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LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU – R. Antônio da Veiga, 140, Bloco J, Sala 407 – 
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REDATOR/SECRETÁRIOS Thainá Scheffer Gava 

PRESENTES 

 
Amanda Junges Derlam, Ana Luiza Boaventura, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos 
Santos, Felipe Moeller, Gabriela Dombeck, Laísa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis 
Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, Rafael Coelho, Rafael Reis Patiño, Sofia Schmitt 
Schlindwein, Thainá Scheffer Gava  

 

OBSERVAÇÕES 

Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 
Convidados: Bruno Francisco Pawlak, Gabriella de Almeida Emerim, Júlia Westarb 
Buss, Maria Eduarda Ponticelli, Maria Eduarda Smaniotto Madeira, Maria Júlia 
Salomon, Vanessa Pires 

PAUTAS 

  

1 CrediFURB 

2 Retorno SEMUS 

3 Demandas por Turma 

4 Projeto Treineiros 

5 CNPJ do CAMBLU 

6 Salinha de Coworking 

7 Disciplina Optativa - Medicina Mediada por Tecnologias 

8 Carta ao Comitê COVID 

9 Homenagem aos Veteranos 

10 Lojinha 

11 Vacinação H1N1 

12 Repasse DCE e CEF 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 07/06/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila citou que o ofício do CAMBLU sobre as vagas do CREDIFURB foi respondido, e os responsáveis informaram 
que não há a possibilidade de aumentar as vagas para o curso de Medicina, pois a FURB já trabalha com uma 
porcentagem de 3% dos alunos de cada curso por semestre que possuem direito ao financiamento, e que não é 
possível alterar essa medida, que consta no edital do processo. A presidente questionou se a gestão tinha alguma 
sugestão sobre o que fazer em relação a isso, mas nada veio à tona no momento. Camila lembrou também que a 
preparação para o ENADE deverá ser mais divulgada no próximo semestre, pois a ideia é melhorar a nota do curso 
nessa prova para que a FURB consiga ter o direito ao FIES e ao PROUNI novamente. 

2 

Camila disse que entrou em contato com o gabinete da SEMUS, e conversou com Ana Célia, que é a responsável 
desse setor, e ela finalmente respondeu, dizendo que a matriz de COVID em Blumenau subiu para nível gravíssimo 
novamente, e que quando ela for reduzida para grave, eles podem começar a liberar o acesso de AG e UBS para 8ª 
e 7ª fases, e depois permitir o retorno gradual das outras fases. A presidente lembrou também que haverá uma 
reunião do CAMBLU com o gabinete futuramente, e que convocará alguns membros da gestão para comparecerem. 
Ela lembrou que essa medida é válida para todos os cursos da área da saúde de Blumenau, não apenas da FURB. 
Felipe se disponibilizou a auxiliar Camila nessa pauta. 

3 

Camila abriu espaço para quem tivesse demandas de suas turmas. Maria Júlia Salomon questionou sobre a matéria 
de endócrino, que a 8ª fase gostaria de repor algumas aulas, já como internato, utilizando as estruturas de saúde da 
prefeitura, e Camila disse que tentará articular. Luís citou que sua turma (9ª fase) está repondo matérias do ciclo 
clinico no internato, já que o internato é o único ciclo que possui direito a acessar esses locais, e sugeriu que seja 
conversado com o professor Fúlvio. Maria Júlia disse que irá conversar com o professor para tentar negociar essa 
reposição para o próximo semestre.  
Camila perguntou como estava a questão da prova de ortopedia, e as alunas da 5ª fase citaram que a prova já está 
disponível no AVA para ser realizada. 

4 

Camila falou que foram 9 inscritos no Projeto Treineiros, e disse que o documento com as respostas foi lido por todos 

da gestão, e foram feitas algumas análises de cada candidato. Citou que em um primeiro momento seriam lidas as 

opiniões em anonimato, e, ao final da reunião, será feita a votação anônima para decidir quais seriam os 3 treineiros 

da gestão. A presidente ressaltou que foi priorizado o respeito a cada candidato, e sugeriu que os membros da 

gestão reflitam sobre o que podem fazer para incluir as ideias dos candidatos dentro de suas diretorias. Além disso, 

ela ressaltou que a comunicação do CAMBLU com o restante do curso de medicina foi muito elogiada nos 

formulários. 

Candidato 1 - Vanessa Pires da Silva: foi ressaltado que a candidata não participou das reuniões, e poderia ter 

acompanhado mais o trabalho do Centro Acadêmico. No entanto, ela demonstrou atenção com o que ocorre dentro 

do curso, dizendo que a coordenação poderia ser mais presente, e que deveria haver maior fiscalização dos 

funcionários do atendimento estudantil. Entretanto, essa função de fiscalização não cabe ao CAMBLU, apesar de ser 

uma boa sugestão. A candidata sugeriu também a realização de eventos desportivos para melhorar a saúde mental 

dos alunos, que na realidade já ocorrem com a Atlética, mas pode ser idealizada uma parceria ou outros tipos de 

eventos para integrar as turmas. Sugeriu-se também que as respostas da candidata poderiam ser melhor 

desenvolvidas. 

