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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 21 

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. 

Estiveram presente na reunião os acadêmicos: Bruno Francisco Pawlak – 

presencialmente; Carlos Cesar Silva Filho, Maria Eduarda Madeira e Luísa Pereira – de 

forma remota. 

A integrante Sofia Schmitt Schlindwein não participou da reunião devido a estágio. 

OBSERVAÇÕES 
Reunião realizada via Microsoft Teams e presencialmente na sala J-407 devido à 
pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Avisos Gerais 

2 Vacinação H1N1 

3 CrediFURB 

4 Currículo Novo 

5 Reunião Conselho Municipal da Saúde 

6 Demandas por turma 

7 Carta ao Comitê COVID 

8 CNPJ CAMBLU 

9 Sala de Coworking 

10 Simulados Semestrais e ENADE 

11 Filantropia CAMBLU 

12 Suporte Científico 

13 Lojinha 

14 Homenagem aos Veteranos 
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Data da Reunião 31/05/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 10h05   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Camila inicia a reunião comentando algumas pautas gerais: 

• Rafael Patino é convidado a falar sobre o evento do sistema de prontuários PRONTO, que ocorreu na última 
semana. Segundo Rafael, houve um retorno muito positivo sobre a aula, a qual mostrou-se muito interessante 
principalmente para as turmas com a disciplina de MFC, que devido à pandemia e o fechamento das ESF’s, estão 
tendo aulas mais restritas. A presidente enfatiza que esse evento foi uma proposta da gestão Evolução, e a maior 
parte dos eventos propostos pela chapa, já foram realizados. Dessa forma, Rafael informa que no primeiro 
semestre não ocorrerão novos eventos, haja vista esse se aproxima do fim e muitos alunos poderiam não ter 
interesse em participar. Assim, fica decidido que os próximos eventos serão deixados para o segundo semestre, 
junto com a Semana Acadêmica e a SOLAM. 
Camila parabeniza os diretores de eventos, Rafael e Sofia, pelo excelente trabalho. 
 

• A presidente também comenta que ainda não houve inscritos no Projeto Treineiros, mas recebeu muitas 
mensagens de pessoas interessadas e que provavelmente utilizarão o feriado para responder o questionário. 
Lembrando que o período de inscrições se encerra na sexta-feira (04/06), e os escolhidos serão divulgados 
na reunião de segunda-feira (07/06). Camila também incentiva que os integrantes divulguem o projeto nesses 
últimos dias. 

02 

Camila relembra o questionamento da acadêmica Maria Eduarda na última reunião sobre a vacinação da H1N1 para 
os alunos além do Internato. A presidente responde que conversou com o pró-reitor, João Gurgel, que solicitou que 
fosse listado o nome de todos os alunos de terceira a oitava fase. Essa listagem foi encaminhada para o vice-reitor, 
com a assinatura do coordenador de curso, Marcelo Nogara, e será enviada para a vigilância sanitária assim que o 
diretor do CCS, Carlos Nunes, assiná-la também. Não há certeza de que os alunos terão direito à vacina, mas a 
presidente está se empenhando para que isso ocorra. Caso a vacinação seja liberada, haverá divulgação nas redes 
sociais do CAMBLU, e o agendamento deverá ocorrer de forma semelhante à da vacina contra o COVID. 

03 

Foram abertas 13 vagas de CrediFurb para os alunos de Medicina, as quais foram todas preenchidas. Entretanto, nem 
todos os alunos que necessitam do auxílio foram contemplados. Nos outros cursos, houve um excedente de 87 vagas, 
que mesmo após uma segunda chamada, não foram completamente utilizadas. Esse recurso não pode ficar inutilizado, 
dessa forma, Camila e Laisa redigiram uma carta que foi encaminhada para a PROAD e para DAF, solicitando que 
essas vagas fossem remanejadas para os acadêmicos de medicina. Todavia, ainda é preciso analisar se essa situação 
é permitida por edital. As integrantes conversaram com Fernando, chefe da DAF, que prometeu negociar essa questão 
com a pró-reitoria, a qual informou já ter recebido a carta e estar analisando essa possibilidade. Se o pedido da carta 
não for aceito, pode ser publicada uma nota de repúdio, haja vista as mensalidades do curso de Medicina apresentam 
um valor expressivo, e o recurso disponível precisa ser distribuído. Camila também relembra que os alunos que 
desejarem, podem telefonar para a reitoria, cobrando um posicionamento. 

