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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila iniciou a reunião enviando o link da Nota Oficial 22, e passou a palavra para Felipe, que esteve na reunião do 

CONSUNI, e disse que houve várias propostas dos colegiados para a volta ao onlife, e a maioria votou a favor da 

volta do sistema. Camila reforçou que, apesar dessa decisão, o retorno é cheio de restrições, e caso o professor de 

determinada matéria decida voltar, de fato, ao método híbrido, ele deve entrar em contato com a pró-reitoria para 

avisar, e lembrou que os professores não são obrigados a voltar, caso não queiram. Felipe ressaltou que devido ao 

fato de os casos ainda estarem altos isso não se torna uma medida obrigatória para os professores cumprirem. 

2 

Camila falou que Jeckeline, vice-secretária das SEMUS, informou que houve duas denúncias da vacinação dos 

acadêmicos da área da saúde na FURB, e Camila disse que isso pode complicar um pouco a continuidade da 

vacinação do restante dos acadêmicos que ainda não conseguiram agendar. Ela disse, ainda, que o pessoal das 

SEMUS não tem uma resposta definitiva para isso, e que ainda não há previsão para abertura de vagas para 

acadêmicos da área da saúde. Portanto, o pessoal da SEMUS ainda vai realizar reuniões para decidir esse assunto. 

Camila reforçou que agora isso não está ao alcance do CAMBLU, e que as SEMUS apenas liberaram a vacinação na 

outra vez porque os acadêmicos já haviam agendado, e as SEMUS apenas receberam o decreto do Estado após 

esse agendamento, portanto, acharam injusto tirar essas vagas dos estudantes que já tinham marcado a vacina. 

Camila falou que resta ao CAMBLU permanecer cobrando das SEMUS um posicionamento e continuar lutando para 

conseguir a vacinação do restante dos acadêmicos da forma que for possível. 

3 

Camila relembrou que o ofício foi enviado para a reitoria, que ainda não respondeu. Ela disse que a reitoria tem até 

15 dias para dar uma resposta, e caso isso não ocorra, o CAMBLU deverá cobrar isso deles. Ela ressaltou também 

que o questionário simulado de inglês ainda está aberto para os estudantes de medicina, para testarem o próprio 

nível de inglês, e ele ficará aberto até dia 30 de abril.  

4 

Camila disse que não houve demandas na caixinha de perguntas do Instagram do CAMBLU, e abriu espaço para 

quem quisesse trazer alguma demanda em pauta.  

 

Rafael Patiño disse que a 5ª fase segue sem ter aulas de anestesiologia, e Camila falou que na semana passada a 

professora nova já havia sido contratada, mas que faltavam alguns documentos a serem entregues para que ela 

pudesse dar início às aulas. Camila sugeriu que os alunos da 5ª fase mantenham contato com a líder da turma para 

que se mantenham informados sobre essa situação. 

 

Além disso, houve a demanda do HSI, que ainda não está permitindo a presença de acadêmicos de fora do internato. 

Ela lembrou que, apesar disso, alguns acadêmicos conseguem ter aula lá, pois a aula em ambulatórios e consultórios 

particulares está permitida, mas na enfermaria do HSI não. Camila lembrou que a situação no hospital está muito 

crítica, e que por enquanto não há previsão para que as enfermarias sejam liberadas. 

 

Camila lembrou também da demanda da integração online do HSC, que alguns acadêmicos não haviam conseguido 

realizar até a data definida, que era até o dia 30 de março. Portanto, a data foi prorrogada para 15 de abril. 

 

A presidente citou também a necessidade de ir assinar o termo de compromisso com o HSA lá no Departamento de 

Medicina. Ela falou que houve uma confusão com relação ao prazo para ir lá fazer isso, pois o CAMBLU havia falado 

que os alunos em estágios no HSA deveriam fazer isso até sexta passada, mas o Departamento não definiu uma 

data exata para isso, então quem não conseguiu comparecer lá na semana passada, pode fazer isso essa semana. 

