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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 24 

LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU - R. Antônio da Veiga, 140, Bloco J, Sala 407 – 
Victor Konder – Blumenau/SC 

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Thainá Scheffer Gava 

PRESENTES 

 
Alan Cerioli, Amanda Junges Derlam, Ana Luiza Boaventura, Brenda Wiggers, Bruno 
Francisco Pawlak, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Moeller, Gabriela Dombeck, 
João Vitor Fantini, Julia Westarb Buss, Laísa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis 
Gabriel Blemer, Maria Eduarda Ponticelli, Priscila Pegoretti, Rafael Coelho, Rafael 
Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava  

 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada de modo híbrido pelo Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Vacinação COVID-19 

2 Carta ao HU 

3 Incidente do HU 

4 Retorno SEMUS e Conselho Municipal de Saúde 

5 Demandas por Turma 

6 Feedback da Gestão 

7 CNPJ CAMBLU 

8 Salinha de Coworking 

9 Disciplina Optativa - Medicina Mediada por Tecnologias 

10 Homenagem aos Veteranos 

11 SECIMED 

12 E-PAATC 

13 31 anos CAMBLU 

14 Salinha CAMBLU 

15 Avisos Gerais 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 21/06/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h35  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h40   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Quanto à vacinação, Camila lembrou que uma turma nova estará entrando na 3ª fase no próximo semestre, e citou 

que o CAMBLU já fez um documento para pedir à prefeitura as novas doses para esses alunos. Brenda informou que 

foi feita a listagem com os nomes e os dados necessários para encaminhar à SEMUS. Camila citou que alguns 

alunos já foram vacinados, pois possuem formação em outras áreas da saúde, e seus nomes não necessitaram ser 

incluídos na lista. Além disso, Camila falou que conversou com Jackeline, diretora da Secretaria Municipal de Saúde, 

e ela informou que a vacinação ainda precisa ser aprovada pela SEMUS. A vacinação contra o H1N1 para essa nova 

turma seguirá os mesmos protocolos. 

2 

Luís citou que, quando a carta ao HU foi feita, a intenção era que fossem alterados os protocolos para higienização 

dos consultórios, a fim de aumentar o número de agendamentos, e isso foi conversado com a gestão do HU. No 

entanto, o CCS buscava reduzir o distanciamento permitido entre alunos, a fim de aumentar o número de acadêmicos 

dentro do consultório, e isso está dificultando a comunicação e a conquista das mudanças desejadas pelos alunos. 

Camila disse que o Governo de SC já negou essa medida solicitada pelo CCS, mas eles estão recorrendo novamente 

para tentar liberar essa redução no distanciamento. Enquanto isso, ainda não houve atualizações nessa pauta. 

3 

Camila citou que houve uma situação com uma professora no HU da FURB na segunda-feira (21) pela manhã, que 

sofreu um assalto e saiu ferida. Com isso, como ainda não há nenhum documento oficial informando o que 

aconteceu, o CAMBLU ainda não pode se manifestar quanto ao caso. No entanto, o DCE já está mobilizando um 

aumento na segurança do HU, e o CAMBLU apoia esta causa. Além disso, será feita uma carta desejando forças 

para a professora neste momento. Camila falou que o CAMBLU fará seu papel em cobrar do DCE e da Reitoria para 

que a segurança do Hospital Universitário seja aprimorada, assim como para a continuidade da investigação do caso. 

4 

A presidente falou que houve muito esforço do CAMBLU para o retorno das ESF e AG nesse semestre. Ela citou que 

o ofício do CAMBLU já foi lido pela SEMUS. Além disso, Camila e Felipe conseguiram o contato de Rolnei, e 

solicitaram que ele pressionasse Ana Célia (coordenadora da SEMUS) para que ela acate a causa. Rolnei concordou 

em fazer esse papel, e disse que irá conversar com ela, mas ainda não retornou o contato do CAMBLU. Camila disse 

que há grandes chances de que as UBS sejam liberadas no segundo semestre, mas que caso isso não dê certo, há a 

possibilidade de o CAMBLU entrar em contato com as UBS de Blumenau para tentar conseguir o apoio deles para 

essa pauta.  

5 

Não houve perguntas na caixa do Instagram do CAMBLU.  

 

João citou a pauta da matéria de ortopedia, e disse que a turma optou por fazer um concentrado da matéria, mas 

lembrou que a turma 49 também precisará concordar com isso. Camila falou que conversou com o Dr. Ferracin sobre 

o fato de as turmas do currículo novo não terem mais ortopedia na 5ª fase, e que os horários que seriam ocupados 

por essas turmas estarão vagos para reposições das turmas que perderam aulas dessa matéria. A 7ª fase já 

conseguiu agendar os horários de reposição prática dessa matéria, sendo eles: 

 Segundas-feiras: às 7h30 ou às 9h com o prof. Ricardo 

 Terças-feiras: às 8h com o prof. Ferracin 

 Quintas-feiras: às 7h30 com o prof. Guilherme 

Camila falou que, para a 6ª fase, será realizado um concentrado de aulas teóricas nos sábados de manhã, que a 

princípio será feito nas férias. Ela falou que as aulas práticas poderão também ser diluídas em outros semestres, 

graças à mudança de currículo na Medicina. 

 

Quanto à disciplina de radiologia, Brenda disse que Julia conversou com Romero, que informou que está sendo feito 

o processo de contratação de um radiologista do HSC. Além disso, Brenda disse que conversou com Gabriel, que 

afirmou que será feito o concurso de PSPS para a formalização do contrato desse novo professor, mas isso não 

impede que outros interessados no cargo se candidatem no concurso. 

