x4 

cm com homenagem gravada, sob o valor de R$50,00. A empresa que faz é a 3D Crystal, que também possui o 

tamanho G (6x10x6), que custa R$150,00. Optou-se pela opção menor, pois serão compradas 6 unidades. Assim, Sofia 

irá contatar a empresa amanhã, e pediu a logo do CAMBLU, uma frase e o nome dos homenageados que irão se 

formar. Carolina aproveitou a pauta para salientar que organizou uma planilha com todas as gestões do CAMBLU até 

os dias atuais, com os nomes dos acadêmicos participantes e suas respectivas funções. Os orçamentos analisados 

por Carolina para a homenagem foram: 

Acryllato - de 75,00 a 95,00 reais 

Bluetec - de 60,00 a 140,00 reais. Placa com caixa de veludo 180,00 reais. 

Cristal Acrílicos - não conseguiu contato 

06. 

Luis Gabriel Blemer disse que em comparação às aulas anteriores, as aulas atuais da professora estão melhores, mas 

ainda existe dificuldade para acompanhar se comparadas com as aulas da ECOMAX. Priscila Pegoretti disse que 

também achou mais organizada a aula, mas que em vários momentos a professora desfocava da aula. Ela sugeriu que 

se caso continue assim, as turmas poderiam tomar outras providências. Wallace disse que a única solução seria o Dr. 

Carlos da ECOMAX fazer a prova para ser professor da disciplina, e que esse feedback deve ser repassado ao 

coordenador Ricardo. 

07. 

Larissa Chiste disse que o resultado da prova já saiu no site, com comentários na íntegra e também fontes de livros e 

artigos para justificar as respostas. A ideia inicial era de que as ligas fizessem a correção comentada, mas Larissa disse 

que os acadêmicos já estão muito cansados de aulas on-line e teria pouca adesão. Uma sugestão da Sofia seria 

divulgar uma arte para ressaltar que a prova está disponível, e também gravar vídeos das questões mais polêmicas. 

Luis Blemer sugeriu também conversar com os professores de forma individual para que eles corrigissem as questões. 

Assim, a 8° fase poderá conversar com os professores de pediatria e GO, Larissa conversará com a LASCO para as 
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correções. O professor Dr. Mendonça, de semiologia, também pode ser convidado. Ela gostou bastante da ideia e irá 

organizar um grupo para analisar isso. Wallace sugeriu fazer podcasts com correção das questões. Foi discutido e 

decidido, portanto, que ficaria aberto para as ligas fazerem esse debate acerca das questões da forma que acharem 

melhor. 

08. 

Brenda disse que teve reunião com o Pedro, para criação da lojinha on-line. A plataforma apresentada se chama Cheers 

e é bem dinâmica, com estoque virtual, balanço financeiro, bem como possibilidade de parcelamentos e valores 

mínimos de compra. Se a transferência ocorrer pela loja on-line, existe uma taxa que é cobrada, que vai para a 

plataforma. Essa taxa pode ir no preço do produto, ou ser explicitada ao final da compra. Se o pagamento for à vista 

de forma presencial, não existe nenhuma taxa a ser paga para a plataforma. Assim, as vendas ficariam muito mais 

organizadas. Na quinta-feira, ela dará um feedback para a plataforma, e salientou que o site precisa ser alimentado 

constantemente e que isso demanda bastante tempo. Isso foi aprovado pela gestão. 

09. A pauta ainda não foi resolvida, pois o responsável não manteve mais contato. 

10. 

A salinha já está sendo pintada, mas outras coisas que dependem da FURB ainda estão pendentes. O orçamento já 

foi enviado no grupo pela Brenda, e deve ser aprovado ainda hoje para que a compra seja feita. A gestão optou pela 

luminária opção 1 do orçamento, disponível em: https://www.iluminim.com.br/kit-trilho-eletrificado-1-5m-3-spot-led-10w-

branco-quente-preto por R$169,90 e pelo papel de parede opção 1, disponível em: 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1409516210-papel-de-parede-adesivo-lavavel-tijolo-vista-3-metros-

_JM#position=1&type=pad&tracking_id=d0e8af63-355c-476d-9b42-

7ee39734d37c&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=1&ad_click_id=ZTE4ZGNlNTktN2

FlNi00ZDQ2LWIwNGItNWI2Mzk5YmQzYzUy por R$39,00 o rolo. 

11. Sobre o CNPJ, não houveram atualizações. 

12. 

Sobre o workshop do currículo acadêmico, houve um problema com os palestrantes, que não respondiam às 

mensagens do Douglas e do João. Assim, o evento foi cancelado. Wallace disse que um podcast poderia ser feito 

falando sobre a experiência na entrevista de residência, para que essa pauta não fique em aberto. Provavelmente, o 

podcast será feito com a irmã de Sofia, Sara Schmitt Schlindwein, que é residente em GO na USP. 

Sobre o evento Medicina Sem Fronteiras, tudo ocorreu bem e o feedback foi extremamente positivo. Brenda elogiou a 

temática abordada e disse que a proposta foi muito boa. Wallace irá questionar se a palestra gravada poderá ser 

disponibilizada no Youtube.  

13. 

Rafael Coelho disse que a revista da saúde iria entrar em teste no site de periódicos da FURB, mas que ainda não foi 

colocada. Ele já contatou o responsável, e ele respondeu que estará de férias na próxima semana e a partir do dia 

30/11 atualizará a questão. Na primeira semana de dezembro, Rafael irá se reunir com a professora Cláudia para definir 

qual será o prosseguimento da revista. 

14. As atas já foram atualizadas no site. 

15. 
Na próxima reunião será feita a passagem de cargos, portanto algumas pautas ainda serão abordadas (CNPJ, 

homenagem, armários da saúde, sala de coworking e vídeo de finalização da gestão). 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   
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Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 


