
 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

ATA DE REUNIÃO 
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NÚMERO DA REUNIÃO 19 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Laura Spengler Zen 

PRESENTES 

Alan França Cerioli, Amanda Junges Derlam, Ana Luiza de Moraes Golineli 

Boaventura, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin Moeller, 

Gabriela Dombeck, João Vitor Muller Fantini, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, 

Luis Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, Sofia 

Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava. 

Estiveram presentes os acadêmicos: Mateus Augusto Sgrott, Bruno Francisco 

Pawlak, Maria Eduarda Madeira. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Vacinação COVID-19 e H1N1 

2 Reposições de Julho 

3 Demandas por turma 

4 CNPJ CAMBLU 

5 Sala de Coworking 

6 Podcast da Medicina FURB 

7 Conversação em Inglês  

8 Lojinha CAMBLU 

9 Projeto Treineiros 

10 Campanha Onlife 

11 Formulários de Avaliação CAMBLU 

12 Ajude um Idoso 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 17/05/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Camila deseja boas-vindas aos acadêmicos que estavam acompanhando a reunião, e convida os alunos a 
frequentarem as reuniões presenciais, que estão sendo realizadas na sala J-407.  
Na sexta-feira foi publicado no Instagram do CAMBLU um post de divulgação da vacinação contra o vírus H1N1 para 
os alunos do internato. 
Além disso, a presidente trouxe esclarecimentos sobre a vacinação contra a Covid-19. À princípio, essa havia sido 
liberada apenas para alunos do internato, que são considerados estagiários. Entretanto, no documento publicado pela 
Secretaria de Saúde, tinham direito à vacinação os alunos de cursos da área da saúde que realizavam práticas 
hospitalares. Dessa forma, o CAMBLU, após muita negociação e esforço, conseguiu incluir os alunos a partir da terceira 
fase como grupo prioritário. Todavia, após os alunos terem conseguido agendar suas vacinas, a Secretaria voltou atrás 
nessa liberação. Camila entrou em contato com os responsáveis pela vacinação e conseguiu garantir que os alunos 
que haviam realizado seu agendamento, pudessem se vacinar. O CAMBLU ainda está em negociação para que os 33 
alunos que não conseguiram agendar a vacinação, possam fazê-lo. No entanto, não há muito o que fazer, visto que 
todo trabalho que está ao alcance do Centro Acadêmico já foi realizado. As duas denúncias feitas em relação à 
vacinação dos acadêmicos também dificultam ainda mais uma nova liberação de doses. Dessa forma, a presidente, 
principal responsável por essa pauta, reitera que o CAMBLU está lutando muito para que todos os alunos recebam 
vacina, e vai continuar em negociação com a Secretaria de Saúde, mas no momento, é preciso esperar. 

02 

Camila esteve em reunião com o coordenador e com as líderes da sexta, sétima e oitava fase para definir sobre as 
reposições de aulas durante as férias de julho.  
O que ficou decidido: 

• Oitava fase – a turma irá fazer reposição das disciplinas de: Dermatologia, Gastroenterologia, Neurologia, 
Hematologia, Endocrinologia, e Otorrino e Oftalmologia.  

• Sétima fase – irá ocorrer um concentrado da disciplina de Saúde Mental, e reposição de Dermatologia e 
Endocrinologia. Reumatologia será reposta no próximo semestre. Em Pneumologia serão realizadas 3 aulas 
práticas, e em Ortopedia serão repostas as práticas.  

• Sexta fase – haverá reposição de 3 aulas de Pneumologia. Ocorrerá reposição online de MFC. E Ortopedia, 
matéria que a turma não teve a maioria das aulas teóricas, provavelmente será reposta em forma de concentrado. 

• Quinta fase – não foi possível organizar um cronograma, visto que as turmas mais avançadas possuem muitas 
disciplinas para repor e possuem prioridade nesse processo. 
 

