
 
 

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 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 16 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Thainá Scheffer Gava 

PRESENTES 

 
Alan Cerioli, Amanda Junges Derlam, Ana Luiza Boaventura, Brenda Wiggers, 

Camila Ceruti dos Santos, Felipe Moeller, Gabriela Dombeck, João Vitor Fantini, 

Laísa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, Rafael 

Coelho, Rafael Reis Patiño, Thainá Scheffer Gava  
 

OBSERVAÇÕES 
Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 
Sofia Schlindwein não pôde estar presente na reunião pois estava realizando plantão. 
Convidados: Julia Westarb Buss 

PAUTAS 

  

1 Conversação em Inglês 

2 CNPJ CAMBLU 

3 Sala de Coworking 

4 Armários da Saúde 

5 Podcast 

6 Demandas por turma 

7 Máscaras PFF-2 

8 Lojinha CAMBLU 

9 Patrimônio 

10 Acreditação SAEME 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 26/04/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h40   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila disse que as inscrições para a conversação em inglês já estão abertas, e passou a palavra para Rafael 

Coelho. Ele aproveitou para agradecer as alunas Julia Westarb e Catarine Chinazzo, que se disponibilizaram para 

conduzir as reuniões, e lembrou que é muito importante a existência desse projeto, assim como a divulgação dele, 

pois ainda houve pouca adesão, e é preciso de mais pessoas para participar, tendo em vista todo o esforço da gestão 

em aprimorar o inglês dos alunos de medicina. Camila agradeceu o feedback de Rafael, e Julia sugeriu que ela e 

Catarine poderiam, juntamente com o CAMBLU, estruturar melhor o projeto. Rafael falou que os encontros seriam 

quinzenais, nas quintas-feiras, às 19h, e disse que os temas a serem discutidos seriam mais voltados para a área 

médica, tal qual a sugestão dos estudantes que já se inscreveram. A presidente disse que, de acordo com o número 

de inscritos, as turmas seriam montadas e divididas, mas que os conteúdos a serem discutidos seriam escolhidos 

pelas professoras. Ela reforçou também a importância de divulgar o projeto, pois ano passado já não havia muita 

adesão, e o CAMBLU decidiu voltar com esse projeto com o intuito de aumentar a adesão, mas para isso é 

necessário que haja divulgação. Eles elogiaram também o marketing, que elaborou artes para a divulgação do 

projeto. Laísa disse que as artes serão divulgadas também nos grupos de WhatsApp, assim como os formulários, 

argumentando que esse tipo de divulgação traz mais engajamento e adesão a projetos e eventos. A diretora de 

marketing falou também que uma amiga dela sugeriu que essa conversação não seria ideal para pessoas que não 

possuem no mínimo um nível básico de inglês, mas disse que poderiam participar das reuniões, assistindo para 

poder ouvir e começar a aprender um pouco. Ela questionou também se a gestão prefere manter as inscrições 

abertas enquanto a conversação estiver acontecendo, porque dessa forma é possível que haja maior adesão, e não 

será necessário esperar o próximo semestre para entrar caso alguém novo tenha interesse. Julia Westarb sugeriu 

que poderia ser apresentada uma ideia mais concreta do projeto, e que fosse feito um cronograma para decidir o que 

será debatido em cada dia, sempre englobando temas da medicina. Além disso, a maioria da gestão concordou em 

deixar as inscrições abertas enquanto a conversação estiver acontecendo, pois isso possibilitará a entrada de mais 

pessoas. Brenda sugeriu que, ao invés disso, sejam abertos períodos de inscrição, para que haja pelo menos uma 

data definida em que as pessoas possam se inscrever, ao invés de deixar a inscrição aberta o tempo todo. Com isso, 

a gestão e as professoras da conversação irão tentar chegar a um consenso sobre o que fazer quanto à inscrição. 

