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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 15 

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. 

As acadêmicas Julia W. Buss e Sandra Regina também estiveram presentes na 

reunião. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Bolsas UNIEDU 

2 Reunião Pró-Reitoria 

3 Projeto Pedagógico e Segunda Língua 

4 Saúde Mental CAMBLU 

5 Demandas por turma 

6 Hospital Universitário FURB 

7 Retorno HSI 

8 Conversação em Inglês 

9 Máscaras PFF-2 

10 Reunião CCS 

11 Preparação ENADE 

12 Eventos 

13 Reunião CONSUNI 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 19/04/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h40   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Camila informa que houve um pequeno problema com a concessão de bolsas do UNIEDU. Muitos alunos receberam o 
email comunicando que haviam recebido a bolsa, mas muitos alunos não receberam e entraram em contato com a 
CAE. A Presidente, após receber a demanda dos alunos, foi informada que o sistema fechava no dia 15/04, e a FURB, 
assim como outras universidades, não conseguiu cadastrar alguns alunos no sistema, fazendo com que sobrasse verba 
sem ter sido distribuída aos acadêmicos. A FURB entrou em contato com o Estado para que o sistema seja aberto 
novamente. 
A partir do dia 16/04 até dia 30/04 o módulo de alunos estará aberto para novas inscrições, ou correções de cadastros, 
em caso de erros em documentos. A partir do dia 03/05, os emails de novas concessões começarão a ser distribuídos 
novamente.  

02 

Nessa tarde, Camila e outros integrantes da gestão, estiveram em reunião com o coordenador Nogara e o pró-reitor. A 
principal pauta foi o questionário dos professores. O CAMBLU informou as principais reclamações apontadas pelos 
docentes. 
Foram comentados alguns pontos importantes: 

• Todas as questões são informadas para os professores pelo email institucional, entretanto, muitos não abrem seus 
emails regularmente. Dessa forma, o coordenador e o pró-reitor criaram grupos de WhatsApp para melhorar e 
facilitar o contato, apesar de esse não ser um meio formal de comunicação. Foi proposto pela Vice-diretora de 
Comunicação e Marketing, Amanda, que estava presente na reunião, que fosse feita uma campanha para 
incentivar que os professores usassem mais seus emails, a fim de ficarem sempre atualizados. 

• O pró-reitor se comprometeu em realizar reuniões mais frequentemente com os professores, apesar do número 
significativo de docentes na universidade.  

• Em relação à saúde mental dos professores, era realizada uma roda de conversa desses com uma psicóloga, 
todavia, o pró-reitor não soube informar se após o início da pandemia essa roda de conversa teve continuidade, e 
se comprometeu a prestar mais atenção nessa pauta.  

João completou que a pró-reitoria e a coordenação estão com muitas dificuldades devido à pandemia. Amanda 
relembrou que muitos professores têm conhecimento de diversas informações a partir dos alunos, dessa forma, 
convidou a todos a ter uma maior comunicação com seus professores e tentar repassar algumas dessas informações, 
que podem não ser de conhecimento desses. Camila reforça que as informações que são repassadas aos líderes 
devem ser encaminhadas para os grupos de sala, e os alunos, principalmente os membros do CAMBLU, devem se 
atentar se essas informações estão realmente sendo encaminhadas. 

03 

Camila relembra do teste de inglês disponível pela FURB Idiomas, e a importância de os alunos fazerem o teste para 
que a universidade tenha conhecimento do nível de inglês dos alunos e para que seja possível negociar um curso de 
inglês com a FURB Idiomas. Além disso, foi discutida a possibilidade de incluir na grade curricular da Medicina a 
disciplina de Inglês. Entretanto, chegou-se à conclusão que dessa forma ficaria mais caro para os alunos do que um 
curso extra do idioma. Além disso, o aluno não poderia decidir um horário e uma forma que seria melhor para o seu 
aprendizado. A presidente reforça que se os alunos não realizarem esse teste, a FURB Idiomas não poderá fazer nada 
para auxiliá-los. 