04 

Camila comenta que não há um cronograma organizado para a disciplina Integração Básico-Clínico (disciplina de 

metodologia ativa do novo currículo) para os alunos que ingressarão no Ciclo Clínico no próximo semestre. Dessa 

forma, Camila procurou o CCS que informou estar trabalhando nessa organização, em conjunto, inclusive, com o antigo 

coordenador Ricardo. Camila também contatou a professora Daniela Maysa, responsável pela disciplina no ciclo básico, 

e o professor Luis Carlos Mello, vice-diretor do CCS, que irão auxiliar nessa organização. Em breve poderá ser marcada 

uma reunião para discutir maiores detalhes sobre o planejamento da disciplina.  

05 

O CAMBLU enviou uma carta para a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) solicitando o retorno das atividades nas 

ESF’s. A SEMUS afirmou já estar articulando esse retorno com o diretor do CCS, Carlos Nunes, no entanto, apenas 

para a sétima e oitava fases. Ainda não foi divulgado nenhum documento liberando o retorno das aulas oficialmente, 

mas o professor Carlos já está trabalhando na organização de como ocorrerão as aulas. Infelizmente a SEMUS não se 

mostrou muito atenta a essa questão, e o CAMBLU continua pressionando para que esse retorno ocorra em breve, e 

para mais turmas além da sétima e oitava. Camila telefonou para a responsável na Secretaria, Ana Celia, solicitando 

maior atenção a essa demanda. Carlos sugeriu à Camila que o CAMBLU participasse de uma reunião da SEMUS, que 

deverá ocorrer em julho. A presidente acatou a sugestão e pediu para que o professor Carlos consiga a liberação para 

que o Centro Acadêmico participe do encontro. 

06 

Não foram recebidas demandas pela caixinha de perguntas do CAMBLU. 
 
Amanda comenta que a matéria de ortopedia ainda está apresentando alguns problemas. Na semana passada deveria 
ter ocorrido uma prova, que foi confirmada para a líder Julia pelo professor, mas que acabou não ocorrendo. O professor 
responsável pela disciplina alegou que os outros professores não encaminharam suas questões e por isso não foi 
possível realizar a prova. Ana Luiza e Brenda, colegas de turma de Amanda, complementam que as aulas estão sendo 
muito boas, mas a falta de comunicação ainda é uma problemática. Camila, enviou uma mensagem para o professor 
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responsável, que repetiu a explicação dada para as alunas, de que não havia recebido as questões de todos os 
professores, no entanto informou que a prova iria ocorrer na próxima terça-feira (sem deixar claro se seria dia 01/06 ou 
08/06). 
Camila também relembrou que as turmas da sexta e sétima fases precisam repor as aulas dessa disciplina, sendo que 
a sexta irá realizar um concentrado de aulas teórica, e a sétima irá repor as práticas – os professores já estão envolvidos 
no planejamento dessas reposições.  
Por fim, a presidente esclarece que o máximo que o CAMBLU pode fazer é cobrar – de forma muito respeitosa e sem 
envolvimento dos nomes dos alunos – dos professores e da coordenação. Dessa forma, qualquer demanda semelhante 
a essa pode ser trazida para o conhecimento do Centro Acadêmico, que tomará as medidas cabíveis para garantir que 
os alunos tenham o melhor ensino. 
 
A acadêmica Luísa Pereira questionou sobre a vacinação contra a COVID-19 para os alunos da segunda fase. Camila 
esclarece que têm direito à vacina apenas os alunos de terceira fase em diante, mas assim que a turma que está 
atualmente na segunda fase passar para a terceira, os nomes de todos os alunos serão listados e encaminhados para 
a SEMUS, que ficará responsável por liberar ou não a vacinação. 

07 

Luís, Sofia e Priscila redigiram uma Carta que foi encaminhada para o Comitê COVID, acerca dos atendimentos no HU. 

