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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 06 

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. 

OBSERVAÇÕES 

Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 
 
A secretária adjunta, Thainá Scheffer Gava, não pôde estar presente na reunião. 
Estiveram presentes na reunião os acadêmicos: Marina Luise Dorow, Gabriela 
Scheidt, André Felipe Kroenke, Gabriela Alves Dias, Maria Julia Salomon, Maria 
Eduarda Smaniotto Madeira. 

PAUTAS 

  

1 Vacinação dos Acadêmicos da Área da Saúde 

2 Retorno das aulas 

3 Live UNIEDU 

4 Demandas por turma 

5 CNPJ CAMBLU 

6 Armários da Saúde  

7 Sala de COWORKING  

8 Apresentação dos Calouros 

9 Semana dos Calouros 

10 Projeto Construindo Futuros 

11 Criação de Ligas Acadêmicas 

12 Lojinha CAMBLU 

13 Segundo Idioma e Projeto Pedagógico 

14 RECIS 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 15/02/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 19h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h30   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 

     

 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

No dia 10/02 Camila enviou e-mails para a vigilância epidemiológica e sanitária, para a prefeitura, e para Bruna, 
coordenadora da vacinação, pedindo por mais informações das próximas etapas de vacinação, os quais não foram 
respondidos. Dessa forma, tentou um contato direto com a prefeitura por meio do Instagram do CAMBLU, e também 
contatou um vereador conhecido. Por fim, Camila telefonou para a vigilância, e foi informada que cabia a cada instituição 
de ensino encaminhar as listas dos alunos que vão receber as vacinas, e que novos lotes de vacinas estavam sendo 
esperados para poder dar continuidade na vacinação de mais alunos. A vacinação está sendo feita com prioridade de 
fases mais avançadas, não apenas no curso de Medicina, mas também em outros cursos da saúde. Além disso, as 
aulas do internato são consideradas como estágio, diferente das aulas do ciclo clínico e básico. Dessa forma, os alunos  
que não são do internato só poderão se vacinar já nessa primeira etapa, se estiverem participando de algum estágio 
(extracurricular). Camila também conversou com Carlos Nunes, e foi informada que não há previsão  para a vacinação 
dos alunos do ciclo clínico. Segundo o decreto lançado pela prefeitura, todos os profissionais de saúde, diretos (como 
médicos, enfermeiros, técnicos, acadêmicos...) e indiretos (como funcionários gerais de hospitais), têm direito prioritário 
à vacina, portanto, não há como pedir para que os estudantes recebem alguma prioridade, haja vista o direito desses 
profissionais está garantido pelo decreto. Surgiu um boato que a FURB não havia entregado as listas com os nomes 
dos alunos para a vacinação, e que esse seria o motivo da lentidão da distribuição das doses, entretanto, essa 
informação é equivocada. A universidade cumpriu com todas as suas obrigações, e entregou todos os documentos e 
listas requisitados, todavia, como a quantidade de vacinas é limitada, a velocidade de alunos vacinados está sendo 
mais lenta. A presidente foi questionada sobre a possibilidade de redigir uma nota de repúdio ou um ofício cobrando a 
FURB, o que Camila considerou desnecessário, já que a universidade cumpriu com todas as suas obrigações, e para 
que novos alunos sejam vacinados, é preciso que haja doses da vacina disponíveis.  

02 

No dia 22/02, as aulas dos calouros se iniciam. O ensalamento ainda não foi concluído, e detalhes como a quantidade 
de alunos permitida em cada sala, por exemplo, também ainda não foram divulgados. O pró-reitor conversou com 
Camila, e informou que hoje à tarde haveria uma reunião, e até sexta-feira esses detalhes estariam definidos. Camila 
sugeriu aos líderes de sala, para que fosse feito um formulário para que os alunos de cada sala explici tem suas 
preferências sobre participar das aulas de forma online ou presencial. Dessa forma, ficaria mais fácil definir o 
ensalamento e organizar os rodízios de alunos – se necessário.  

03 

No dia 12/02 ocorreu uma live no Instagram oficial da FURB, comentando sobre as bolsas do UNIEDU. O marketing do 
CAMBLU fez uma publicação sobre as informações divulgadas nesta live, a qual também foi salva no perfil da FURB e 
pode ser reassistida. Alguns pré-requisitos e detalhes para a inscrição foram modificados, como o patrimônio de cada 
grupo familiar, que agora deverá ser comprovado. Além disso, esse ano, a responsável por analisar os documentos de 
cada aluno, e decidir a porcentagem de desconto que cada acadêmico irá receber, será a própria universidade, diferente 
do que ocorreu no último ano, em que o governo era o responsável por essas funções, e ocorreram alguns problemas. 