 

Camila questionou se a 5ª fase recebeu o texto dos TCC que o CAMBLU formulou, e Julia confirmou. O texto 

explicava que o site do CAMBLU foi atualizado, com uma nova aba falando sobre TCC. 
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Camila lembrou das provas de inglês que foram feitas pelos alunos de medicina nesse semestre, para avaliação do 

nível de inglês de cada um. Entretanto, o FURB Idiomas ainda não terminou de corrigir todas as provas, mas afirmam 

que pretendem finalizar a correção até final de junho. 

 

A presidente falou que foi feito um textinho sobre o recurso para aumentar a nota do ENADE, e que esse texto foi 

enviado aos professores por email, juntamente com o link de acesso ao site do CAMBLU para essa aba. 

6 

Laura citou que as secretárias montaram dois formulários de feedback da gestão, que serão abertos para respostas 

na terça (22), e fecharão no dia 26. Um formulário será de avaliação interna (respondido pela própria gestão), e o 

outro de avaliação externa (respondido pelos alunos da medicina em geral), e serão lidas as respostas na próxima 

reunião. Camila sugeriu que sejam feitos elogios e críticas, e que o máximo de pessoas respondam os formulários. A 

divulgação será feita no Instagram e em grupos do WhatsApp. 

7 João disse que os documentos requeridos para o processo do CNPJ já estão prontos para serem levados ao cartório. 

8 

João falou com o marceneiro responsável pela salinha, que disse que acabou atrasando a finalização do processo. 

Ele afirmou que a instalação dos móveis na salinha de Coworking leva algumas horas, e que irá tentar iniciá-la ainda 

nesta semana. 

9 

João citou que recebeu do prof. Rinaldo o plano de ensino da disciplina optativa. Ele descobriu que é necessário 

agendar uma reunião com o Colegiado de Medicina para organizar esses detalhes, e que o colegiado deve aprovar a 

criação da disciplina. Com isso, o vice-presidente já mandou um email para o coordenador Nogara e para o 

Departamento, solicitando esse agendamento e informando o motivo. Camila informou que o email ainda não havia 

sido respondido até o momento da reunião. 

10 

Brenda falou que Ana Luiza irá para sua cidade no estado de SP nas férias, e que ela se disponibilizou a trazer as 

encomendas das lembranças de homenagem aos veteranos sem o pagamento de frete, caso seja escolhida essa 

opção de lembrança. Um esboço de arte já foi feito, e o orçamento seria de R$49,90 a unidade. A diretora de 

patrimônio orçou também valores de broches personalizados para encomendar pelo MercadoLivre, e o preço médio 

foi de R$35,00. 

11 

Quanto à SECIMED, Rafael Coelho falou que foi decidido realizar as reuniões da comissão do evento todas as 

quartas-feiras, juntamente com o Dr. Haas, que é o orientador do projeto. O diretor de políticas científicas citou que o 

evento será presencial, devido à boa perspectiva de melhora no quadro de vacinas contra a COVID-19. Ele disse que 

o foco do evento será dado para oficinas práticas. As datas estimadas para realização do evento são de 18 a 24 de 

outubro, mas ainda não há confirmação. 

12 

Rafael Coelho lembrou que houve a divulgação de um novo edital do E-PAATC, e falou que futuramente será feito um 

edital para o E-PAF, que é mais voltado para as ligas acadêmicas. Camila ressaltou a importância de participar 

desses projetos, pois para divulgar trabalhos acadêmicos em congresso é necessário pagar uma taxa, e o auxílio 

financeiro é muito útil nesses casos. 

13 

Camila falou que o CAMBLU fará 31 anos no dia 22 de agosto. Ela disse que surgiram algumas ideias, até por parte 

do prof. Juliano, que sugeriu que fosse feita uma espécie de homenagem aos antigos professores e fundadores do 

CAMBLU e do curso de Medicina. Ela trouxe a pauta com antecedência, para perguntar quem possui interesse em se 

voluntariar para auxiliar na pauta, e os interessados foram: Thainá, Rafael Patiño, Laura, Maria Eduarda, Bruno e 

Julia. Sofia falou que no drive da gestão constam várias fotos com a história do CAMBLU, que podem ser úteis para 

isso. Camila falou que os responsáveis podem se organizar para realizar essa homenagem até a semana do 

aniversário do CAMBLU. 

14 

A presidente falou que, desde o ano passado, ninguém mais ficou responsável por organizar ou olhar a salinha de 

convivências do CAMBLU para fiscalizar se falta algo ou se há necessidade de repor alguma coisa. Ela perguntou 

quem poderia se responsabilizar por fiscalizar e checar o local periodicamente. Priscila e Gabriela se disponibilizaram 

para ir lá, mas Camila e Brenda também sugeriram que poderia ser feito um revezamento dos responsáveis para 

essa fiscalização. Além disso, Luís falou que seria interessante montar uma checklist para verificar se está tudo sob 

controle lá, e Brenda ficou responsável por montar a lista. 

15 

Camila lembrou que semana que vem é a última reunião do semestre do Centro Acadêmico, que será um momento 

mais descontraído para sugestões de melhora e perspectivas para o próximo semestre. A presidente lembrou que 

será feita uma pequena confraternização para comemorar o fim do semestre. 

 

Além disso, Brenda lembrou de avisar que foi gasto um valor de R$40,00 para arrumar o quadro das camisetas da 

Medicina, que estragou e a empresa precisou ajeitar. 
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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  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    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 
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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 

 