04 

Foi divulgada a campanha de Terapia de Florais, uma parceria do CAMBLU com o projeto de práticas integrativas. O 

projeto é gratuito e exclusivo para os alunos de Medicina. O aluno terá direito a sessões de terapia com terapeutas 

qualificadas e poderá retirar seus florais na salinha do CAMBLU, em troca, o acadêmico deverá fazer uma doação ao 

projeto “Ajude um Idoso”. As vagas são limitadas, mas as inscrições ainda estão abertas. 

05 

Não foi recebida nenhuma demanda de turma pela caixinha de perguntas do Instagram do CAMBLU. 

 

Segundo a líder da atual quinta fase, Julia Buss, a professora de anestesiologia foi contratada e a primeira aula já foi 

marcada para essa sexta-feira (23/04). E após várias negociações e pressão por parte dos alunos e do CAMBLU, foi 

marcada a primeira aula de ortopedia (disciplina que não estava sendo ministrada para a quinta fase desde o semestre 

passado). 

Ana Boaventura, também da quinta fase, comenta que as aulas de radiologia, que foram uma demanda frequente nas 

reuniões do CAMBLU no ano de 2020, estão sendo muito boas. 

 

06 

Luís e Camila discutiram sobre melhorar a utilização do Hospital Universitário, e entrarão em contato com os 
responsáveis pelo HU para saber o que é possível fazer. Além disso, conversarão com alguns professores que possuem 
interesse em ministrar algumas aulas nesse espaço. O professor Nogara propôs que suas aulas de endoscopia ocorram 
no HU, em vez de no HSA, já que o hospital universitário apresenta uma estrutura melhor. Luís citou outras aulas que 
poderiam ocorrer no HU, como dermatologia – pequenos procedimentos. Luís também irá conversar a secretaria de 
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Saúde. Sofia irá auxiliar Luís nessa pauta. Camila finaliza comentando que um dos principais desafios do HU é a verba 
para manter a equipe de profissionais e a estrutura. 

07 

Carlos Nunes, diretor do CCS, era o responsável por realizar a negociação com o HSI, entretanto, Camila também 

entrou em contato com Graziela e Nicole, envolvidas na decisão de permitir ou não o retorno das aulas para alunos no 

hospital. A presidente argumentou que a volta dos alunos é muito importante, e se fossem seguidas todas as normas, 

e com grupos reduzidos, as aulas poderiam retornar. Entretanto, o HSI não voltou atrás em sua decisão, e continua 

sem permitir aulas para alunos que não sejam do internato. Além disso, a coordenação não deu nenhuma previsão de 

quando poderá discutir novamente essa decisão. Camila e o coordenador ainda estão em negociação com o hospital, 

e expõem que os professores também devem pressionar o hospital para que as aulas voltem, haja vista que os outros 

hospitais estão liberados. As aulas em consultórios ou no ambulatório do HSI são permitidas, apenas na enfermaria do 

hospital é que somente os alunos do internato estão autorizados. Camila comenta que a vacinação dos alunos não 

deve ser usada como argumento para pressionar a volta das aulas, visto que muitos alunos só receberam a primeira 

dose e vão receber a segunda apenas em junho, além de haver alguns alunos que ainda não conseguiram se vacinar. 

08 

Duas alunas, Catarine e Julia Buss, foram selecionadas para mediar os encontros de conversação em inglês, que 

continuarão de forma online e ocorrerão a cada quinze dias. Os alunos que se inscreverem no projeto serão divididos 

em nível básico, intermediário e avançado, e as pautas dos encontros serão decididas pelas mediadoras. 

