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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 11 

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, Thainá Scheffer Gava.  

Também estiveram presentes os acadêmicos: Maria Eduarda Ponticelli e Frederico de 

Brito. 

Sofia Schmitt Schlindwein não pode estar presente devido a um estágio. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia.  

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 22/03/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h30   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

A nota oficial nº 21 foi lançada na última sexta à noite após a reunião do CONSUNI, que ocorreu na sexta à tarde, e 
definiu que as aulas teóricas serão ministradas de forma online até dia 09/04. As práticas seguem permitidas de forma 
presencial, inclusive nos hospitais, com exceção do HSI. Não há o que fazer em relação à opção desse hospital em 
fechar para os alunos, entretanto, os professores podem realizar as aulas nos seus consultórios, incluindo aqueles que 
possuem consultórios no HSI. 

02 

Na quinta-feira, após muito esforço de Camila, a reitoria assinou e encaminhou o ofício, redigido pela própria reitoria, 
para a prefeitura. Esse ofício já foi assinado pela vice-prefeita e agora espera aval do secretário da saúde. Camila está 
em contato e faz cobranças frequentes ao secretário para que essa confirmação seja dada logo. Assim que o ofício for 
aprovado pelo secretário, o CCS encaminhará uma nominata com a lista dos alunos que poderão agendar sua 
vacinação. Esses resultados são consequência do ofício escrito pelo CAMBLU, o qual além de cobrar a vacinação dos 
acadêmicos da Medicina, também favoreceu a vacinação de alunos de outros cursos da saúde. Frederico de Brito 
comentou que conversou com o prefeito Mario Hildebrandt, o qual afirmou que a prefeitura estava apenas à espera da 
nominata que deveria ser encaminhada pela universidade para liberar a vacinação aos alunos. Camila explicou que a 
responsável pela vacinação é a vice-prefeita, e que as informações do prefeito estão equivocadas. A vice-prefeita 
afirmou que, por ela, a vacinação dos alunos poderia ser aprovada, mas que agora dependeria do aval do secretário 
da saúde. Frederico agradece a explanação e Camila complementa que a divergência de informações expostas pela 
prefeitura dificultou o processo de solicitação das vacinas dos acadêmicos. 

03 

O CAMBLU tentou retirar do projeto pedagógico a obrigatoriedade de comprovação de proficiência de inglês do novo 
currículo, mas após muitas conversas com o colegiado, com o coordenador e com a FURB idiomas, foi decidido que 
não há a possibilidade de extinguir essa obrigatoriedade, já que é uma normativa do MEC. Em negociações com a 
FURB idiomas, foi sugerido criar uma turma de aulas de inglês apenas com os alunos de medicina, no entanto, seria 
justo que esse curso fosse gratuito. Dessa forma, Camila redigiu um ofício que será encaminhado para a reitoria, em 
que cita vários argumentos, e pede para que o nível exigido seja revisto, solicita a abertura de uma turma de aulas de 
inglês gratuitas para os alunos de medicina, ou que seja inclusa no currículo a disciplina de inglês, e que a prova para 
comprovar essa proficiência também seja gratuita. O ofício deverá ser encaminhado ainda essa semana. Camila 
comenta que formou um grupo com alguns integrantes da gestão para ajudar na construção do ofício e para buscar 
informações sobre outras faculdades de medicina que exigem um nível mínimo de inglês. Laisa questiona qual seria a 
duração da disciplina, se o inglês se tornasse uma disciplina optativa, haja vista que um semestre não seria suficiente 
para que alunos iniciantes atingissem a proficiência exigida. A presidente pontua que vai melhorar essa parte do ofício, 
e que tentará fazer com a disciplina seja de continuidade, ou seja, incluída no currículo durante mais semestres. Luís 
Blemer comenta que, se o inglês for incluso como uma disciplina optativa, essa disciplina não poderá passar da 
quantidade de créditos prevista para disciplinas optativas. Camila conclui que o melhor seria formar uma parceria com 
o FURB idiomas, mas que é valido manter a opção de uma disciplina optativa. Luís argumenta que, se o inglês se 
tornasse uma disciplina optativa, haveria algumas complicações, haja vista só é possível fazer a mesma matéria 
optativa em todos os semestres em que há essas disciplinas. Camila finaliza informando que alguns alunos 
questionaram quando o projeto de conversação do CAMBLU irá retornar, e relembra que esse projeto não substitui as 
aulas de inglês, visto que a proposta é que sejam apenas encontros para que os alunos conversem em inglês e 
mantenham ou consigam melhorar a sua fluência no idioma. Além disso, a adesão ao projeto no início foi muito boa, 
mas logo muitos alunos abandonaram as aulas. 