A decisão foi encaminhada para o Estado, haja vista o Comitê preferiu solicitar um aumento do número de alunos 

permitido por consultório, em vez de aumentar o número de atendimentos por período. O professor Mello já estava 

trabalhando na possibilidade de aumentar o número de alunos por consultório, por isso o Comitê decidiu continuar com 

essa proposta, em vez de investir no de aumento do número de atendimentos, como havia sido proposto na Carta. 

08 

João informa que o advogado solicitou a ata de posse da gestão, com algumas informações a mais, como: nome 

completo, nacionalidade, CPF e RG dos integrantes. O vice-presidente fará um documento online compartilhado para 

que cada um complete suas informações. Além da ata de posse, também foi solicitada a ata em que foi decidido quem 

faria parte da comissão eleitoral de 2020 – no caso, os acadêmicos Wallace Mees, Douglas Kraemer, e Vanessa Ferrari. 

Joao procurou pela ata e não encontrou, dessa forma Amanda se voluntariou a ajudá-lo, e ainda durante a reunião, a 

ata foi encontrada.  Em posse desses documentos e informações, João dará continuidade ao processo. 

09 

Gustavo Stein, ex-presidente do CAMBLU, informou a João que está em andamento há alguns anos um processo de 

desapropriação do Edifício Cristiana, a fim de construir um corredor de ônibus em seu lugar. Dessa forma, João solicitou 

que o marceneiro – que iniciaria os trabalhos da sala de Coworking na quarta-feira (26/05) – não iniciasse a obra, a fim 

de que a decisão de continuar ou não a construção da mobília da sala pudesse ser discutida em reunião. Após alguns 

debates, foi decidido que a obra terá continuidade, haja vista que o processo de desapropriação já existe há vários 

anos, e pode demorar muito ainda para ser resolvido, dessa forma, enquanto o prédio não for desapropriado, os 

acadêmicos terão mais um local exclusivo disponível.  

Amanda questiona se há a possibilidade de os alunos irem contra a decisão de desapropriação, mas o vice-presidente 

esclarece que por ser um processo que envolve a prefeitura, dificilmente os alunos teriam como opinar.  

10 

O CAMBLU está organizando um compilado de provas do ENADE, que ficará disponível no site para os alunos. As 

questões estão organizadas em ano e assunto. Essa pauta também foi uma proposta da Chapa Evolução para 

incentivar os alunos a realizarem de forma mais atenta e preparada a prova do ENADE.  

Além disso, todo semestre o CAMBLU organiza um simulado semestral para os alunos do ciclo clínico que queiram 

testar seus conhecimentos. Esses simulados são preparados com base em questões da AMRIGS, do ENADE e de 

provas de residência. Nesse semestre, será organizado também um simulado para a nona fase, apenas com questões 

do ENADE, visto que essa turma realizará a próxima prova.  

Os simulados serão feitos em forma de formulário e ficarão disponíveis no site do CAMBLU, ademais não haverá um 

prazo para a sua realização, e os alunos poderão realizar a prova de outras fases que não sejam a sua atual. Os 

integrantes da gestão que já estavam envolvidos na pauta do ENADE, irão ficar responsáveis por escolher as questões 

de cada simulado:  

• João, que atualmente cursa a sexta fase, organizará o simulado da quinta fase. 

• Priscila, atualmente na sétima fase, fará o simulado da sexta fase. 

• Felipe, atual oitava fase, fará o simulado da quinta fase. 

• Luis, atual nona fase, fará o simulado da quarta fase. 

• Rafael Coelho, atual quarta fase, fará o simulado da nona fase – haja vista serão utilizadas questões gerais do 

ENADE. 

Os simulados ficarão prontos até dia 14/07, e após isso serão divulgados e disponibilizados para os alunos. 
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Até o ano passado, os alunos respondiam a questões de disciplinas da fase anterior a que estavam atualmente 

cursando, haja vista o simulado ocorria no meio do semestre. Como nesse ano o simulado ocorrerá no fim do semestre, 

os alunos responderão às questões voltadas para a sua fase atual. 

