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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 23 

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, Brenda Wiggers, Bruno Francisco 

Pawlak, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin Moeller, Gabriela Dombeck, João 

Vitor Muller Fantini, Julia Westarb Buss, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis 

Gabriel Blemer, Maria Eduarda Ponticelli, Priscila Pegoretti, Rafael Destri Coelho, 

Rafael Reis Patino, Sofia Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava. 

A acadêmica Julia Klaumann também estava presente na reunião.  

A diretora de filantropia, Ana Luiza de Moraes Golineli Boaventura, não pode 

participar da reunião. 

OBSERVAÇÕES 
Reunião realizada de forma híbrida via Microsoft Teams e presencialmente na sala J-
407 devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Boas-vindas aos Treineiros 

2 Demandas por Turma 

3 CONSUNI 

4 Conselho Municipal da Saúde 

5 Carta ao HU 

6 E-mail CAMBLU 

7 Aba TCC - Site CAMBLU 

8 Simulado Semestral 

9 CNPJ CAMBLU 

10 Disciplina Optativa - Medicina Mediada por Tecnologias 

11 Homenagem aos Veteranos 

12 Plantão da Lojinha 

13 SECIMED 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 14/06/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h15   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Camila inicia o encontro informando que a gestão não terá reuniões por um período durante o recesso de julho, haja 
vista os integrantes vêm trabalhando desde dezembro de 2020 sem pausa. Entretanto, apesar das férias, se for 
necessário, será agendada alguma reunião extraoficial. 
A presidente também parabeniza os novos treineiros, e solicita que esses se apresentem. Bruno e Julia, que estavam 
presencialmente na reunião, e Maria que acompanhou o encontro de forma remota fizeram suas apresentações e 
demonstraram-se muito felizes por terem sido selecionados e muito dispostos a contribuir para a gestão. 
Camila explicou que o projeto Treineiros é um tipo de “estágio” do CAMBLU. Dessa forma, os treineiros não possuem 
uma função ou pauta fixa, mas podem auxiliar em qualquer pauta, além de contribuir com novas ideias e sugerir novos 
projetos. Os treineiros possuem direito a voto, e receberão certificação assim como os outros membros da gestão. 

02 

Não foram recebidas demandas de turma pelo Instagram do CAMBLU. 
 

• Julia Buss, líder da quinta fase, afirma que esteve em contato com o professor Ferracin, o qual não havia 
demonstrado interesse em realizar a segunda prova da disciplina de ortopedia, todavia, após negociações foi 
decidido que a prova ocorrerá na última semana do semestre. Brenda também afirma que na última aula, o 
professor mostrou-se muito solicito e prestativo.  
Devido à mudança no currículo, a disciplina de ortopedia, que até o momento era ministrada na quinta fase, passou 
a fazer parte do quadro da oitava fase. Em relação a isso, Amanda questiona se o ano em que os professores não 
terão que dar aulas poderia ser utilizado para repor as aulas das turmas que foram prejudicadas pela pandemia. 
Foi discutido que os professores da disciplina fazem parte do quadro de professores efetivos da FURB, o que 
garante que eles não sejam demitidos, dessa forma, essa seria uma interessante alternativa para realizar a 
reposição de uma maneira mais tranquila, e sem a necessidade de ser feita em forma de concentrados. A sugestão 
será tratada com os professores para avaliar a possibilidade de sua realização. 

• Julia ainda complementou que os novos professores de radiologia – profissionais da Ecomax – demonstraram 
interesse em pedir demissão devido a problemas com o pagamento. O CAMBLU averiguou a situação e foi 
informado pelo chefe de departamento que não havia problemas com o pagamento dos professores. Após uma 
solicitação, foi aberto um concurso para que os profissionais, que no momento atuam como professores substitutos, 
pudessem se efetivar, entretanto nenhum professor realizou a prova. Camila entrou em contato com Carlos, 
responsável da Ecomax pelos professores, que sugeriu que a presidente conversasse com o departamento, e não 
deu maiores detalhes sobre a situação. Brenda complementa que os professores se mostraram bem tristes por 
deixar a disciplina, visto que estavam muito satisfeitos em dar as aulas, entretanto reafirmaram o descontentamento 
em relação ao pagamento. Camila esclarece que, se houver insatisfação com o valor pago, não há o que fazer, 
visto que a FURB é uma universidade pública e não há como alterar o valor do pagamento. Brenda e Julia ficarão 
responsáveis por observar o andamento da pauta. 

 

• A presidente conversou com a DRA, e solicitou que essa entrasse em contato com os professores que ainda não 
publicaram todas as suas notas no Diário Online. 

 

• Priscila informa que o professor Natel, de Neurologia, irá se aposentar, e a princípio não há outros professores 
interessados em substituí-lo. Camila afirma que provavelmente o coordenador, Nogara, entrará em contato com 
médicos da cidade e região convidando-os a realizar o concurso e se tornar o novo professor da disciplina. 