04 

Professor de anestesiologia da quinta fase – O antigo professor, Fausto, foi desligado da matéria pelo antigo chefe de 

departamento, Tarcísio, no entanto, nem a FURB nem o próprio professor haviam sido informados, assim, o professor 

acabou se comprometendo com outros compromissos e não pode mais se responsabilizar pelas aulas. Então, foi aberto 

um novo concurso para a contratação de um professor para a disciplina, mas não houve inscritos. Camila e o 

coordenador entraram em contato com várias clínicas de anestesiologia de Blumenau, e uma nova professora está em 

processo de contratação, e em breve as aulas da disciplina devem retornar. 

Salas de estudo – a FURB liberou salas de estudo para que os alunos utilizassem durante os intervalos de aula, haja 

vista a biblioteca está fechada esse fim. As salas e os horários em que elas estarão disponíveis foram encaminhados 

para os emails de cada aluno. 

EPI’s para os alunos – a partir desse ano, a FURB não irá arcar com os EPI’s dos alunos, e cada um deverá comprar 

seus próprios equipamentos (máscaras, luvas ...). Essa decisão deve-se à situação financeira complicada da 

universidade. 

Transferências – serão abertas vagas de transferência para a metade do ano, e por volta de junho um edital deverá ser 

aberto. O coordenador fará um levantamento das vagas disponíveis em cada turma. 

Notas – muitas notas não foram postadas, e os históricos escolares estão saindo com notas em branco. Alguns alunos 

tiveram complicação devido às bolsas. Camila cobrou do professor Nogara, que irá conversar com os professores para 
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resolver essa situação. Os professores que não possuem notas para as aulas práticas, devem duplicar alguma nota, 

ou deveriam ter realizado alguma atividade alternativa para compensar essa nota. 

Internato no HSA – não há uma área para refeições e descanso dos acadêmicos. O HSA informou que no momento o 

restaurante está fechado, e que estão encomendando marmitas para os funcionários, mas que o hospital não tem 

condições financeiras de fazer o mesmo com os alunos. E em relação à sala de descanso, o hospital informou que o 

ICDS possui salas que os acadêmicos podem usufruir, mas que não há um espaço específico para esse fim, dessa 

forma, o professor Mello continuará em negociação com o hospital. 

05 Não há atualizações sobre o CNPJ do CAMBLU. 

06 
João entrou em contato com a DAC, para saber se os armários da saúde, que tinham entrega prevista para o dia 19/03, 
haviam sido entregues. O vice-presidente foi informado que faltou matéria prima e a nova data prevista para a entrega 
é dia 09/04. 

07 

Rafael Patino informou que o evento TASY será na próxima quinta-feira, há 100 inscritos. A professora que irá ministrar 

a palestra passou para Rafael um email de convite para essa aula, o qual deve ser enviado aos alunos inscritos, e o 

diretor de eventos, apenas corrigiu o email para ratificar que esse será realizado em parceria com o CAMBLU. 

Entretanto, Rafael opina que seria mais fácil apenas deixar o link disponível na bio do Instagram do CAMBLU. Rafael 

também comenta que, em conjunto com a vice-diretora de eventos, Sofia, estão programando o calendário de eventos 

do CAMBLU para esse ano: 30/março – evento sobre mulheres na medicina, para encerrar a programação do mês das 

mulheres; abril – evento de currículo acadêmico; maio – área de medicina pouco abordada (como finanças e 

investimentos, por exemplo), junho – aula sobre o sistema PRONTO. Nenhum evento está confirmado.  