04 

Pela caixinha de perguntas do Instagram oficial do CAMBLU, foram recebidas as seguintes perguntas: 

- Será informado aos alunos a capacidade de pessoas em cada sala para aulas presenciais?  

Pergunta que já foi respondida na pauta 02 dessa reunião. 

- As reposições serão paralisadas quando o semestre letivo iniciar? 

As reposições ocorrerão enquanto for possível, haja vista que as reposições de uma turma não poderão atrapalhar as 

aulas da turma seguinte, e as matérias do semestre atual não podem ser atrasadas devido a reposição de matérias de 

semestres anteriores. Dessa forma, após o início do semestre letivo, as reposições deverão ser agendadas de forma 

que nenhuma turma seja prejudicada.  

- Como serão realizadas as provas? 

As provas poderão ser presenciais ou online, o que será definido por cada professor. Entretanto, os alunos que optarem 

pelas aulas remotas, não poderão ser obrigados a realizar as provas presencialmente. 

- Quando será aberto o novo período de vacinação? 

Pergunta que já foi respondida na pauta 01 dessa reunião. 

 

Camila está em contato com o coordenador de curso, Marcelo Nogara, para agendar uma reunião a fim de debater 

como ficarão os campos de estágio da oitava e nona fase, para que os horários não coincidam. 

João Fantini questiona como será organizado o calendário de reposições de aulas, e argumenta que o departamento 

tem tentado se ausentar dessa função, a qual acaba caindo sobre os líderes de turma, que já possuem muitas 

responsabilidades. Além disso, João trouxe uma demanda de uma colega de sala, a qual reprovou na disciplina de 

fármaco I e precisa refazê-la antes do internato, entretanto, o último período em que seria possível refazer essa matéria, 

seria o sexto, haja vista nas próximas fases não há disponibilidade de horário. Todavia, na sexta fase  há uma matéria 

que ocupa os horários 03,04 e 05, enquanto fármaco I ocupa os horários 01,02 e 03  do mesmo dia, dessa forma, no 
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momento de realizar a matrícula, a aluna não pôde se matricular para fármaco I devido a essa coincidência de horários. 

No entanto, a aluna foi informada por veteranos que o professor da disciplina da sexta fase sempre ocupa apenas os 

horários 04 e 05, o que possibilitaria a aluna refazer a disciplina que reprovou, desde que o departamento libere a sua 

matrícula. 

Questionada por Luís Blemer, Camila informa que ainda não há uma data agendada para a próxima reunião do 

colegiado, e acrescenta que na reunião com Marcelo Nogara, tentará ajudar e esclarecer alguns detalhes para os novos 

técnicos do administrativo, que ainda estão com algum as dificuldades. 

Luís Blemer também trouxe a informação de que alguns diretores de ligas acadêmicas da FURB sugeriram que o 

CAMBLU criasse em seu Instagram um destaque com os @ do Instagram de cada liga, a fim de aumentar a visibilidade 

dessas. Entretanto, Laisa comenta que o CAMBLU não faz a divulgação de nenhuma outra instituição, como ligas, 

Atlética, IFMSA ..., dessa forma, criar esse destaque iria de encontro com essa postura do CAMBLU, e sugere, como 

alternativa, que no site do CAMBLU, na parte em que as ligas são citadas, sejam acrescentados os endereços do 

Instagram de cada liga. 

Felipe Moeller retoma a pauta sobre a professora de radiologia Deise, e informa que as aulas serão assumidas pelos 

profissionais da Ecomax. Essa informação foi confirmada pelo Dr. Carlos Nunes, que acrescentou que apenas o horário 

das aulas terá que ser modificado do período da tarde para noite. 

05 

Na semana passada, João encaminhou todos os documentos faltantes para a regularização do CNPJ do CAMBLU. E 

entrou em contato com a contabilidade para receber mais informações, segundo a contabilidade, o órgão da prefeitura 

responsável por essa regularização não é muito específico sobre o que é necessário para regularizar ou criar novos 

CNPJ’s, assim, a contabilidade está esperando um retorno para saber se precisa ou não enviar mais algum documento. 