 

Candidato 2 - Sandra Regina de Andrade: A candidata participou de menos de 3 reuniões do CAMBLU. Possui 

formação prévia em Direito. A gestão sugeriu que a candidata poderia ter desenvolvido melhor as opiniões e as 

respostas, trazendo também possíveis intervenções. Demonstrou interesse em melhorar o serviço educacional, 

melhorando o comprometimento dos professores. Porém, isso não é algo tão simples de ser resolvido, já que a FURB 

é uma universidade pública, na qual os professores são concursados, e por isso é necessário que o CAMBLU 

trabalhe sempre dentro da realidade do curso.  

 

Candidato 3 - Maria Eduarda Ponticelli: Participou de 3 a 6 reuniões do CAMBLU, e possui habilidade com Canva e 

Excel, demonstrando forte interesse em auxiliar o marketing. Demonstrou ser uma candidata engajada e criativa, 

trazendo ideias interessantes, como a criação da disciplina optativa em relação à carreira médica e 

empreendedorismo na Medicina, assim como a de divulgação das pautas da reunião no Instagram do CAMBLU. 

Sugeriu também o incentivo à doação de sangue, o que já foi divulgado no início do ano e, no entanto, a gestão não 

gostaria de interferir na iniciativa da Atlética, apesar de ser uma boa ideia. Utilizou como exemplo a palestra sobre o 

currículo Lattes que foi feita, para que sejam realizados mais eventos desse cunho. 
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Candidato 4 - Maria Júlia Salomon: participou de 3 a 6 reuniões do CAMBLU. Trouxe a ideia de utilizar o Telegram 

como meio de divulgação de recados para os acadêmicos da MEDFURB, no entanto a ideia dividiu opiniões, pois 

esse é um aplicativo não tão utilizado pelos estudantes, e talvez não tivesse tanto alcance. Mencionou a questão da 

sobrecarga dos líderes, na qual o CAMBLU poderia ajudar. Diz-se boa para trabalhar em equipe, no entanto causou 

divisão de opiniões quanto ao seu real interesse em participar de fato da gestão. Demonstrou interesse em trabalhar 

de forma democrática, e se autodenomina como alguém de opiniões fortes, o que pode ser tanto benéfico quanto 

prejudicial para a gestão. Demonstrou também ser uma candidata responsável, com frases de ponderação e 

autocrítica, que também é algo necessário para administração e execução de tarefas. Sofia sugeriu que, ao invés de 

criar um grupo no Telegram, já que nem todos os alunos têm esse aplicativo, seja utilizado o email para enviar 

recados aos acadêmicos. Laísa disse que acha a ideia do Telegram muito boa, e que se as três instituições da 

MEDFURB se juntarem para montar um grupo de recados gerais da medicina, isso pode ser benéfico e inclusive 

pode atrair mais pessoas para o aplicativo.  

 

Candidato 5 - Julia Westarb Buss: participou de 6 a 10 reuniões do CAMBLU, sendo a candidata que mais esteve 

presente nas reuniões. Demonstrou empenho, organização e bom conhecimento do estatuto do CAMBLU e do 

trabalho da gestão. Apresentou respostas criativas e coerentes, trazendo ideias de organizar melhor os 

departamentos internos do CAMBLU, assim como cada diretoria. Elogiou a comunicação do Centro Acadêmico, e 

trouxe a pauta do HU, a qual a gestão considera extremamente necessária. Felipe comentou sobre isso precisar ser 

mais explorado pelo DCE, e o CAMBLU já levou essa pauta para a coordenação, no entanto envolve muitos 

investimentos, os quais não se sabe se a FURB seria capaz de realizar. A candidata ressaltou também a questão da 

melhora no engajamento da Conversação em Inglês, também muito necessária. Especificou condutas e a realidade 

do centro acadêmico de forma prática e objetiva, e abordou temas criativos em relação aos demais candidatos, 

apresentando respostas bem escritas e pensadas. 

 

Candidato 6 - Bruno Francisco Pawlak: participou de 3 a 6 reuniões do CAMBLU, e mostrou estar atento ao trabalho, 

apresentando humildade nas respostas e bom trabalho em equipe. Demonstrou interesse em estar na gestão e em 

fazer a diferença. Falou da importância em aumentar as visualizações do site, e trouxe uma ideia muito interessante 

sobre as tutorias e o real cumprimento da nova grade. Falou também sobre a importância da realização de eventos 

de oratória. Demonstrou bom domínio de alguns dos principais assuntos do CAMBLU.  