Camila comenta que Luís trouxe a informação de que a AEMESC também pretende realizar um evento sobre a 

construção do currículo acadêmico, e poderia pensar-se em uma parceria. A secretária Laura questiona sobre a 

proposta da chapa evolução de realizar duas SECIMED’s no ano de 2021, e se ainda há essa intenção. Camila explica 

que em reuniões da antiga gestão do CAMBLU ficou decidido que a comissão organizadora iria se manter, assim como 

o cronograma, que apenas seria reajustado para novas datas em agosto desse ano. Entretanto, não valerá a pena 

realizar duas semanas acadêmicas nesse ano, principalmente porque o estado da pandemia não apresentou grandes 

melhoras. Rafael Patino comenta que seria uma pena se os novos membros do CAMBLU não tivessem a oportunidade 

de participar da organização de uma SECIMED, e Camila sugere que vai entrar em contato com a comissão 

organizadora do ano passado e, se algum membro desistir de sua vaga, serão abertas vagas para os integrantes da 

gestão evolução. 

08 

Alan continua em contato com Jamis, e argumenta que o preço que os alunos pagam de mensalidade é muito alto para 

que não possam usufruir de bons equipamentos, como computadores novos. Todavia, foi informado que a Furb não 

terá dinheiro suficiente para fazer a substituição dos computadores atuais por novos, e que, no momento, a substituição 

dos SSD’s será a solução a situação. Alan afirma que, embora o objetivo do CAMBLU era de trocar todos os 

computadores do campus V, a substituição apenas dos SSD’s já foi muito válida. Em relação à reclamação de que os 

computadores estavam desconectando-se do sistema PRONTO, foram enviados técnicos para analisar os 

computadores, os quais não encontraram nenhum problema nos aparelhos. Alan foi informado que o sistema PRONTO 

é programado para se desligar após 10 minutos de inatividade. Dessa forma, Alan sugere que os alunos sejam 

informados para não deixarem o sistema todo esse tempo em inatividade, e sempre mexerem no mouse ou ficarem 

escrevendo algo, e que lembrem de salvar as informações que já foram preenchidas.  

Luís informou que, com ele, a experiência foi diferente. Segundo ele, o próprio computador avisava que só ficaria aberto 

por mais um tempo determinado, e não o sistema. Alan falou que irá conversar novamente com os responsáveis, e 

explicará que o problema está no sistema Windows e não no sistema de prontuários. Camila questionou se isso 

acontece com todos os computadores ou apenas com alguns. Luís comenta que não utilizou todos os computadores, 

mas que ouviu mais pessoas que expuseram a mesma reclamação. Alan pediu para que, sempre que houver um 

problema como esse, os alunos informem o enfermeiro Vinícius, para ele possa solucioná-lo. Luís falou que a 

comunicação com o TI é um pouco complicada, e nem sempre há pessoas disponíveis para ajudar, e sugere que Alan 

comente isso com os responsáveis do TI. Camila diz que irá passar o contato do enfermeiro Vinícius para Alan, e 

sugeriu que um contato do TI fosse disponibilizado para os líderes, para que quando houvesse problemas, a 

comunicação ocorresse de forma mais rápida. 

09 

Hoje foi o último dia de coleta da campanha de voluntariado Construindo Futuros. Ana comentou que essa semana 

será feita a contagem oficial, mas que foram arrecadados aproximadamente 250 livros. Será feito um post de 

agradecimento a todos que ajudaram e informando o destino dos materiais. 

10 
Ana comenta que encaminhou o ofício para alguns mercados da cidade: Giassi, Top, Cooper, Bistek e Fort. Dentre 

esses, o que mais mostrou interesse foi o Bistek. Todavia, Ana ainda está em contato e nada foi confirmado ainda. Em 
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conversa com Camila, foi decidido que também poderiam ser feitas coletas em farmácias, assim como ocorreu no ano 

passado, e que mesmo assim rendeu muitas doações. Dessa forma, a presidente comenta que mesmo se apenas um 

mercado aceitar ser ponto de coleta de doções, já será muito bom. No ano anterior, também foram colocadas caixas 

de coleta nos condomínios de alguns integrantes da gestão, e pretende-se repetir essa estratégia. Felipe Moeller irá 

ajudar Ana nos próximos passos da campanha. Ana também sugere que sejam feitas imagens e vídeos dos idosos 

para incrementar a divulgação da campanha, o que será planejado com o marketing futuramente 

11 

A professora Caroline Valente informou que participarão do projeto 5 terapeutas, e Ana e Brenda estão ajudando na 

campanha. Esse projeto irá iniciar junto com o projeto Ajude um Idoso. A professora também comentou que fosse 

doada água mineral, que é usada para a produção dos florais. Entretanto, isso será solicitado durante as próprias 

consultas e o CAMBLU não precisará fazer essa divulgação. 