 

O HSA também entrou em contato com os estudantes para que eles enviassem a carteira de vacinação para o 

Departamento. Houve preocupação com relação a quem não tomou a vacina da H1N1 em 2020, e Camila disse que 

não tem problema, porque esse documento só vai servir para o hospital ter um controle da CNV dos estudantes que 

estagiam lá, e disse que ninguém será barrado de ter aula por não ter tomado a vacina. Priscila questionou se havia 

algum prazo para enviar essa documentação, e Camila disse que não, e que não havia necessidade de se preocupar 

em tomar a vacina da H1N1 logo, tendo em vista que os acadêmicos da área da saúde, nesse caso, não se 

enquadram dentro do grupo preferencial de vacinação. 
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5 

Camila lembrou que foi feita a eleição de um novo chefe do Departamento de Medicina, já que o ex-chefe, Tarcísio, 

havia pedido demissão. Com isso, houve apenas um candidato para as eleições, Romero Fenili, que foi eleito com 

90,48% dos votos.  

6 

Laura citou que a secretaria realizou um post no blog do CAMBLU sobre as principais pautas discutidas em janeiro, 

fevereiro e março. Camila disse que essas postagens são importantes para quem se sentir perdido com relação às 

pautas discutidas em reuniões, e agradeceu e elogiou o trabalho das duas secretárias.  

7 

Rafael Coelho disse que conversou com duas alunas, uma da 2ª e outra da 5ª fase, que toparam ser as condutoras 

dos encontros da Conversação em Inglês. Ele pediu também que o marketing realize um post divulgando as duas 

meninas e que seja feito um formulário para estimativa de quantas pessoas têm interesse em participar da 

conversação, e questionando o nome, fase, e qual o nível de inglês que o aluno interessado imagina ter. Amanda se 

disponibilizou para fazer a divulgação e o formulário, e Camila ressaltou que esse não é um projeto para a formação 

em inglês, mas para auxílio dos estudantes na prática da língua. Ela sugeriu que a arte e o formulário sejam 

realizados até semana que vem.  

8 

Rafael Patiño falou que já conseguiu uma palestrante para o evento sobre o currículo, mas ela possui uma 

complicação de horários, e que só possui disponibilidade de realizar o evento dia 30 de abril. Rafael citou que será 

possível emitir um certificado para os eventos, e lembrou que o link para o formulário também já foi criado, mas que 

serão realizados ainda alguns ajustes antes de divulgá-lo. Sobre o evento do Sistema Pronto, Rafael disse que 

conversou com uma mulher responsável pelo sistema, mas que não obteve resposta, e sugeriu que procurem outra 

palestrante para o evento. Sofia ressaltou que dia 30 foi o único dia que sobrou para o evento do currículo, mas crê 

que será muito produtivo, apesar de ser em uma sexta-feira. Rafael Coelho questionou se a mulher responsável pelo 

Sistema Pronto é a mesma que a Maria Julia Salmon recomendou, e Camila confirmou, e disse que Maria Julia iria 

conversar novamente com a mulher para ver se consegue agilizar essa proposta. Rafael Patiño finalizou dizendo 

então que seria melhor esperar para testar se conseguem dessa forma. 

9 

Camila disse que o CAMBLU recolheu respostas do formulário dos professores, e passou a palavra para Rafael 

patiño, que mostrou os resultados no gráfico: 

 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

 
 

João elogiou a análise de Rafael, e disse que como houve muitas críticas dos professores ao Departamento, o 

CAMBLU poderia tentar sintetizá-las e apresentá-las à coordenação, e tentar expor essa insatisfação dos professores 

a eles, e lembrar que o CAMBLU se dispõe a fazer esse meio de campo entre a coordenação e os profs. Camila 

concordou e elogiou Patiño também, sugerindo ainda que seja resumido o que foi falado nos formulários, para poder 

encaminhar isso à pró-reitoria por email. Brenda ressaltou a questão de os professores ficarem sabendo das coisas 

pelos alunos, e Camila disse que é muito importante que isso seja levado adiante. O diretor de eventos finalizou 

falando que acha interessante que o CAMBLU fale sobre as pautas do headset, que foi demandada no formulário, e 

sobre a falta de comunicação com a pró-reitoria também, que os professores se queixaram da comunicação via 
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WhatsApp, por não ser algo formal e que às vezes deixa muito a desejar. Amanda sugeriu que a forma com que 

