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ATA DE REUNIÃO 

 

 

REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 17 

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 estiveram presentes as acadêmicas: Júlia Westarb Buss, Luana Aurélio 

Gomes 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Nota Oficial 23 

2 Reunião Colegiado 

3 Retorno HSI e aulas no HU 

4 Vacinação H1N1 

5 Demandas por turma 

6 Eventos 

7 Ajude um Idoso 

8 Campanha de Florais 

9 CNPJ CAMBLU 

10 Sala de Coworking 

11 Armários da Saúde 

12 Podcast 

13 Conversação em Inglês  

14 Lojinha CAMBLU 

15 Preparação ENADE 

16 Formulários de Feedback 

REGISTRO DA ATA 
 
 Data da Reunião 03/05/2021 

 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h20   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Felipe Moeller participou da reunião do CONSUNI, e trouxe a notícia de que após nova votação, o colegiado decidiu 
por voltar ao método Onlife, e sem a necessidade de os professores pedirem autorização e descrever uma justificativa 
para a aula, como havia sido determinado pela nota oficial anterior, número 22. Felipe também complementa que a 
Nota Oficial 23 não possui vigência, portanto a questão das aulas só será reavaliada se a situação da pandemia no 
estado apresentar uma significativa piora. A presidente, Camila, também afirmou que a nova Nota Oficial permitiu que 
as reuniões do CAMBLU sejam realizadas presencialmente a partir da próxima semana. As reuniões poderão ser 
realizadas de forma híbrida para os integrantes que não puderem, ou que preferirem não participar presencialmente 
(isso também se aplica aos acadêmicos em geral). 

02 
Nessa tarde ocorreu uma reunião com o colegiado, em que Camila, João e Luís estiveram presentes. Na reunião ficou 
decidido que serão abertas novas vagas para transferência, mas ainda não há maiores detalhes sobre elas. Em breve 
deve ser publicado um edital para esclarecer como deverá ocorrer o processo de transferência.  

03 

O HSI confirmou o retorno das aulas para os alunos a partir da 3ª fase. Essa medida começou a valer a partir de hoje 
(03/05). Estão sendo permitidos grupos com até 6 alunos. Há a possibilidade de essa decisão ser revista se necessário. 
Foi emitido um documento abordando as regras que os alunos devem seguir para um melhor retorno, a fim de não 
gerar aglomeração, além da obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas, entre outras recomendações. Camila 
aconselha que os alunos leiam atentamente esse documento, para não gerar complicações com o hospital e evitar um 
novo fechamento da ala acadêmica.  
Além disso, foi emitido um comunicado sobre as aulas no HU. O HU está permitindo as aulas para os acadêmicos, 
entretanto, algumas medidas, como o número máximo de alunos permitido, não estão sendo respeitadas. Na sexta 
feira foi realizada uma reunião da administração do hospital com a coordenação do curso, em que a administração 
cobrou por uma maior atenção e respeito às essas medidas. Alguns professores estavam reunindo grupos com 8 
alunos, quando só é permitido até 6 alunos por ambulatório, esses professores já foram comunicados para respeitarem 
o número máximo permitido, visto que se houver uma denúncia, as aulas podem ser canceladas. Luís informou que na 
sua turma, uma das professoras também não estava respeitando esse contingente máximo de alunos, e Camila afirma 
que irá conversar com a professora. 
Além disso, nesse hospital, foi proibido misturar alunos do internato e do ciclo clínico. Mas em outros hospitais, essa 
situação está autorizada. 
Ana Luiza questionou se há um número determinado para o máximo de alunos em cada consultório no HSI. Camila 
esclarece que o máximo é 6 alunos, mas o professor tem autonomia para escolher receber menos alunos. 

04 

Após muita negociação do CAMBLU e do CCS, foram abertas vagas para a vacinação de H1N1 para os internos da 

medicina, os quais foram incluídos no grupo prioritário de profissionais da saúde. O estudante precisa levar RG, CPF, 

carteira de vacinação e uma cópia da listagem, escrita pelo CCS, com os nomes dos alunos que podem se vacinar. 