Amanda Derlam questiona se as aulas de Pneumologia serão presenciais ou se serão práticas online. Ana comenta 
que as aulas práticas dessa disciplina nunca foram realizadas com a participação dos pacientes, mesmo antes da 
pandemia, então mesmo que as aulas sejam presenciais, não serão muito diferentes das aulas online. Luis sugere que 
as meninas entrem em contato com a professora Carolina Uber, que também ministra a disciplina de Pneumologia e 
realizava aulas com pacientes. 
João questiona sobre as reposições de Semiologia, e Camila comenta que essa organização deve ser feita com o 
próprio professor Mendonça e sua líder de turma, já que ainda há muitas aulas para repor. 
Camila sugere para o marketing que, ao final do semestre, seja feita uma arte de agradecimento para os líderes de 
turma, para homenageá-los pelo árduo trabalho durante a pandemia. 

03 

Não foram recebidas demandas de turma pela caixinha de perguntas no Instagram do CAMBLU. 
 

• Monitoria de Técnica Cirúrgica – Priscila comenta que a lista de aprovados para a monitoria de Técnica Cirúrgica 
ainda não foi divulgada, sendo que a prova já foi realizada há mais de um mês. Camila afirma que conversou com 
o professor Romero, responsável por essa disciplina, o qual afirmou já estar com os documentos prontos, apesar 
de o resultado não ter sido publicado. Camila continuará pressionando o professor para que essa situação se 
resolva. 

 

• Estágio de MFC – o último documento necessário para a liberação do estágio já foi encaminhado. E Camila 
agradece toda a ajuda e esforço da líder Julia Prebianca. 

 

• Retorno das ESF’s – o CCS encaminhou um documento para a SEMUS pressionando o retorno das ESF’s, haja 
vista que muitos alunos, não apenas da Medicina, dependem de aulas nesses locais de estágio. 

 

• Luis, Sofia e Priscila estão trabalhando na construção de uma carta que será encaminhada para o comitê da Covid 
pedindo pela liberação de um número maior de alunos em cada ambulatório e o contato com um maior número de 
pacientes (essa situação foi detalhada na Ata 18).  
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04 

João realizou uma pesquisa de pessoa jurídica e solicitou uma cópia do Estatuto original do CAMBLU ao cartório. 

Wallace, ex-presidente do Centro Acadêmico, conversou com João e informou que há uma cópia do estatuto na sala 

de reuniões do CAMBLU, mas que não é o estatuto original. Assim, João continuará em contato com o cartório e com 

o advogado para dar prosseguimento à pauta. 

05 

João esteve em contato com o marceneiro, que irá iniciar os trabalhos na próxima quarta-feira. O vice-presidente 

deixará os seguranças avisados para permitirem a entrada do trabalhador. Além disso, um médico e ex-integrante do 

CAMBLU irá fazer uma doação de livros para a nova sala. Camila questiona se haverá uma senha para a nova sala, 

visto que apenas os integrantes do Centro Acadêmico podem retirar as chaves na guarita, e deixar a sala totalmente 

aberta não é uma boa opção, considerando o grande investimento. Dessa forma, a diretora de patrimônio, Brenda, irá 

fazer o orçamento de uma fechadura com senha e uma câmera de segurança para a sala. As etapas restantes para a 

finalização da sala de Coworking são marcenaria, instalação do papel de parede (o qual já foi comprado) e do projetor, 

e parte elétrica. Amanda sugere que seja instalado um roteador na sala, haja vista que o mais próximo fica no Bloco J 

e portanto não fornece um bom sinal de internet para as salas de Convivência e de Coworking. João também conversará 

com os ex-presidentes Bruno Menegatti e Gustavo Stein que estiveram envolvidos na construção da sala de 

convivência. 