Rafael apresentou os slides, de forma imparcial, sem excluir nenhum dado, seria mais interessante para ser 

apresentada à pró-reitoria e à coordenação, e sugeriu que fosse marcada uma reunião com a coordenação com a 

pró-reitoria para expor isso a eles, e após mostrar as respostas do formulário, apresentar os pontos principais e 

sugestões de aprimoramento. Ela lembrou também que é importante tirar os nomes e as respectivas matérias que 

cada professor respondeu no questionário. Rafael concordou com a ideia de Amanda. Camila também concordou, e 

disse que se for marcada essa reunião com Romeu, pró-reitor, e Nogara, coordenador do curso, isso talvez seja mais 

efetivo do que apenas enviar os dados que foram levantados pela pesquisa por email. A presidente solicitou então 

que o diretor de eventos a ajude a fazer um e-mail para a pró-reitoria e a coordenação, explicando a situação e 

marcando uma reunião. Camila agradeceu pela ajuda e elogiou a iniciativa, porque essa demonstração de 

preocupação do CAMBLU com os professores é muito importante para a valorização desses profissionais e para 

agregar mais ao curso de Medicina na FURB. 

10 

João Vitor falou que o CAMBLU precisa registrar a ata de posse da gestão de 2021 em cartório, e que para isso é 

necessária a emissão de um documento chamado e-CPF, que será essencial para dar prosseguimento ao registro do 

CNPJ do CAMBLU. Esse documento precisa estar no nome da presidente do centro acadêmico, então Camila foi 

fazer esse documento semana passada, o que custou ao CAMBLU R$135,00 na empresa RM Certificadora. Assim 

feito, a documentação foi enviada para a contabilidade, que agora está resolvendo com o cartório, para verificar como 

deverá ser feito o registro oficial, mas ainda não há uma resposta. Camila disse que a autenticação desses 

documentos ainda custará em torno de 4 reais. 

11 

Quanto aos Armários da Saúde, João disse que cobrou Charles da DAC, que disse que o fabricante contratado é do 

oeste de SC, e que como a região está em situação gravíssima da pandemia, houve um atraso na entrega dos 

produtos, mas disse que até o final do mês de abril deve ser realizada. Portanto, não há mais o que cobrar da DAC 

nesse momento.  

12 

Camila deu a palavra para Laísa, que disse que o nome do projeto do podcast será alterado, e que quando todos os 

participantes estiverem no grupo, provavelmente será feita uma votação para decidir qual o novo nome do projeto. 

Além disso, ela disse que Gabriela Richter sugeriu que seja feito um Capacity Building para os participantes do 

projeto, para que todos aprendam a editar o podcast, já que é a parte que mais exige trabalho. 

13 

Ana Luiza falou sobre o projeto Ajude um Idoso, que já havia iniciado, devido a uma falha na comunicação com o 

mercado Bistek, e com isso Amanda do marketing teve que fazer a arte e a divulgação o mais rápido possível. Ela 

falou também sobre algumas farmácias que estão solícitas para ajudar o CAMBLU na arrecadação das doações. Os 

pontos de arrecadação são os seguintes: 

 Mercado Bistek - Shopping Park Europeu, Itoupava Norte 

 Farmácia Super Popular - R. General Osório, 1563, Sala 01, Velha 

 Farmácia Super Popular - R. Almirante Barroso, 400, Itoupava Seca 

 Farmácia Santo André - R. Vahldieck, 1911, térreo, Fortaleza 

 Ana falou que ainda há uma farmácia que ficou de confirmar se irá participar da campanha. Ela lembrou também que 

a salinha esta com uma caixa de arrecadações. Disse que entrou em contato com o Fort Atacadista, mas não obteve 

resposta ainda. A diretora de filantropia agradeceu também a todos que colaboraram com o projeto e colocaram 

caixinhas de arrecadações nas recepções dos respectivos prédios. Ela lembrou que a divulgação é muito importante 

nessa campanha para que mais arrecadações sejam feitas. 

