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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 13 

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.    

Também esteve presente a acadêmica Luana Aurélio Gomes. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Vacinação dos Acadêmicos 

2 Projeto Pedagógico e Segunda Língua 

3 Conversação em Inglês 

4 Demandas por turma 

5 Formulário dos Professores 

6 CNPJ CAMBLU 

7 Sala de Coworking 

8 Armários da Saúde 

9 SECIMED 

10 Integração CAMBLU 

11 PAATC 

12 Preparação ENADE/Simulados 

13 Ajude um Idoso 

14 Lojinha 

15 Tesouraria 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 05/04/2021 
 

TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

A presidente inicia a reunião dando parabéns ao trabalho da gestão nessa pauta e demonstrando grande orgulho e 
felicidade em relação a grande quantidade de alunos que conseguiram se vacinar. Camila aproveitou para esclarecer 
alguns desentendimentos que ocorreram após o agendamento dos alunos. Tinham o direito de se vacinar os alunos de 
saúde que fossem estagiários, entretanto, segundo a lei, apenas os alunos do Internato são considerados estagiários. 
Apesar disso, a SEMUS havia liberado a vacinação para acadêmicos em práticas clínicas, portanto, na medicina, os 
alunos de 3ª fase em diante puderam agendar seus horários para vacinação. Todavia, logo após o fim do agendamento, 
o estado encaminhou uma nota reforçando que apenas os acadêmicos estagiários poderiam se vacinar. Camila entrou 
em contato com o professor Carlos Nunes, a responsável pela vacinação, Jaqueline, e com a SEMUS, e com muita 
negociação, conseguiu garantir que os alunos que não se enquadravam como estagiários, mas que haviam agendado 
a vacinação, pudessem receber as suas doses. Houve também um desencontro de informações repassadas aos 
líderes, segundo o departamento, os alunos precisariam levar uma declaração, o que não era necessário. Camila 
esclarece que o CAMBLU continuará lutando para que os alunos que não conseguiram agendar a sua vacinação 
tenham o direito de recebê-la na próxima vez em que abrir o agendamento para profissionais da saúde. A diretora de 
patrimônio, Brenda, fez um levantamento de quantas pessoas não conseguiram se vacinar, e coletou a informação de 
que apenas 33 alunos não conseguiram realizar o seu agendamento. Assim, Camila reforça que não há previsão de 
quando o agendamento irá abrir novamente, mas que o CAMBLU continuará se esforçando para que os 33 acadêmicos 
consigam se vacinar, entretanto, essa é uma decisão que não depende do Centro Acadêmico, e sim do Estado e da 
SEMUS. A presidente também comenta que a SEMUS sempre se mostrou favorável aos alunos e continuará apoiando-
os, todavia, a decisão do Estado é superior à da secretaria municipal de saúde. 

02 

Não foi possível retirar a obrigatoriedade para os alunos de comprovação do nível B2 do novo projeto pedagógico. 
Dessa forma, Camila conversou com a responsável pelo Furb Idiomas, Carla Nolli, que construiu um formulário para 
testar o nível de inglês dos alunos. Esse simulado estará disponível até o fim do mês, e o link já foi encaminhado para 
todos os alunos. Amanda e Luís estão redigindo um ofício para formar uma parceria com a Furb Idioma, para pedir, 
entre outros, que a prova de proficiência seja gratuita.  

03 

Rafael Coelho comenta que o projeto de Conversação de Inglês terá continuidade, sendo principalmente voltado para 
os alunos que já sabem falar o idioma e querem manter a fluência. Rafael pergunta se deveria reabrir o projeto em 
breve, ou deveria esperar mais um tempo e talvez realizar os encontros de forma presencial. Todos concordam que o 
projeto logo deveria voltar, e que apenas precisa ser resolvido quem serão os professores. Camila sugere que Rafael 
volte a conversar com a IFSMA sobre uma possível parceria. João Muller comenta que Mariah, da sua sala, já foi uma 
professora do projeto, e entrará em contato com ela, para saber se Mariah tem interesse em voltar a mediar as 
conversações. Além disso, será feito um questionário para analisar quantos alunos teriam interesse em participar do 
projeto. João Muller também sugeriu que esse projeto se tornasse um projeto de extensão, e ele e Priscila irão analisar 
essa possibilidade.  

04 

Não foram recebidas demandas pela caixinha de perguntas do Instagram.  

Camila questiona sobre a professora de anestesiologia da quinta fase, e recebe a informação de que a turma ainda 

não está tendo aulas dessa disciplina. Camila também esclarece que todos os alunos que fazem aulas práticas em 

hospitais devem passar no departamento para assinar um termo de compromisso. A presidente relembra que a 

integração do HSC, cujo link foi encaminhado para todos no email, teve seu prazo estendido até o dia 15/04, e que é 

obrigatória para todos os alunos. 