Se os documentos encaminhados forem suficientes e estiverem corretos, o processo terá continuidade. João também 

teve que realizar algumas alterações em alguns documentos, e está esperando resposta sobre essas alterações.  

06 
Não houve atualizações sobre essa pauta. João será informado quando os armários forem comprados. 

07 

Após várias tentativas, João foi respondido pelo chefe da DAC, Sergio, e pelo profissional responsável pela parte 

elétrica, e recebeu uma lista de materiais que deverão ser comprados para a obra. A diretora de patrimônio ficará 

responsável por fazer o orçamento desses materiais em lojas de construção, e questiona se a FURB não poderia 

disponibilizar nenhum desses materiais, ao que João responde que não, todos os materiais deverão ser comprados 

pelo CAMBLU. Camila sugere que seja conversado com algum eletricista conhecido a fim de confirmar se todos esses 

materiais são realmente necessários. 

08 

A recepção dos calouros será realizada de forma online, e cada integrante da gestão ficará responsável por apresentar 

algum tópico durante a apresentação. O encontro do CAMBLU com os calouros será realizado no dia 23/02 às 19h, e 

as apresentações da IFMSA e da Atlética ocorrerão nos dias seguintes. O layout para o slide da apresentação já foi 

montado pelo marketing do CAMBLU, e até sexta-feira todos os integrantes deverão deixar a sua parte pronta. 

A acadêmica Maria Eduarda Madeira questionou se poderia participar desse encontro, haja vista não pôde comparecer 

ao seu quando foi caloura, e Camila, então, liberou o acesso para qualquer veterano que tivesse interesse ou que 

também não pôde participar da sua apresentação. 

09 

Sofia e Camila pretendem trazer algo mais dinâmico para a apresentação com os calouros, para que a reunião online 

não fique tão massiva. Sofia teve a ideia de fazer publicações durante a semana dos calouros, a fim de compensar  os 

eventos que não poderão ser feitos agora, como a cerimônia do jaleco e churrasco com CAMBLU. Camila também teve 

a ideia de fazer um vídeo com dicas para os calouros, em que os integrantes da gestão dariam dicas que gostariam de 

ter recebido na época em que eram calouros. Amanda sugere que as dicas sejam organizadas antes dos vídeos serem 

gravados, para que não ocorra de mais de uma pessoa dar a mesma dica, e se disponibilizou a fazer a edição do vídeo.   

10 

Laisa informa que o nome da nova campanha de voluntariado já foi definido – Construindo futuros – e que já deixou 

pronta quase todas as artes e posts da campanha. O calendário da campanha também já foi definido: terá início no dia 

22/02, para que na apresentação para os calouros, no dia 23/02, já possa ser feita uma propaganda da campanha – 

haja vista os calouros, por terem acabado de sair do ensino méd io, ou cursinhos pré-vestibulares, normalmente 

possuem muitos materiais que podem ser doados – e terá fim no dia 22/03. Os materiais arrecadados serão guardados 

na sala de reuniões do CAMBLU e depois serão entregues pelos próprios integrantes da gestão às escolas. O transporte 

será feito com os automóveis dos integrantes. Todos os materiais recebidos serão anotados em uma planilha para que 

a tesouraria possa divulgar na transparência. Até o momento, os colégios que irão receber os materiais são o colégio 

Celso Ramos e o colégio Santos Dumont, mas Camila ainda entrará em contato com outros colégios. 

11 
Priscila recebeu a demanda de uma acadêmica do curso que, em conjunto com outros colegas, está criando uma nova 

liga, entretanto, o grupo foi informado que outros alunos também estão criando uma liga sobre o mesmo assunto. 
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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 

 

Todavia, a acadêmica não sabe quem são os integrantes do outro grupo. Não há nenhuma proibição, segundo o DAEX, 

de que duas ligas tenham a mesma área de atuação. Contudo, Priscila sugere que, para que isso seja evitado, o 