  

Candidato 7 - Maria Eduarda Smaniotto Madeira: participou de 3 a 6 reuniões. Trouxe em pauta a questão do link das 

reuniões, dizendo que este poderia ser divulgado em grupos ou no próprio Instagram para facilitar o acesso para os 

alunos. Possui habilidades em Word, Excel, Canva e outros programas de edição, assim como também tem bastante 

envolvimento em outros projetos dentro da universidade. Um ponto positivo do candidato é o seu entendimento sobre 

a importância da filantropia no Centro Acadêmico para a comunidade e para uma formação médica mais humanitária. 

Trouxe opiniões fortes que poderiam gerar embates, mas também trouxe ideias interessantes. Gerou 

questionamentos sobre o seu real entendimento da função do CAMBLU, e se de fato leu o estatuto da instituição. 

Trouxe em pauta a vontade de ampliar o CREDIFURB, no entanto, como já foi dito, o CAMBLU precisa trabalhar 

dentro da realidade financeira na qual a FURB se encontra, lembrando também que já existe a bolsa do Art. 170, e a 

criação de um CREDIFURB somente para a medicina seria controverso. Sugeriu também que as reuniões fossem 

mais assertivas, e que a gestão passasse a resolver algumas pautas apenas pelo WhatsApp. No entanto, tudo que é 

decidido e realizado deve estar em ata, como consta no estatuto. Rafael Patiño questionou se haviam problemas em 

acessar o link para as reuniões, e Amanda sugeriu que o CAMBLU pergunte aos acadêmicos se há de fato esse 

problema. Camila falou que, de qualquer forma, o link foi disponibilizado na bio do Instagram do CAMBLU, para caso 

os alunos estejam com dificuldades para acessar as reuniões. 

 

Candidato 8 - Gabriella de Almeida Emerim: participou de 3 a 6 reuniões do CAMBLU. Trouxe a ideia de um evento 

sobre direito médico que agradou os membros da gestão. Apresentou interesse e ideias criativas, e trouxe boa visão 

sobre o ciclo clínico, mas pareceu não estar muito atenta ao trabalho do Centro Acadêmico. Apresentou também 

boas propostas de questão filantrópica e humanitária. A proposta de intervenção em relação ao engajamento dos 

professores é pertinente, mas o CAMBLU já cobra muito nesse âmbito, contatando inclusive diretamente os 

professores, e não é possível organizar abaixo-assinados, mas sim apoiar a turma que deseja organizá-los. Rafael 

Patiño citou que achou redundante a sugestão de fazer alguns eventos específicos, que na realidade já haviam sido 

feitos, mas Amanda, por sua vez, falou que interpretou que a candidata queria usar como exemplo esses eventos 
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para poder realizar outros do mesmo tipo nas próximas vezes. Laísa lembrou que a matéria de TCC no novo currículo 

inicia mais tarde, e que talvez seria uma boa ideia a realização desse evento com enfoque nas turmas do novo 

currículo. 

Candidato 9 - Julia Klaumann: não participou de nenhuma reunião do CAMBLU, mas se mostrou uma candidata 
proativa e interessada, trazendo ótimas ideias. Trouxe propostas de intervenção interessantes, porém a palestra de 
montagem de currículo é realizada todo ano, assim como o manual do calouro. Sugeriu a centralização de estágios 
clínicos, o que já é realizado pelas ligas acadêmicas. Trouxe também a sugestão de que os estágios optativos 
tenham um espaço exclusivo no site do CAMBLU, o que agradou aos membros da gestão. Sugeriu ainda que fosse 
feito um congresso no qual os alunos possam publicar seus trabalhos, no entanto, essa demanda já é atendida pelo 
SOLAM e SECIMED, e mostrou pouca inovação. 
 
A gestão parabenizou a todos os candidatos, e ao final da reunião, 14 membros realizaram a votação (Alan e Luís 

não votaram), e os treineiros escolhidos foram: Maria Eduarda Ponticelli, Julia Westarb Buss e Bruno Francisco 

Pawlak. Novamente, cabe ressaltar que os votantes não sabiam quem eram os candidatos do processo seletivo, e 

apenas descobriram após a revelação do resultado. 

5 

João, que não pôde estar presente, passou as atualizações para Gabriela, que citou que o documento da ata de 

posse ainda deve ser preenchido por alguns membros da gestão, e que assim que estiver pronto, o CAMBLU poderá 

enviar isso para o cartório, a fim de finalmente encaminhar o processo de atualização do CNPJ para uma conclusão. 