06 

Laisa, Amanda e outros integrantes finalizaram as últimas etapas necessárias antes da divulgação. Durante essa 
semana será enviado um texto nos grupos das turmas divulgando o projeto, e na quarta será publicada uma arte no 
Instagram. No site foi construída uma aba em que estão disponíveis o formulário para envio dos podcasts, uma cartilha 
com orientações para a edição e alguns pontos que devem ser contemplados, além de um material com dicas e 
sugestões. Com a reestruturação desse projeto, as ligas e outras instituições do curso terão maior autonomia e poderão 
deixar seus podcasts mais personalizados, diferente do que ocorreria se o CAMBLU editasse todos os episódios. 
Amanda complementa que a arte e o nome do projeto serão alterados, haja vista que ele agora constitui uma parceria 
de CAMBLU com IFMSA, e será aberto para qualquer aluno que queira gravar. O nome passará a ser Podcast da Med 
Furb, em substituição a CambluOn. Rafael Patino entrou em contato com Douglas Kraemer para solicitar a senha das 
contas do projeto.  

07 

Na última quinta-feira ocorreu o primeiro encontro do projeto Conversação em Inglês. Rafael Coelho, responsável pelo 

projeto, pontuou que houve uma maior adesão e que foi um encontro muito produtivo e agradável. Rafael também 

elogiou o trabalho das professoras.  

08 

Brenda informou as novidades sobre a lojinha do CAMBLU: 

• Copos sustentáveis – até o momento foram recebidos 3 pedidos. O formulário de encomendas será encerrado 

amanhã, e será feito um pedido de 10 unidades. As unidades restantes ficarão em estoque para futuras vendas. 

• Máscaras PFF-2 – a nota fiscal já foi emitida, entretanto o prazo de entrega é de 30 a 35 dias, e dificilmente os 

produtos chegarão antes do fim do prazo. Será feita uma divulgação de que as máscaras foram compradas, para 

que seja do conhecimento dos alunos, haja vista que, com a demora para a entrega, muitos alunos podem ter se 

esquecido dessa iniciativa do CAMBLU e muitos entraram em contato questionando se havia sido feita a compra. 

• Divulgação dos novos modelos de camisetas do CAMBLU – Laisa sugeriu que para alavancar a divulgação 

das novas camisetas seja realizado um sorteio. Dessa forma, ficou decidido que o sorteio e o formulário de 

encomenda de camisetas serão divulgados no mesmo dia. O sorteio durará dois dias, e será exclusivo para os 

acadêmicos do curso. Além disso, como os pedidos estão sendo feitos por demanda, o vencedor do sorteio terá 

que informar o tamanho da sua camiseta e esperar ela ser entregue. O formulário de encomendas será aberto dia 

24/05 e ficará disponível por duas semanas. 

09 

O Projeto Treineiros ocorrerá em breve. Será feita uma divulgação prévia do projeto, com informações do cronograma 

e de alguns pontos importantes para os candidatos. Não será publicado um edital, e as respostas serão encaminhadas 

por um formulário que ficará disponível na Bio do Instagram do CAMBLU. A votação será realizada durante a reunião 

do Centro Acadêmico, no dia 07/06 ou dia 14/06, dependendo da demanda e quantidade de inscritos. A quantidade de 

reuniões frequentadas pelos candidatos e as respostas subjetivas, nas quais os candidatos poderão mostrar seu 

interesse e suas ideias, serão os principais pontos observados para a seleção. Informações como nome, fase e mini 

currículo dos candidatos não serão disponibilizadas para os integrantes da gestão, apenas Luis Blemer, responsável 

por montar o formulário com as perguntas e receber as respostas, terá acesso a elas, portanto, Luis não participará da 

votação. Dessa forma, a escolha dos novos treineiros será totalmente anônima, e levará em consideração o interesse 

e empenho dos candidatos, e não outros projetos de que esse aluno já participou ou sua proximidade com algum 

membro da gestão. A gestão terá acesso às respostas alguns dias antes da votação, para que possam realizar uma 

leitura e análise atenta, e votem nos três melhores candidatos durante a reunião. Essa votação também será realizada 

por formulário, que será analisado por Luis Blemer.  
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Assim, fica definido o cronograma do projeto: 

• Essa semana – divulgação prévia do projeto. 