05 

O formulário encaminhado para os professores recebeu apenas 28 respostas. Dessa forma, Camila reencaminhou o 

formulário, e na próxima semana, Laisa e Rafael Patino irão analisar as respostas, e decidirão se essas serão 

encaminhadas ou não para o departamento. 

06 
O contato com a contabilidade responsável pela regularização do CNPJ estava bem difícil. Finalmente, João conseguiu 
conversar com um dos chefes da contabilidade, que esclareceu que muitos funcionários foram trocados e por isso, 
alguns serviços foram perdidos. Agora que a situação foi esclarecida, João espera trazer novas atualizações em breve. 

07 

Após algumas tentativas, João conseguiu entrar em contato com a DAC, e soube que foi aberta uma ordem de serviço, 

ou seja, a instalação elétrica da sala de Coworking entrou na fila de serviços que precisam ser realizados pela DAC. 

João também está analisando a possibilidade de melhorar o sinal de Wifi da sala. Questionado sobre essa possibilidade 

por Luís, João esclarece que, apesar de o prédio ser muito antigo, ele acredita que seja sim possível colocar um 

roteador na salinha, o que melhoraria também o sinal de Wifi na sala de convivência da medicina, que fica abaixo da 

sala de Coworking. Camila pergunta se seria possível acompanhar a ordem de serviço da DAC, mas Joao responde 

que essa é uma informação interna. 

08 A entrega dos armários havia sido adiada para dia 09/04. Além dessa informação, João não recebeu outras novidades. 
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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  

                                                                                  

 

09 

Camila conversou com Anna Sofia e Wallace, presidente e vice-presidente da comissão organizadora da SECIMED de 

2020, e foi decido realizar a mesma programação que seria feita no ano anterior, este ano. Camila esclarece que a 

comissão também vai se manter, mas que novos integrantes da gestão atual do CAMBLU serão inclusos. A SECIMED 

irá ocorrer ainda no primeiro semestre do ano, haja vista que no segundo semestre será realizada a SOLAM. 

10 

Camila e João prepararam uma pauta para conversar sobre a gestão. A presidente e o vice abriram espaço para quem 

quisesse compartilhar suas experiências, e incentivaram que os integrantes tivessem maior autonomia em seus cargos 

e se envolvessem mais em projetos uns dos outros, a fim de haver maior interação entre os integrantes e evitasse 

sobrecarga de alguns. 

11 Ainda não houve nenhum inscrito para o PAATC.  

12 

Luís está organizando questões antigas da prova do ENADE, para que os professores possam usar. Também foi feito 

um questionário, e encaminhado para os alunos, para analisar qual a preferência dos alunos para métodos 

preparatórios para a prova. A maior parte dos alunos não se sente preparada para realizar o ENADE, e optou por ter 

aulas e simulados. Em relação à frequência dos simulados, houve empate (as opções eram: maior frequência com 

menor número de questões, e menor frequência com maior número de questões), e será analisado novamente. Luís 

também esclarece que essa prova não apresenta apenas questões sobre medicina, mas que não possui o dado sobre 

qual os principais erros dos alunos. Camila e Luís comentam que um maior esclarecimento e a divulgação de mais 

informações sobre essa prova fará com que os alunos façam a prova com maior atenção, o que tende a aumentar as 

notas.  

13 
Ana não recebeu retorno do Bistek, e amanhã entrará em contato para saber a data certa para o início das coletas, 

mas acredita que elas se iniciarão na próxima semana. 

14 

Brenda solicita que Rafael mostre para os outros integrantes os designs das novas camisetas que serão vendidas pelo 

CAMBLU. Dos vários modelos produzidos pelo diretor de eventos, serão escolhidos um ou dois para estampar as novas 

camisetas da medicina. Além disso, os copos dobráveis do CAMBLU terão uma pequena alteração em sua estampa, 

haja vista, a estampa original foi feita para homenagear os 30 anos do Centro Acadêmico. 

15 

A tesoureira, Gabriela, informa que não há novidades sobre o repasse de verba do DCE. Comenta que participou de 

sua última reunião como presidente do CEF, e que após eleição, foi decidido que a presidência será ocupada por aluno 

do curso de psicologia, e a vice-presidência, por estudante do curso de biologia. Por fim, Gabriela expõe que agora o 

CAMBLU possui um Pix, cuja chave é o número do CNPJ, e que isso facilitará as vendas pela lojinha, e não trará custos 

com taxas, visto que, por enquanto, não há taxação para pessoa jurídica. 
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______________________________________     ______________________________________ 

                    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  

                                      

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                 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 

 