12 

João conversou com a Bateria Fera, principalmente com o diretor, Rodrigo, que também entrou em contato com André 

Mizoguchi. Ambos gostaram muito da ideia de participar do CAMBLU On, mas ainda não deram uma resposta oficial a 

João se a Bateria irá ou não participar. Laisa informou que em relação a IFMSA, ainda está em contato e negociação, 

questionada por Camila, Laisa comenta que será difícil ter um episódio novo já para o mês de abril, porque é preciso 

de no mínimo três semanas para preparar o podcast, entrar em contato com o professor e editar.  

*Ao final da reunião, João recebeu a resposta de Rodrigo, que afirmou que a Bateria acha melhor deixar os podcasts 

mais voltados para as ligas acadêmicas, sem muito envolvimento da Bateria. Amanda e Camila perguntam a João se 

a Bateria não poderia ao menos criar uma vinheta para o podcast, e o vice-presidente irá conversar novamente com 

André e Rodrigo. 

13 
Em breve será feita uma nova divulgação do blog do CAMBLU, e será aberta a oportunidade para os alunos que 

quiserem postar seus textos. 

14 

O edital de inscrição para o PAATC ficará aberto até o dia 31/03, e o PAF, que é voltado para o patrocínio de eventos 

de ligas acadêmicas, foi suspenso nesse semestre. João, que faz parte da diretoria da LIMAC, trouxe a seguinte 

demanda para Rafael Coelho: no primeiro semestre do ano de 2020, a liga LIMAC foi a selecionada para receber o 

PAF, porém, devido à pandemia do coronavírus, não puderam realizar o evento planejado e não receberam o dinheiro. 

Dessa forma, Rafael Coelho questiona se a liga ainda deveria receber essa verba. Camila argumenta que, se a liga 

pretende fazer o mesmo evento, é justo que receba o patrocínio. Entretanto, a presidente e outros membros da gestão 

argumentam que, se for realizado um outro evento, ou o evento passar para o modo online e os custos previstos na 

época da seleção mudarem muito (haja vista que eventos presenciais apresentam custos maiores que eventos online), 

não será justo que a liga receba o dinheiro, em respeito às ligas que concorreram ao patrocínio no início do ano passado 

junto com a LIMAC, e que também apresentavam propostas de eventos muito interessantes. 

15 

Brenda traz novos orçamentos para que os integrantes da gestão analisem: 

Camisetas dos calouros:  
Vision - R$:30,00/camiseta 
Tex model - R$: 36,95/camiseta 

Adesivos patrocínio:  
Zumm - R$: 35,00 100unidades 3x2cm 
Copimagem - R$: 15,00 100 unidades 3x2cm 

*Para as camisetas dos calouros, 94,1% da gestão votou pela contratação da empresa Vision. E para os adesivos, 
94,1% optaram pela empresa Copimagem. 

16 

A diretora de patrimônio também traz orçamentos para a parte elétrica da sala de coworking: 

Joclamar - R$: 903,13 (faltando 3 itens da lista solicitada pelo eletricista) 

Correa - R$: 710,00 

Zata - R$: 690,26 (faltando 3 itens da lista solicitada pelo eletricista) 

Brenda pretende ir à salinha do CAMBLU na sexta de manhã para organizar os livros recebidos. Amanda se ofereceu 

para ajudar Brenda nessa organização. Amanda questionou se os adesivos de patrimônio que sobrarem poderão ser 

colados nos livros da salinha, e Luís sugere que fosse feito um carimbo para isso. 

*100% da gestão optou pela compra de matérias na empresa Correa. 

 
O DCE teve acesso à conta e começou a fazer os repasses para os centros acadêmicos. Camila e a tesoureira, 

Gabriela, já estão resolvendo os últimos detalhes para poderem receber esse dinheiro. 
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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 
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   Camila Ceruti dos Santos                      João Vitor Fantini 
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______________________________________      ______________________________________ 
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______________________________________________     _______________________________________________ 

                 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 
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                        Felipe Moeller      Ana Luiza M. G. Boaventura 

           Diretor de Assuntos Acadêmicos                        Diretora de Filantropia 

 