CAMBLU crie um formulário ou uma aba no site para que os alunos que ti verem interesse em criar uma liga deixem 

registrado esse interesse, dessa forma, se houver interesse em uma mesma área, o CAMBLU terá conhecimento e 

poderá mediar a situação. Camila expõe a preocupação de parecer que o CAMBLU quer regular a criação de novas 

ligas ou que se aproveitaria para utilizar a ideia de outros acadêmicos, o que não é o objetivo. Brenda comenta que é 

uma situação muito delicada, haja vista os dois grupos já devem ter se dedicado muito para o projeto, e sugere que 

seja averiguada a possibilidade de haver duas ligas da mesma área, mesmo que não seja algo muito vantajoso para o 

curso. Laisa também comenta que mesmo com o formulário para registrar o interesse em criar uma determinada liga, 

ainda não seria garantido que essa situação não se repetisse, porque alguns grupos poderiam esquecer de preencher 

o formulário, mas que vale a tentativa. Rafael Patino questiona se não é papel do DAEX averiguar se já não há uma 

liga com a mesma proposta antes de liberar a criação de uma nova liga. Priscila responde que o DAEX dá as orientações 

para a criação de ligas, mas que se o grupo de interessados não procurar por essas orientações e chegar com os todos 

os documentos prontos, o DAEX apenas autoriza a criação sem problemas. Não é requisitado nenhum pro tocolo mais 

específico para quando um grupo deseja criar uma liga. Priscila completa que no site da FURB não há informações se 

é permitido ou não criar duas ligas com a mesma temática, e que tentou contatar os responsáveis, mas ainda não foi 

respondida. Laisa termina argumentando que, se fosse permitido criar duas ligas na mesma área, isso seria uma 

alternativa muito interessante para as ligas que estão inativas, mas reforça que mais de uma liga ativa com a mesma 

área de atuação não seria muito agregador para o curso. 

12 

Brenda fez o orçamento com duas empresas para as novas camisetas da diretoria do CAMBLU, e criou um formulário 

que os integrantes responderão de acordo com suas preferências. As duas empresas contatadas foram: Vision 

Uniformes – aceita o pedido de 16 camisetas, e o preço de cada camiseta é de R$ 34,00; e Tex Modelo – só aceita 

pedidos com no mínimo 20 camisetas, e o preço de cada camiseta é de R$ 39,90. Após a análise do resultado do 

formulário, ficou decidido que a empresa contratada será a Vision Uniformes. Também havia a possibilidade de não 

fazer camisetas para a gestão, e de realizar outros orçamentos, mas a maioria optou por fechar contrato com a empresa 

Vision. 

13 

Rafael Coelho procurou o FURB Idiomas, e foi informado que eles não oferecem cursos gratuitos, apenas concedem 

um desconto para alunos da FURB. Há também o programa Idioma sem Fronteiras, que é mais voltado para a área 

acadêmica/universitária. A prova de proficiência que será oferecida pela FURB, para que os alunos comprovem o nível 

de proficiência mínimo de B2 em inglês, será gratuita e será realizada pela FURB Idiomas. Todavia, os alunos podem 

comprovar seu nível de inglês por meio de outras provas também, como as provas de Cambridge, por exemplo, que 

são pagas. Laisa comenta que o marketing irá divulgar essa informação, já que ela não é de conhecimento da maioria 

dos alunos, e completa que o CAMBLU poderia tentar recorrer a essa obrigatoriedade, haja vista não foi algo informado 

para os alunos, e a FURB não fornecerá cursos e apoio para os acadêmicos. Camila comenta que vai levar essa pauta 

para a reunião de colegiado e tentará reverter a situação. Brenda afirma que o CAMBLU deveria conversar com a 

universidade, e se não for possível reverter a situação, a FURB deveria, ao menos, dar todas as condições para que 

os alunos pudessem alcançar essa proficiência em inglês. Camila termina relembrando que muitos alunos não tiveram 

oportunidade de fazer aulas de inglês, ou se dedicaram a outro idioma, e reafirma seu desagr ado com essa 

obrigatoriedade.  

14 

Rafael Coelho afirma que uma reunião com o corpo editorial da revista já deveria ter sido marcada, entretanto a 

professora Claudia Albuquerque pediu para fazer algumas atualizações no projeto, e assim que estiverem prontas, a 

reunião será agendada. Rafael também foi informado pela professora Claudia que muitos docentes já demonstraram 

interesse em divulgar seus trabalhos na revista.  

15 

Laisa relembra que as artes para divulgação do Manual dos Calouros já estão prontas, e sugeriu que em vez de o 

Manual ser encaminhado em pdf para o grupo dos calouros, ele poderia ser publicado no site, junto com os outros 

manuais, o que aumentaria os acessos ao site do CAMBLU. Camila elogia a sugestão, e relembra que o manual será 

publicado no dia 22/02. 
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           Diretor de Assuntos Acadêmicos                        Diretora de Filantropia 