Essa listagem já foi encaminhada para os grupos de turma do internato. Camila relembra que deve ser respeitado o 

período mínimo de recebimento de outras vacinas, como a da Covid. A presidente também reitera que, no momento, 

apenas o internato é prioridade, e que para os outros alunos deve abrir vagas em agosto, de acordo com o cronograma 

do plano de vacinação. 

Ana Luiza pergunta se houve alguma atualização sobre a vacinação da Covid para os alunos que ainda não 

conseguiram se vacinar. Camila afirma que está em contato com a secretaria de saúde, mas que não há previsão para 

quando serão abertas novas vagas para profissionais da saúde, grupo no qual os acadêmicos podem ser incluídos. 

Além disso, foram feitas duas denúncias contra a vacinação dos alunos de medicina, as quais ainda estão sendo 

analisadas. 

05 

Obrigatoriedade de nível B2 de inglês – foi encerrado o período de realização do simulado oferecido pela Furb Idiomas. 

Até o final de maio devem sair os resultados, e as notas serão divulgadas em seguida. A partir do resultado da prova, 

o CAMBLU irá negociar o que poderá ser feito para auxiliar os alunos nessa questão. 

 

Camila esteve em reunião com os líderes do internato e da oitava fase, para decidir como será o cronograma de aulas, 

as reposições, e como seguirão as turmas. O líder Bernardo foi o responsável pela construção do cronograma, o qual 

já foi aprovado pelo coordenador Nogara, mas ainda precisa da aprovação do colegiado. 

Também foi discutido como será procedido em relação aos TCC’s, já que alguns alunos da 9ª fase ainda não 

apresentaram seus trabalhos, e os alunos da 8ª fase precisam apresentá-lo para ingressar no Internato. 

 

Camila também estará em reunião com as líderes de algumas turmas do ciclo clínico para organizar o cronograma de 

reposição de aulas destas.  
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Priscila questiona sobre a disciplina de MFC, que depende das ESF’s e dos AG’s, os quais, no momento, estão 

liberados apenas para o internato. Camila afirma que está em contato com a SEMUS, mas que essa é uma negociação 

bem difícil e que a vacinação dos alunos ainda não pode ser usada como argumentação, visto que muitos alunos só 

receberam a primeira dose, e alguns não foram vacinados. Se for necessário, Camila irá marcar uma reunião com a 

Secretaria para discutir esse assunto. 

06 

Rafael Patino noticia os próximos eventos programados: 

• 06/05 – evento sobre o currículo acadêmico. O questionário de inscrição recebeu 52 inscrições e deverá ser 
fechado em breve. A palestra ocorrerá em forma de reunião na plataforma Teams. Esse evento constitui uma 
parceria entre o Centro Acadêmico de Medicina e a Associação de Estudantes Medicina do Estado de SC, e os 
diretores de eventos, Rafael e Sofia, pedem desculpas pelo erro na primeira arte de divulgação, em que não havia 
ficado clara essa parceria.    

• 25/05 – evento sobre o sistema de prontuários PRONTO. Também ocorrerá de forma online, com horário a 
confirmar. Os diretores ainda estão combinando os detalhes com o palestrante.  

A presidente pontua que as falhas de comunicação, como a que ocorreu com o evento do currículo acadêmico, devem 
ser evitadas, e deve-se ter uma maior atenção para não gerar complicações com outras Instituições. Além disso, Camila 
pede para que haja maior parceria e colaboração entre os membros da gestão, visto que ela se sente muito 
sobrecarregada e não poderá mais auxiliar em todas as pautas como vem fazendo até o momento. 

07 

O supermercado Bistek entrou em contato com Ana Luiza e solicitou que as doações do projeto “Ajude um Idoso” sejam 

recolhidas, visto que o estabelecimento irá iniciar a campanha de arrecadação de um outro programa. Dessa forma, o 

supermercado deixará de ser um ponto de coleta do projeto, o qual foi prolongado até o dia 23/05. A diretora de 

filantropia também recolheu as doações dos prédios e de algumas farmácias, e pontua que, em relação ao ano passado, 

houve uma arrecadação menor. Camila acredita que devido ao estado atual da pandemia, e a situação financeira de 

muitas pessoas no momento, não há como comparar as doações dos dois anos. A tesoureira, Gabriela, noticia que as 

arrecadações em dinheiro já somam R$ 75,00.  