09 

Após receber as respostas do questionário sobre a compra de máscaras por intermédio do CAMBLU, Brenda iniciou 

os orçamentos. No momento, está sendo feito o orçamento de 500 unidades de máscara com a empresa TAYCO. Foi 

decidido que, em um primeiro momento, será feito um pedido de 500 máscaras PFF-2, e cada aluno poderá comprar 

no máximo 20 unidades. Quando essas 500 unidades acabarem, serão feitos um novo orçamento e um novo pedido, 

caso os alunos ainda tenham interesse. O orçamento inicial é de R$ 1310,00 (sem o frete incluso). A tesoureira aprovou 

o orçamento, visto que esse é um investimento que irá retornar, porque os alunos pagarão pelas suas máscaras. Brenda 

irá utilizar o CNPJ do CAMBLU, que está em processo de regularização. Caso haja algum problema, a compra poderá 

ser feita com o CPF de algum membro da gestão, o que é provável que não seja necessário. Camila elogiou o trabalho 

de Brenda e Luís, o qual sugeriu essa ideia, e comentou ter recebido muitos elogios e agradecimentos dos acadêmicos 

pela iniciativa. 

10 

Luís esteve na reunião do CCS, da qual poucas pautas foram voltadas para o curso de Medicina. As principais pautas 

de importância foram: atividades remotas – cada colegiado ficou responsável por decidir se haverá retorno ou não das 

aulas presenciais; e enquadramento de docentes em nível integral – existem critérios sobre alguns docentes serem 

enquadrados automaticamente como tais, Luís conversará com responsáveis sobre esse assunto. 

11 

Foi criada uma aba no site do CAMBLU sobre a preparação para o ENADE. Vários integrantes da gestão estão 

envolvidos nessa pauta. Luís comenta que o grupo decidiu por finalizar essa organização até o início da confecção dos 

simulados semestrais, que ocorrerá no final do semestre. O Diretor de Comunicação Externa também salientou a 

necessidade de incentivar os alunos a realizarem a prova de forma séria e comprometida, visando uma boa nota, haja 

vista a importância dessa para a visibilidade e credibilidade do curso e da universidade. 

12 

Sofia informa que o evento sobre o Currículo Acadêmico, em parceria com a AEMESC, será realizado dia 06/05 às 19 

horas. Além disso, está sendo planejado um evento sobre o sistema PRONTO, mas ainda não foi encontrado um 

palestrante. Camila relembra que a Noite Cultural, não pôde ser realizada em 2020 devido à pandemia, e provavelmente 

não acontecerá novamente neste ano. Ademais, não se pretende trazer esse evento para uma plataforma online, haja 

vista que a essência do projeto era unir os estudantes e criar uma noite de lazer, o que não poderia acontecer 

plenamente de uma forma não presencial, além disso a Liga de Saúde Comunitária (LASCO) criou o evento Estandarte, 

o qual apresenta muitas semelhanças com o projeto Noite Cultural – que era realizado pelo CAMBLU em parceria com 

a IFMSA. Dessa forma, não há interesse em promover dois eventos tão semelhantes no mesmo ano, e de forma online. 

Antes de divulgar o evento, a LASCO havia proposto uma parceria com o CAMBLU, que recusou por já ser responsável 

pela Noite Cultural, entretanto, como esse evento não poderá ser realizado novamente, a proposta de parceria pode 

ser revista. 

Camila complementa que a SECIMED deverá ser adiada para o segundo semestre do ano, já que a principal atração 

são as oficinas práticas, que não teriam sentido se ocorressem de forma online. Espera-se que no segundo semestre 

a maioria dos alunos já esteja totalmente vacinada e que os decretos em relação à pandemia estejam mais flexíveis. 

Há também o evento SOLAM – um simpósio de ligas acadêmicas da Medicina FURB – que começará a ser discutido 

nas próximas reuniões, e também ocorrerá no segundo semestre. 

13 
Felipe participou da reunião do CONSUNI, na qual foram discutidos os orçamentos para o ano que vem. Em relação 

às mensalidades, será proposto um reajuste de 4%. Entretanto, esse percentual ainda deverá passar por uma votação 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

 

 

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    

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           Alan Cerioli      Priscila Pegoretti                             

       Vice-diretor de Comunicação Externa                            Diretora das Ligas Acadêmicas    

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Brenda Wiggers                                                       Rafael Reis Patiño 

        Diretora de Patrimônio               Diretor de Eventos 

 

para ser ou não aprovado, e em conjunto com outras representações estudantis, Felipe pretende negociar um reajuste 

menor. 
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______________________________________________     _______________________________________________ 

                 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 

 


