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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 25 

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, Bruno Francisco Pawlak, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin 

Moeller, Gabriela Dombeck, João Vitor Muller Fantini, Julia Westarb Buss, Laisa 

Scremin, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Maria Eduarda Ponticelli, Priscila 

Pegoretti, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, Sofia Schmitt Schlindwein, Thainá 

Scheffer Gava. 

Não esteve presente na reunião o vice-presidente, João Vitor Muller Fantini. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Vacinação COVID-19 

2 Retorno SEMUS 

3 Segurança HU 

4 Demandas por turma 

5 Patrimônio 

6 CNPJ CAMBLU 

7 Sala de Coworking 

8 Feedback dos líderes  

9 Férias CAMBLU 

10 Feedback da Gestão 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 28/06/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 19h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h20   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

No último domingo (27/06), a turma 52, que está cursando a segunda fase do curso, pôde receber a vacina contra a 
covid. A liberação para que os alunos pudessem se vacinar veio da Secretaria de Saúde, que optou por liberar a 
vacinação, mesmo antes que esses iniciassem seus estágios em hospitais, devido ao fato de não estarem mais sendo 
reservados lotes exclusivamente para profissionais da saúde, dessa forma, poderia haver o risco de os alunos não 
poderem se vacinar até que o calendário vacinal alcançasse sua faixa etária. O CCS entrou em contato por email 
particular dos alunos para detalhar como poderia ser realizado o agendamento. O CAMBLU estava em negociação com 
a prefeitura, mas a permissão para a vacinação veio da própria SEMUS e CCS. 

02 

Os campos de estágio, como ESF’s e AG’s, foram liberados pela SEMUS, após pressão e muito esforço do CAMBLU, 
para os alunos da sétima e oitava fases, não apenas do curso de Medicina, mas de todos os cursos que realizam 
estágio nesses locais. Não há previsão para que as ESF’s sejam liberadas para as aulas de Interação Comunitária 
ainda, haja vista o retorno das turmas será gradual e precisa seguir a ordem de fases mais avançadas. 

03 

Foi redigida uma carta sobre a segurança do Hospital Universitário, solicitando mais iluminação, guaritas e vigilantes, 
a fim de assegurar a proteção dos alunos e docentes que frequentam o hospital. Luis Blemer, Bruno Pawlak e Julia 
Buss foram os responsáveis pela redação. A presidente, Camila, também entrou em contato com Centros Acadêmicos 
de outros cursos que utilizam o local, os quais assinaram a carta juntamente com CAMBLU. O documento foi 
encaminhado para a PROAD, Reitoria, direção do Hospital Universitário e Prefeitura. A PROAD respondeu informando 
que melhorias já estão sendo realizadas. 

04 

Não foram recebidas demandas pela caixinha de perguntas do Instagram do CAMBLU. 

 

Julia Buss, líder da quinta fase, agradeceu ao CAMBLU por todo esforço em relação às disciplinas de ortopedia e 

anestesiologia. 

 

Felipe Moeller questionou se a oitava fase poderá repor MFC, e Camila esclarece que a reposição poderá ser realizada 

presencialmente devido a liberação dos campos de estágio e apenas é preciso conversar com o líder de turma. 

05 

Brenda traz atualizações sobre o patrimônio:  

• Homenagem aos veteranos: as cinco alunas formandas que participaram de gestões anteriores do CAMBLU 

receberão uma lembrança em agradecimento ao trabalho realizado. Após diversos orçamentos e opções de 

produtos, a gestão entrou em consenso em qual será o presente dado às acadêmicas. Cada lembrança 

custará R$ 45,00, e serão encomendadas da empresa Vidraçaria Brasil – Jaú/SP. Não haverá custo de frete, 

visto que a integrante Ana Luiza irá buscá-las pessoalmente. Também serão orçadas caixinhas para abrigar 

o presente. 

• Sala de convivência: o documento com o nome dos integrantes que irão se revezar para vistoriar a sala já 

foi montado, assim como uma lista de objetos/produtos que sempre devem ser analisados. Caso haja falta de 

algum produto na salinha – café, lâmpadas – Brenda e Gabriela farão os orçamentos. 

06 
João já entregou toda a documentação necessária ao cartório, que precisa aprová-la para que o CNPJ possa ser 
regularizado. 

07 
Os móveis da sala de Coworking já estão prontos e apenas precisam ser instalados. Dessa forma, em breve a nova 

sala estará disponível para o uso dos estudantes. 

08 

O formulário dos líderes de turma foi idealizado por Sofia Priscila e está em sua segunda edição. O CAMBLU pretende 

manter essa pauta nos próximos semestres, como uma forma de valorizar o trabalho desses acadêmicos e promover 

o diálogo das turmas com os seus líderes, lembrando que o formulário se pretende a ser um meio para exposição de 

críticas construtivas e elogios! Priscila e Sofia foram as responsáveis pela construção do formulário, que já foi divulgado 

e aberto nessa segunda (28/06). 

09 

A salinha de convivência do CAMBLU permanecerá disponível para utilização durante as férias de julho, dessa forma 

os integrantes da gestão se revezarão em duplas a cada duas semanas para avaliar como está o local e se precisam 

ser adquiridos novos produtos – como café, lâmpadas, entre outros – a fim de que a sala sempre esteja em seu melhor 

estado para acolher os acadêmicos. 
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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 

Entretanto, durante o recesso, não ocorrerão reuniões da gestão, a fim de que os integrantes possam ter um descanso 

após meses de trabalho. Todavia, cada membro continuará com suas pautas e projetos e poderá ser marcada alguma 

reunião caso surja algum assunto urgente. Além disso, Felipe e Sofia ficarão responsáveis pelo Manual do Calouro do 

próximo semestre, o qual receberá algumas atualizações sobre a vacinação e obrigatoriedade de nível B2 em inglês, 

por exemplo. 

Na primeira semana de agosto ocorrerá a apresentação do CAMBLU para os novos calouros. 

10 Foram discutidas as respostas dos feedbacks interno e externo da gestão. 
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        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 

 