A campanha “Ajude um Idoso” foi prolongada devido à sua parceria com o projeto “Terapia de Florais”, que ainda está 

aceitando inscrições.  

08 

O projeto “Terapia de Florais” já realizou mais de 30 atendimentos, e que muitos florais já estão prontos na salinha de 

convivência do CAMBLU, e podem ser retirados pelos alunos, mediante doação para a campanha “Ajude um idoso”. O 

prazo de inscrição para esse projeto foi prorrogado, visto que ainda há vagas disponíveis.  

09 

João foi ao cartório com todos os documentos solicitados para realizar a regularização do CNPJ do CAMBLU. 

Entretanto, os documentos não foram aceitos. João foi comunicado que o Centro Acadêmico foi criado em 1996, assim 

como o seu primeiro estatuto, e a partir desse momento, toda e qualquer alteração do estatuto deveria ter sido registrada 

em cartório, o que não ocorreu. Para realizar uma alteração estatutária, é preciso ir ao cartório, e registrar a diretoria 

executiva – composta por presidente, secretária geral e tesoureira, bem como o advogado. No momento, o CAMBLU 

não possui um advogado, dessa forma, João entrou em contato com o advogado registrado nos estatutos anteriores 

do Centro Acadêmico, o qual sugeriu que o presidente do DCE, e ex-presidente do CAMBLU, Gustavo Stein, fosse 

contatado e questionado se o DCE não poderia oferecer algum serviço de advocacia para auxiliar o atual vice-

presidente. Gustavo forneceu o contato do advogado Paulo Vitor, que já presta serviço para o DCE. Paulo esclareceu 

a João que, para realizar uma alteração no estatuto, é necessário redigir uma ata pontuando todas as alterações 

estatutárias já realizadas desde 1996. Todavia, João não tem uma cópia do estatuto original, e precisaria solicitar isso 

ao cartório. Com a posse de uma cópia do estatuto de 1996, o advogado poderá analisar se há alguma declaração que 

possa auxiliá-los. Além disso, para realizar uma alteração estatutária, é preciso da autorização de todos os sócios, ou 

seja, todos os acadêmicos matriculados no curso de Medicina. Dessa forma, precisará ser analisado se há algo no 

estatuto que facilite o processo de regularização, ou se será necessária a convocação de uma assembleia a fim de 

reunir e coletar as assinaturas de todos os sócios. A tesoureira, Gabriela, sugeriu que outros Centros Acadêmicos 

sejam contatados para saber se mais algum já passou por um processo parecido e possa dar alguma opinião. João 

continuará em contato com o advogado e receberá ajuda de Gabriela para continuar a pauta. 

10 

O próximo passo para a finalização da Sala de Coworking é a instalação da parte elétrica. Após muita comunicação, e 

pedidos de uma ordem de serviço, João foi comunicado que essa não será gerada, e se manterá como uma informação 

interna da DAC. Também é preciso instalar os móveis e aplicar o papel de parede. João continuará em contato com os 

responsáveis para finalizar essa pauta. 

11 
João afirma que recebeu uma mensagem avisando que os Armários da Saúde serão entregues amanhã. Camila pede 

ao vice-presidente que questione quando os armários serão instalados, para que a notícia possa ser divulgada. Além 
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disso, foi discutido como funcionará o controle do uso dos armários, para que nenhum armário seja monopolizado, por 

exemplo. Esses detalhes ainda serão acertados após a instalação. 

12 

Foi elaborado um manual de como deverá funcionar o Podcast, o qual já foi encaminhado para o grupo com a IFMSA. 

João criou um formulário, pelo qual serão enviados os arquivos do podcast, o limite do arquivo para envio é de 1gb, 

mas João tentará aumentar esse limite. Camila aconselha acrescentar o contato da diretora de ligas acadêmicas, 

Priscila, no formulário para que as ligas saibam a quem recorrer, caso ocorra algum problema ou haja dúvidas. Amanda 

sugere que seja criado um email para o podcast, e todos os envolvidos no projeto tenham acesso a ele. Alan se 

prontifica a ser o principal responsável pela verificação do email. 