Amanda questionou se haveria certificação da conversação, e Camila disse que, no ano passado, apenas os 

professores recebiam certificado, mas que é possível considerar a certificação para os alunos também, porque isso 

pode aumentar o interesse das pessoas em participarem. Rafael questionou por quem seria feita a certificação, e a 

presidente respondeu que o próprio CAMBLU é responsável por isso.  

2 

João falou que resolveu a questão dos documentos faltantes para o CNPJ, e disse que o próximo passo é registrar 

esses documentos em cartório, e afirmou que irá essa semana até lá. Com a autenticação, o cartório retornará uma 

segunda via que deve ser levada até a contabilidade, que por sua vez irá tentar resolver isso com a Receita Federal. 

Camila reforçou a importância de cobrar da contabilidade, pois esse processo do CNPJ já é algo que se prolonga há 

anos, e precisa ser concluído em breve. 

3 

João disse que o diretor da DAC falou que havia sido feita uma ordem de serviço sobre o processo da sala de 

coworking, mas que não conseguiria enviá-la para o vice-presidente do CAMBLU. Ele disse que conversou com 

Everson, que por sua vez, afirmou que iria conversar com Silvana, para descobrir qual o número dessa ordem de 

serviço. Apesar disso, a DAC avisou que iria entrar em contato com o CAMBLU quando começasse o serviço. Brenda 

sugeriu que João envie um email para a própria DAC, questionando sobre esse número, e disse que eles respondem 

relativamente rápido. Camila disse que enviar o email é uma boa ideia, pois, dessa forma, isso já ficaria formalizado e 

registrado.  

4 

João lembrou que Charles da DAC havia dado um prazo de chegada dos produtos para os armários da saúde até o 

final de abril e que, portanto, a encomenda já deve estar chegando. De qualquer forma, o vice-presidente disse que 

vai conversar com eles para confirmar isso, ainda essa semana.  

5 

Camila lembrou que o projeto do podcast foi criado no ano passado, e que na época, Laísa era a responsável pela 

edição, mas isso era algo que dava muito trabalho e acabava sobrecarregando a diretora de marketing. Como muitas 

pessoas que eram da gestão do ano passado saíram do CAMBLU, Camila disse que foi decidido reestruturar o 

projeto, pois seria inviável mantê-lo da mesma forma que era no ano passado, já que exigia muito tempo e muita 

dedicação de poucas pessoas nisso. Portanto, o CAMBLU realizou a parceria com a IFMSA, a fim de tornar o podcast 

do CAMBLU um projeto de extensão, já que essa é uma oportunidade de as pessoas exporem seus trabalhos, 

pesquisas, etc. Amanda disse que entende que o CAMBLU não precisa fazer tudo por todos os alunos, o tempo todo, 
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mas deve viabilizar que cada aluno tenha a sua autonomia, dando apoio aos estudantes. Ela falou que, com o 

podcast, o CAMBLU está dando uma oportunidade para os alunos. No entanto, o fato de apenas uma pessoa editar 

esses podcasts é inviável, e por isso Laísa sugeriu a ideia de cada liga acadêmica realizar a edição do seu podcast, a 

fim de não sobrecarregar ninguém. Isso será muito benéfico porque haverá uma rotatividade das ligas no projeto. 

Amanda disse que a ideia é abrir um formulário, explicando antes sobre o projeto, e falando que as ligas que se 

inscreverem devem fazer no mínimo um podcast, além de realizar a formação com o CAMBLU. Ela disse que o 

CAMBLU faria a organização do calendário da rotação das ligas, além da parte inicial do formulário e do treinamento. 