 

Além disso, Ana falou da ONG YPDO, que já finalizou o projeto, e agradeceu a todas que participaram. Ela disse que 

foram feitos 12 temas, divididos em 24 atividades, que foi feito de forma dinâmica entre 2ª a 7ª serie do ensino 

fundamental, para auxiliar as crianças a aprenderem sobre saúde pública. Ana citou também que algumas pessoas 

vieram questionar se o projeto continuaria ou pararia, e falou que isso deveria ser discutido com a ONG para ver 

quais as possibilidades. Brenda falou que o projeto foi muito enriquecedor, e que foram 6 meses de muito trabalho 

para ensinar às crianças sobre saúde básica, agradeceu e elogiou muito o empenho de todas. A diretora de 

patrimônio falou também sobre a possibilidade de refazer o projeto mais uma vez, mas falou que acha melhor esperar 

para que tenha mais adesão de voluntários. Camila falou que acompanhou o projeto no começo, que foi algo incrível, 

e elogiou muito as meninas e disse que isso com certeza ajudou muito as crianças. Ela reforçou a importância desse 

projeto. Quanto à possibilidade de refazê-lo, Camila concorda que seria necessária uma pausa, esperando até que 

seja feito o projeto de extensão para voltar a pensar em fazer essa campanha. Laura se manifestou também, e 
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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  

                                                                                  

 

 

 

agradeceu a parceria, elogiando a iniciativa de ajudar tanto as crianças carentes, e sugeriu que dar essa pausa seria 

uma ideal também. Camila relembrou que essa proposta do projeto de extensão é ideia da atual gestão do CAMBLU.  

Por fim, Camila lembrou a importância de doar para o projeto Ajude um Idoso, que está aceitando doações, tanto de 

alimentos e produtos de higiene, quanto de transferência (via PIX). 

14 

Sobre o patrimônio, a demanda dos cartuchos de impressão da salinha de convivências foi concluída, tendo sido 

comprado o cartucho e instalado no dia 30 de março.  

Além disso, ela lembrou que a camiseta dos calouros já está sendo produzida, sendo que o pedido foi feito no dia 25 

de março com a empresa Vision.  

Rafael Coelho também trouxe uma demanda da salinha de convivências, pois duas lâmpadas estão com falhas.  Com 

isso, foi encaminhado um email para a DAC solicitando a manutenção no dia 8 de abril, e os responsáveis do setor 

responderam que assim que possível farão a manutenção. Para fins de registro, o número de ordem desse pedido é 

o 131092. 

Quanto à cafeteira do HSI, Brenda levou o produto lá na empresa, que deve encaminhar o orçamento até o final da 

semana. 

15 

Luis falou que, devido à dificuldade de conseguir máscaras de qualidade por um bom preço, teve a ideia de o 

CAMBLU comprar lotes de máscaras PFF-2/N95 para revender, sem lucro, aos acadêmicos. Ele e Brenda entraram 

em contato com as empresas 3M, Tayco, Delta Plus e KSN, sendo que a maioria ainda não respondeu, com exceção 

da Tayco, que orçou o preço das máscaras em R$2,62 por unidade e deu um prazo de entrega de até 30 a 40 dias 

úteis. Com isso, ele falou que, enquanto aguarda a resposta das empresas, eles irão realizar um formulário 

questionando quais alunos têm interesse em comprar as máscaras. Brenda relembrou que já conversou com Gabriela 

Dombeck, tesoureira, que autorizou a ideia da compra. Brenda falou que o formulário não garante que o aluno 

interessado receba a máscara, mas servirá como um indicador da demanda dos acadêmicos dessas máscaras. 

Camila elogiou a pauta, e falou que os acadêmicos de fato precisam dessas máscaras, e disse que isso será muito 

útil. Ana sugeriu que fosse feito direto o pedido das máscaras dos alunos pelo formulário, mas Brenda disse que por 

questões logísticas o formulário deve ser apenas de adesão, já que alguns alunos podem não querer comprar depois 

de descobrirem o preço ou a marca escolhida após ser feita a decisão. Camila disse que, assim que estiver tudo 

ajeitado, o formulário será enviado para o grupo dos líderes, para ser encaminhado às turmas.  



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

______________________________________     ______________________________________ 

                    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 

 