13 

Amanhã ocorrerá uma reunião de Rafael Coelho com as professoras do projeto “Conversação em inglês”. Serão 

encontros quinzenais, e os temas serão voltados para a área médica. Haverá certificação para os alunos que 

participarem. Além disso, a acadêmica Priscila da segunda fase, embaixadora da plataforma Jaleko na Furb, ofereceu 

fazer um sorteio de um programa de inglês médico no fim do semestre para os alunos que participarem do projeto. 

Também surgiu a ideia de construir um material exclusivo para os encontros de Conversação; a ideia será discutida e 

poderá ser posta em prática no próximo semestre. 

14 

A diretora de patrimônio, Brenda, divulga os últimos orçamentos realizados: 

• Máscaras N95 para os acadêmicos – o pagamento do primeiro lote foi confirmado no dia 27/04/2021, e o prazo 

para entrega é de 30 a 35 dias uteis.  

Número do pedido: 15580 – empresa Tayco 

Valor total: R$ 1339,70 

• Copos sustentáveis CAMBLU – a arte da tampa foi alterada, visto que a arte anterior era em homenagem aos 

30 anos do Centro Acadêmico. Foi montado um formulário para que os alunos façam as suas encomendas. De 

acordo com o interesse, será realizado o pedido. A empresa trabalha com a encomenda mínima de 10 unidades, 

que totalizam 180 reais. A compra será realizada com a mesma empresa do ano passado e o copo será vendido 

por R$ 20,00 a unidade. 

• Camisetas – Brenda está em contato com a empresa Vision. Foi necessário montar apenas um quadro, haja vista 

os outros quadros se mantiveram iguais aos das outras camisetas. O valor previsto para cada camiseta será de 

R$ 35,00, o que foi considerado caro pelos integrantes da gestão. Dessa forma, a diretora de patrimônio irá entrar 

em contato com outras empresas, mas acredita-se que esse seja o preço padrão atualmente, principalmente devido 

pandemia, que fez muitos produtos encarecerem. Foi discutido também como irá ocorrer o pagamento dessas 

camisetas, e chegou-se à conclusão de que os alunos que fizerem encomendas devem pagar metade ou o valor 

total antes de retirar a camiseta, para que não haja desistência de pedidos e a lojinha tenha prejuízos. 

• Camisetas calouros – Brenda irá montar um cartão de boas-vindas para entregar junto com as camisetas. 

 

Brenda também pretende realizar um plantão de vendas na próxima semana (terça-feira, horário do almoço). Rafael 

Coelho também irá estar presente para auxiliá-la. 

O responsável pelas novas artes das camisetas e do copo, foi o atual diretor de eventos, Rafael Patino. 

 

Novos modelos de camisetas oferecidos pela Lojinha do CAMBLU! 

15 

O CAMBLU conversou com algumas turmas a fim de conscientizar a respeito da importância da prova ENADE para a 

faculdade e para o curso, com o objetivo de fazer com que os alunos realizem a prova com mais comprometimento e 

atenção. Além disso, já está sendo reunida uma coletânea de questões de provas anteriores, a qual será disponibilizada 
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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  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    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 os alunos, a fim de que eles se tornem mais íntimos do formato das questões e possam simular a prova. Felipe 

afirmou que já reuniu algumas questões e pediu para que Luís conferisse e desse sua opinião.  

16 

As secretárias estão confeccionando formulários de avaliação da gestão do CAMBLU, tanto para os integrantes, em 

forma de avaliação interna, quanto para os alunos do curso em geral. Também está sendo construído um formulário de 

avaliação dos líderes de turma. Esses formulários estarão disponíveis provavelmente no final de junho. 

 
Nas próximas reuniões será discutida a abertura de outros projetos, como o Projeto Treineiros, que deve ser aberto 

mais cedo esse ano, em comparação ao ano passado. 
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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 

 