A IFMSA, por sua vez, fará a revisão dos podcasts e a postagem. A vice-diretora de marketing ressaltou que, dessa 

forma, nenhuma instituição sairá sobrecarregada, e todos poderão colaborar de alguma forma no projeto. Amanda 

lembrou também que a parte de contratação de palestrantes e afins serão cargos das ligas, e disse que Priscila, 

diretora de ligas acadêmicas, pode auxiliar nessa parte também. Camila falou que essa ideia é muito boa, e que o 

CAMBLU, além disso, estará disponível para auxiliar as ligas quando houver dúvidas ou necessidade de ajuda, além 

de divulgar o projeto. Amanda ressaltou que isso é relativo do interesse de cada liga, mas que cada uma será livre 

para gravar quantos podcasts quiser, apenas devendo comunicar o CAMBLU, para que seja montado o calendário. 

Laísa falou que a ideia desse projeto é descentralizar a sobrecarga, e disse que ao longo do projeto, o CAMBLU vai 

verificar como isso flui, pois falou que a adesão no ano passado foi muito grande no auge na pandemia e das aulas 

online, mas que esse ano, como as aulas práticas estão voltando, pode ser que a adesão seja menor, e por isso é 

melhor descentralizar os afazeres de cada um, a fim de que não seja feito muito trabalho para pouco reconhecimento. 

A diretora de marketing falou também sobre a questão de tornar o podcast um projeto de extensão, que devido à 

burocracia, será ainda discutido ao longo do ano. Luís questionou quem iria editar os áudios dentro das ligas, e 

Camila ressaltou que em toda liga tem alguém que deve saber editar, já que toda liga possui um diretor de marketing, 

e que esses seriam os responsáveis pela edição e enviariam isso para o CAMBLU e a IFMSA. Camila disse que é 

necessário alguém que faça a análise do calendário, e cobre das ligas quando for preciso enviar o podcast, que seria 

uma espécie de organizador do projeto, além de um responsável por montar o formulário e a explicação do projeto 

para enviar às ligas. A presidente disse que, além disso, as meninas do marketing farão um tutorial para ensinar os 

diretores de marketing das ligas a editar, para que ninguém se sinta perdido. Laísa disse que queria muito poder 

conduzir o projeto, mas que já está muito sobrecarregada, e falou também que pensou em algumas formas de fazer o 

tutorial, ensinando como editava os áudios no ano passado, mas lembrou que não necessariamente as pessoas 

deverão seguir o jeito que ela ensina, cabendo a cada um editar da forma que preferir. Camila disse que sugeriram 

para ela que fosse postado o podcast da mesma forma que é feito no blog do CAMBLU, e ela aprovou a ideia. A 

presidente questionou se Priscila pode ser a organizadora do projeto, e João o responsável por montar o formulário e 

o texto explicativo. Eles aceitaram, e João se disponibilizou para auxiliar no que for preciso nesse projeto.  

6 

Camila disse que não houve demandas na caixinha de perguntas do Instagram do CAMBLU, e abriu espaço para 

quem quisesse trazer em pauta as demandas de suas turmas.  

Ana Luiza falou que as aulas de anestesiologia finalmente começaram na 5ª fase, e elogiou a nova professora, 

dizendo que é organizada e que sua aula é ótima.  

João questionou se o pessoal da 5ª fase está tendo aulas normais de ortopedia, e Julia disse que o cronograma já 

está montado e está tudo sendo seguido conforme ele, além de que as aulas práticas clínicas também já estão sendo 

organizadas. Camila disse que havia conversado com o coordenador, pois não havia cronograma até então, e Nogara 

cobrou isso do professor Ferracin, que finalmente fez o cronograma e organizou tudo. João disse que na 6ª fase 

houve uma confusão, porque essa turma teria que repor algumas aulas de ortopedia, mas não conseguiram, e teriam 

que fazer isso agora, juntamente com a 5ª fase. Julia falou então que João poderia mandar uma lista pra ela, com os 

nomes das pessoas que deveriam repor essas aulas para incluí-las na chamada, a fim de que elas possam assistir 

também às reuniões e às gravações. 

Priscila elogiou as aulas da 7ª fase, que está seguindo o cronograma de acordo com os conformes.  