03 

Felipe traz atualizações da reunião do CONSUNI:  
Foi debatido em reunião a visita do secretário estadual de saúde ao HU, a qual abriu a possibilidade de novos 
investimentos para o hospital. É de consenso que o Hospital Universitário deveria ser mais bem aproveitado, a fim de 
abranger um público maior e servir de forma mais efetiva para o ensino dos alunos. Felipe comentou que há a ideia de 
construir um Ambulatório de Doenças Raras, mas Camila sugere que a verba deve primeiro ser utilizada para o 
aprimoramento do próprio hospital, e novas instalações devem ser realizadas posteriormente. Além disso, alguns 
orçamentos estão sendo discutidos e deverão ser aprovados em um prazo de até três meses. 

04 

O CAMBLU está trabalhando arduamente para que ocorra o retorno das aulas em ESF’s e AG’s. Camila têm estado 

em contato frequente com a responsável Ana Célia, a qual havia informado que a abertura desses campos de estágio 

só ocorreria quando o estado de gravidade para Covid em Santa Catarina passasse de gravíssimo para grave. A 

presidente também alterou o texto do ofício, e acrescentou o argumento de que a vivência no SUS é de fundamental 

importância para o ensino médico, todavia, a argumentação não foi aceita e os campos de estágio continuam fechados. 

O diretor do CCS, Carlos Nunes, também está em contato com a secretaria de saúde e sugeriu que Camila participasse 

do próximo Conselho Municipal de Saúde, no qual ele também estará presente, a fim de tentar negociar de uma melhor 

forma com a Secretaria e fazer um apelo maior pelo retorno das aulas.  
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Sofia questionou se o departamento não poderia estar mais intensamente envolvido nessa pauta, e Camila esclareceu 

que esse assunto não cabe ao departamento, por isso Carlos Nunes é quem está auxiliando o CAMBLU. Além disso, 

o Centro Acadêmico representa cerca de 480 alunos, o que o confere uma grande autoridade, dessa forma não 

adiantaria envolver o departamento. 

Amanda sugere que seja feita uma parceria com outros Centros Acadêmicos, haja vista a liberação das aulas em AG’s 

e ESF’s beneficiaria outros cursos da saúde. 

05 

Luis comenta que foi enviada uma Carta para o Hospital Universitário solicitando que o número de pacientes atendidos 

por ambulatório fosse aumentado. Essa Carta também foi encaminhada para o CCS e para o Comitê Covid da FURB. 

Luis foi informado que o número reduzido de pacientes é uma definição do próprio HU, dessa forma, o diretor de 

comunicação externa, entrou em contato com o enfermeiro Vinicius, responsável por essa restrição, o qual respondeu 

que a definição foi feita em acordo com o CCS e o Departamento. 

Carlos Nunes solicitou que Luis buscasse por protocolos de segurança de outros hospitais e da ANVISA, o quais o 

professor irá utilizar como argumento para requisitar que o número de pacientes aumente, ou que os próprios alunos 

sejam permitidos de realizar a limpeza dos ambulatórios, a fim de agilizar a troca de pacientes. Carlos também tentará 

discutir essa pauta no próximo Conselho Municipal de Saúde. 

Nessa tarde, deveria ter ocorrido a reunião do CCS, no entanto, devido ao número reduzido de pautas, a reunião foi 

adiada. 

06 

Brenda atualiza que após muita negociação com o DTI, foi liberado novamente o email para o CAMBLU. O instrumento 
que há 4 anos não era mais utilizado, irá constituir uma nova forma de comunicação oficial do Centro Acadêmico com 
os alunos e professores. Além disso, já foi organizada uma lista de transmissão com o email de todos os alunos 
separados por fase. 

07 

Priscila e Alan atualizaram a aba do site do CAMBLU sobre TCC’s. A lista de professores orientadores foi renovada, e 

os diretores também acrescentaram exemplos de apresentação em slide e de TCC’s mais recentes. Há disponível, 

também, uma ficha de orientação ao TCC, que esclarece que os orientadores podem ser qualquer professor efetivo e 

que possua mestrado, sem necessariamente serem professores do curso de Medicina. 

08 

Os simulados semestrais foram finalizados e já estão disponíveis no site do CAMBLU, em breve será realizada a 

divulgação. Nesse semestre, os simulados não ocorrerão em um dia específico, dessa forma, os alunos poderão 

realizá-los quando julgarem melhor. João sugere que seja encaminhado um email para os professores informando que 

tantos os simulados semestrais quanto os simulados para o ENADE já estão disponíveis, e os docentes podem utilizar 

essas questões, se desejarem.  