11 

Ana, Felipe e Amanda realizaram no sábado, dia 29/05, a entrega dos produtos arrecadados para o Lar Menino Jesus. 

Entretanto Ana esclarece que esqueceu de recolher as doações do Edifício Piaget – rua Iguape, Itoupava Seca. Dessa 

forma, irá reunir essas doações e levará novamente no Lar. A diretora de filantropia também se desculpou pelo equívoco 

e irá redigir uma carta para os moradores do edifico esclarecendo o que ocorreu. 

Ana também informa que algumas propostas de filantropia terão que ser adiadas, como o atendimento de alunos em 

algumas instituições carentes, e lares de idosos, e o projeto Hobby do Bem. Essas propostas foram planejadas 

pensando-se em uma melhora nas condições da pandemia, como isso não ocorreu, a diretora pensará em algumas 

alternativas. 

Camila parabeniza a diretora pelo excelente trabalho, assim como todos os envolvidos no projeto Ajude um Idoso. 

12 

Pensando sobre a dificuldade que muitos alunos apresentam em fazer publicações, Rafael Coelho sugeriu que o 

CAMBLU redigisse um manual resumindo e explicando as principais formas de artigos e publicações. Amanda propôs 

que fosse realizada uma parceria com a IFMSA, que já possui um manual semelhante. Entretanto, esse manual é de 

autoria da IFMSA nacional, e não do comitê IFMSA Brazil FURB, o que dificultaria uma parceria.  

Amanda, Ana, Brenda e Rafael Coelho estarão envolvidos nesse projeto.  Devido ao grande trabalho na montagem do 

material, Luis também sugeriu que fossem abertas vagas para acadêmicos do curso que se interessem em ajudar, e 

fosse oferecido um certificado para esses alunos. Os detalhes ainda serão discutidos adiante. 

13 

Brenda traz atualizações sobre a lojinha do CAMBLU: 

• Copos: o formulário de pedidos foi encerrado. Entretanto, Brenda foi informada pela empresa que não há mais 

copos pretos em estoque, e uma nova remessa do produto pode demorar a chegar, visto que esses copos são 

produzidos fora do Brasil. Brenda solicitou que o dinheiro pago pelo CAMBLU para a empresa fosse devolvido, e 

conversará em particular com todos os alunos que fizeram encomendas.  

• Sorteio Camisetas: Sofia Schmitt Schlindwein foi a ganhadora do sorteio, e já fez seu pedido à Brenda. O 

formulário para encomenda de camisetas ficará aberto até dia 07/06 ao meio-dia. 

*Lembrando que os integrantes da gestão estavam permitidos de participar do sorteio assim como os 

alunos do curso em geral, apenas as diretoras do marketing, Amanda e Laisa, não poderiam participar, 

porque estavam envolvidas na realização do sorteio. 

• Máscaras PFF-2: nessa segunda ocorreu o último plantão de vendas de máscaras exclusivo para os alunos que 

haviam feito o pedido antecipadamente. Dessa forma, irão ocorrer mais dois plantões para que os alunos que não 

haviam preenchido o formulário possam comprar as máscaras. O limite de máscaras por estudante ainda é 5. 

Os plantões ocorrerão: dia 07/06 – das 19h50 às 20h20, e dia 08/06 – das 12h30 às 13h30. 

14 

Há 5 alunas da atual 12ª fase que fizeram parte do CAMBLU durante a sua graduação, e para homenageá-las os 

integrantes planejam encontrar algum presente. No semestre anterior, foram dados cristais com o nome dos formandos 

e o símbolo do CAMBLU. Entretanto, a empresa contratada fechou. Dessa forma, será feita uma busca de outras 

empresas que trabalhem com produto semelhante para que seja feita a homenagem. Sessenta reais foi estipulado 

como o preço máximo de cada lembrança, assim daria um total de trezentos reais. 

Essa homenagem foi uma proposta das gestões anteriores do Centro Acadêmico, e foi decidido em reunião que será 

realizada em todo semestre. 
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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    

 

 
Lembrança dada aos formandos de 2020/2 
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______________________________________      ______________________________________ 

                           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 

 