Camila lembrou que marcou uma reunião para quarta-feira às 19h30 com os líderes do internato e com o 

coordenador Nogara, para resolver as questões de aulas a serem repostas e organização de cronogramas.  

7 

Sobre as máscaras, Brenda falou que a empresa KSN respondeu, dizendo que não fazem a venda direta, mas que 

encaminharam o contato do CAMBLU para os seus representantes, que ainda não entraram em contato. Ela falou 

que a Tayco também esteve em contato com o CAMBLU, e disse que a empresa já realizou o orçamento, com o 

número de unidades e o valor do frete, e disse que o CAMBLU poderá acompanhar a entrega, além de que será 

emitida uma nota fiscal da compra. Além disso, a empresa pediu que seja feita uma ficha cadastral do CAMBLU, que 

já está agilizando isso. O valor das máscaras, de acordo com a demanda no formulário, ficou $1.379,00. Brenda 

elogiou e agradeceu também o empenho de Luís na pauta. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Thainá Scheffer Gava, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

______________________________________     ______________________________________ 

   Camila Ceruti dos Santos                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           Alan Cerioli      Priscila Pegoretti                             

       Vice-diretor de Comunicação Externa                            Diretora das Ligas Acadêmicas    

8 

Quanto ao copo dobrável, Brenda disse que Rafael Patiño já fez o design do novo modelo, assim como o das 

camisetas. Em relação a elas, ficou decidido fazer o modelo padrão que já era vendido no ano passado, e também os 

modelos novos que foram escolhidos pela gestão. Brenda falou também que a gestão deverá responder um 

formulário escolhendo as cores das camisetas que serão comercializadas. Quanto à logomarca do CAMBLU, ela 

falou que pode ser feita na manga ou na nuca, e que a cor da logo pode ser branca ou com as cores padrão do 

CAMBLU. Camila elogiou os designs das camisetas e pediu que a gestão votasse no formulário. A presidente 

questionou também sobre as camisetas dos calouros, em relação à logomarca, e Brenda disse que resolveu os 

problemas pendentes e que em breve as camisetas serão produzidas.   

9 

Em relação ao patrimônio, a gestão concordou em fazer o conserto da cafeteira, que custou R$158,00. Brenda já 

retirou o produto consertado, e disse que entregou para Gabriela, que vai entregar para alguém do internato levar lá 

na sala do HSI. Gabriela perguntou se Luís poderia levar a cafeteira lá, e ele disse que quarta-feira terá aula nesse 

hospital, e que pode levar. Brenda pediu, por fim, que Luís tire uma foto da cafeteira quando conseguir retorná-la à 

salinha. 

10 

Camila falou que na semana passada havia atualizado Nogara sobre a pauta, já que ele não havia entendido direito. 

Ela disse que o coordenador irá escrever uma carta e submetê-la na plataforma do SAEME (órgão do CFM), que será 

o responsável por analisar e dar a acreditação, e que isso por fim será encaminhado a alguém. Além disso, a carta 

escrita pelo coordenador deverá ter a aprovação da pró-reitoria de ensino da FURB. Rafael Coelho falou também que 

o SAEME será responsável por fazer a visita na FURB para analisar se está tudo nos conformes.  
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______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Brenda Wiggers                                                       Rafael Reis Patiño 

        Diretora de Patrimônio               Diretor de Eventos 

 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

                 Sofia Schmitt Schlindwein                                         Laísa Scremin 

                   Vice-diretora de Eventos                    Diretora de Comunicação e Marketing  

                                      

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                 Amanda Junges Derlam                                              Rafael Destri Coelho 

   Vice-diretora de Comunicação e Marketing                    Diretor de Políticas Científicas 

 

 

 

_____________________________________        _____________________________________ 

                        Felipe Moeller      Ana Luiza M. G. Boaventura 

           Diretor de Assuntos Acadêmicos                        Diretora de Filantropia 

 