09 

João esclarece que desde 1996 o CAMBLU é considerado uma empresa e possui um CNPJ. Dessa forma, anualmente 

é preciso declarar suas despesas para a Receita Federal. No entanto, desde 2019 essas declarações não estavam 

mais sendo feitas, o que deixou o CNPJ do Centro Acadêmico em estado de irregularidade. No momento, João, com o 

auxílio de uma contabilidade e uma advogado, está em processo de regularização da gestão atual. Ao oficializar a 

posse da gestão Evolução, será permitido que Camila faça alterações no estatuto e possa regularizar o CNPJ. João 

reuniu os documentos necessários e a assinatura do advogado, e irá ao cartório durante a semana para dar 

prosseguimento à pauta.  

10 

A nova disciplina optativa foi uma sugestão do professor Rinaldo e proposta eleitoral da chapa Evolução. 

Recentemente, o vice-presidente entrou em contato com o professor Mello, o qual aconselhou João a construir o plano 

de ensino da disciplina. Em parceria com o professor Rinaldo, João encontrou o plano de ensino de uma disciplina 

muito semelhante que é oferecida pelo curso de Medicina da USP, o que facilitou o processo. João terá ajuda de Julia 

e Rafael Patino para dar prosseguimento à pauta. 

11 

Brenda realizou diversos orçamentos para a homenagem aos veteranos, no entanto os preços encontrados estão muito 

altos: 

- Enzo acrílicos: placa 20x15 - 80 reais 

- Glas Premium: troféu - 120 reais 

- Alumetral: placa com estojo - 222 reais 

- DRD sport's: placa com estojo - 130 reais 

- Mannes e filhos: caixa madeira tamanho de um pen drive - 40 reais (espaço para o nome e logo);  

                                                     tamanho de um cartão crédito - 80 reais (espaço para nome, logo ou escrita);  

                              caixa de som de madeira - 49,90 cada 

Também foram sugeridos os seguintes presentes: broche com nome do formando e logo do CAMBLU, troféu, placa 

com a constelação do dia em que os formandos iniciaram o curso, algo para prender no estetoscópio, entre outros. 
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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    

 

 

Brenda irá conversar com a Atlética e pedir sugestões de lojas de troféus, e fará o orçamento dos outros produtos 

sugeridos. 

A diretora de filantropia, Ana, também está em contato com uma empresa de São Paulo, e trará novas informações na 

próxima reunião. 

12 

Já foram realizados dois novos plantões para a venda de máscaras para os alunos que não haviam preenchido o 

formulário de interesse. Brenda questionou se o limite para compras de máscaras (5 por aluno) deveria ser mantido ou 

não, haja vista já foram realizados 4 plantões ao todo, e ainda restam 250 máscaras em estoque. Após debate, a gestão 

decidiu que a partir de agora não haverá limite de máscaras por aluno, e se for necessário, a diretora de patrimônio 

fará uma nova encomenda. 

O próximo plantão ocorrerá na segunda-feira (21/06) das 19h20 às 20h20 na sala de reuniões do CAMBLU. 

13 

A comissão organizadora da 18ª SECIMED, que será realizada no próximo semestre, foi atualizada. Como discutido 

em reuniões anteriores, a comissão de 2020 se manteve, todavia alguns integrantes optaram por sair, o que 

disponibilizou algumas vagas para outros alunos interessados. Dessa forma, as integrantes Gabriela Dombeck e Laura 

Zen, tesoureira e secretária geral do CAMBLU, foram incluídas na equipe, devido aos cargos que ocupam na gestão 

do Centro Acadêmico. Ainda há três vagas para membros do CAMBLU, entretanto, quatro integrantes demonstraram 

interesse, assim, Camila questionará Wallace se pode ser aberta mais uma vaga, caso contrário, esses participarão de 

um processo seletivo o qual definirá quais serão os novos participantes da comissão organizadora. Como os integrantes 

que saíram da comissão eram todos membros do CAMBLU, as novas vagas foram oferecidas exclusivamente para 

integrantes da gestão, e não para os alunos em geral. 

 
Julia finalizou informando que o horário da Conversação para a turma do intermediário poderá ser alterado, visto que 

a maioria do grupo faz parte da turma 49, a qual passará a ter aula no mesmo período. 
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______________________________________      ______________________________________ 

                           Alan Cerioli      Priscila Pegoretti                             

       Vice-diretor de Comunicação Externa                            Diretora das Ligas Acadêmicas    

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Brenda Wiggers                                                       Rafael Reis Patiño 

        Diretora de Patrimônio               Diretor de Eventos 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

                 Sofia Schmitt Schlindwein                                         Laísa Scremin 

                   Vice-diretora de Eventos                    Diretora de Comunicação e Marketing  

                                      

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                 Amanda Junges Derlam                                              Rafael Destri Coelho 

   Vice-diretora de Comunicação e Marketing                    Diretor de Políticas Científicas 

 

 

 

_____________________________________        _____________________________________ 

                        Felipe Moeller      Ana Luiza M. G. Boaventura 

           Diretor de Assuntos Acadêmicos                        Diretora de Filantropia 

 