6 
Felipe disse que o marceneiro iniciou outro serviço antes do solicitado pelo CAMBLU e, portanto, a instalação dos 
móveis só poderá iniciar a partir do dia 23 de junho. 

7 
João conversou com o professor Mello, e irá encontrar-se com Rinaldo na quarta-feira (09) para dar encaminhamento 

à implementação da disciplina de Medicina Mediada por Tecnologias. 

8 

Luís disse que o professor Mello alegou que não podem permitir a entrada de mais de um paciente no consultório, 

pois o distanciamento deve ser respeitado, e sugeriu que mais estudantes entrassem para participar da consulta. Luís 

disse que não é o ideal, pois isso acaba dispersando a consulta e deixando o paciente desconfortável. Além disso, 

ele disse que o professor Mello está agilizando para realizar a gravação de consultas, e que os vídeos seriam 

transmitidos em um telão para os alunos que não estavam no consultório. A ideia não agradou, e foram colocados em 

pauta diversos motivos pelos quais se acredita que essa medida seria prejudicial, tanto aos alunos, quanto aos 

pacientes. Além disso, não se sabe se é permitido por lei ou pelo código de ética médica realizar a gravação de 

consultas particulares. Amanda sugeriu que fosse feita uma reunião para tentar conversar com o professor Mello, 

mas Luís disse que o professor já está decidido quanto a isso. Camila disse então que poderia ser agendada uma 

reunião para ajeitar outros detalhes com o Hospital Universitário, como a questão da limpeza dos ambulatórios, e 

tentar negociar outra forma de realizar essas aulas. 

 9 

Brenda falou que praticamente nenhuma empresa de Blumenau faz os cristais que o CAMBLU deseja encomendar, e 

citou algumas que mandaram o orçamento:  

 Mozart Crystal, Reino do Cristal, GlasPark, Troféus Glaspremium e MultiCrital são empresas blumenauenses 

que não produzem esse tipo de material / arte. 

 Crystallium: Cristal com gravação a laser interna. 

o Modelo: Cubo 

o Medidas: 7 cm x 7 cm x 7 cm 

o Quantidade: 6 peças diferentes. 

o Preço unitário do cristal + gravação do logo + nome: R$179,00 

 3D Crystal: O valor do bloco 6x10x6cm de cristal é R$150,00 a unidade com desconto R$130,00 a unidade 

 K9 Cristais: C28 - Bloco de cristal 8x6x3cm – R$120,00 

 C26: Bloco de cristal 5x5x5cm – R$100,00 

 Casa do Cristal: V24 - "Bloco" medindo 08x05x05cm / Custo unitário: R$98,50 

 V20: "Placa" medindo 08x06x03cm / Custo unitário: R$ 95,00 

Brenda sugeriu que sejam encontradas outras opções, já que os preços estão muito acima do esperado. Rafael 

Patiño sugeriu placas de metal que decorem uma espécie de caixinha de lembranças, Brenda sugeriu uma caneta 

personalizada, Luís disse que gosta da ideia de fazer um suporte de mesa personalizado, e Laura sugeriu também 

fazer uma placa de vidro ou acrílico. Camila finalizou então pedindo que a gestão pesquise ideias alternativas para 

homenagear os formandos, e tragam-nas na próxima reunião. 
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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    

 

10 

Brenda lembrou que o prazo para os pedidos de camisetas da medicina encerrou na segunda-feira (07), e falou do 

resultado do formulário, no qual houveram 24 pedidos, e um total de 36 camisetas, ocasionando em um valor final de 

R$1.080,00. O prazo é de 20 a 25 dias para a entrega. 

11 

Camila lembrou que o CAMBLU vinha tentando conseguir a vacinação contra H1N1 para os acadêmicos de medicina, 

e depois de algumas negociações com o vice-reitor Gurgel e a secretária de saúde, a autorização foi concedida. A 

presidente explicou então que os acadêmicos devem agendar no site para irem se vacinar no AG mais próximo, e 

levar documento de identidade, além de uma listagem, que ainda não está pronta, e que deve ser impressa pelos 

alunos para levarem até o local no dia da vacinação. As vacinas serão disponibilizadas para os alunos de 3ª a 12ª 

fases. Laura questionou se quem estiver muito próximo da segunda dose da vacina de COVID, como é o caso de 

alguns acadêmicos, eles ainda poderão ter a chance de agendar essa vacina, e Camila respondeu que é melhor 

esperar passar o intervalo para tomar a vacina da H1N1, e que não há problema em atrasar o agendamento. 

12 

Gabriela foi à reunião do DCE na semana passada, e disse que conversou com o pessoal sobre a prestação de 

contas da gestão de 2020 do DCE, que já foi aprovada pelo CEF. Quanto ao repasse de 2020.2, ainda não há uma 

previsão para que ocorra.  
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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 

 