• 26/05 a 04/06 – formulário aberto para as inscrições. 

• 04/06 a 07/06 – integrantes terão acesso às respostas, para análise. 

• 07/06 – votação e seleção dos novos treineiros durante reunião. 

10 

O Professor Sérgio Mendonça entrou em contato com Camila e sugeriu que o CAMBLU realizasse uma campanha para 

incentivar os professores e alunos a utilizar mais intensamente o método Onlife, haja vista, apesar da liberação, muitas 

turmas continuaram optando por aulas totalmente online. Após conversa, os integrantes da gestão concordaram que o 

melhor a se fazer é entrar em contato com o departamento, visto que o fim do semestre se aproxima, e muitos alunos 

e professores não estão totalmente imunizados, portanto, provavelmente a campanha não teria muita eficácia. Além 

disso, poucos professores acompanham as redes sociais do Centro Acadêmico, e não teriam conhecimento da 

campanha. O departamento pode incentivar os professores a utilizar mais o método Onlife, principalmente a partir do 

próximo semestre, haja vista o custo alto para implementação do método e os benefícios das aulas presenciais. 

11 

As secretárias com auxílio da presidente construíram dois formulários para avaliação da gestão Evolução. Um 

formulário será de avaliação externa, e todos os acadêmicos do curso poderão deixar sua opinião, e o outro formulário 

será para avaliação interna, que estará disponível para os membros do CAMBLU. As respostas dos formulários serão 

analisadas em reunião para que possam ser realizadas melhorias no trabalho do Centro Acadêmico. Os formulários 

serão abertos no dia 21/05 e fechados no dia 28/06. Camila reitera que mais da metade das propostas eleitorais da 

chapa evolução já foram cumpridas e parabeniza os integrantes. 

12 

Na semana passada, Ana e Felipe retiraram as caixas de coleta das farmácias, visto que o prazo combinado era até 

dia 09/05. Ana, com a ajuda de Camila, também já distribuiu algumas doações, e a escolha dos produtos nessa primeira 

entrega levou em consideração a validade de alguns produtos e a disponibilidade de horários da primeira instituição a 

receber as arrecadações. A primeira entrega de produtos foi realizada para a Casa Continuando a Vida, que havia 

solicitado principalmente produtos de limpeza, e dois pacotes de feijão. A segunda entrega será feita para o Lar Menino 

Jesus, e está prevista para ocorrer no dia 24/05. Ana utilizou R$ 147,25 (aproximadamente dois terços das 

arrecadações em dinheiro) na compra de itens faltantes para a Casa Continuando a Vida.  A divisão do dinheiro 

arrecado e distribuído para as duas casas foi pensada levando em consideração o fato de que os produtos de maior 

necessidade para a Casa Continuando a Vida – produtos de higiene/limpeza – não foram os mais arrecadados e custam 

mais caro que os alimentos – que foram solicitados pelo Lar Menino Jesus. Ana finaliza agradecendo o empenho e 

ajuda de todos, tanto acadêmicos em geral quanto integrantes da gestão, além de elogiar muito o trabalho do marketing 

e incentivar que o projeto seja muito divulgado nessa última semana. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Laura Spengler Zen, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo: 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

   Camila Ceruti dos Santos                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           Alan Cerioli      Priscila Pegoretti                             

       Vice-diretor de Comunicação Externa                            Diretora das Ligas Acadêmicas    

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Brenda Wiggers                                                       Rafael Reis Patiño 

        Diretora de Patrimônio               Diretor de Eventos 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

                 Sofia Schmitt Schlindwein                                         Laísa Scremin 

                   Vice-diretora de Eventos                    Diretora de Comunicação e Marketing  
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______________________________________     ______________________________________ 

                 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 

 


