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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 27 

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. 

Também estiveram presentes os acadêmicos: Maria Fernanda Ramos, Eduardo Rafael 

Cipriani, Luis Guilherme de Alcantara Grilo, Barbara Vargas Hashigoshi, Julia 

Klaumann, Luiza Trierweiler, Leticia Pelizzetti. 

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

PAUTAS 

  

1 Reunião de Líderes 

2 Recepção dos Calouros 

3 Demandas por turma 

4 Cargos Gestão 

5 Campos de Estágio 9° fase 

6 Sala de Coworking 

7 CNPJ CAMBLU 

8 31 anos CAMBLU 

9 Voluntariado 

10 II Simpósio Online das Ligas Acadêmicas de Medicina 

11 Conversação em Inglês 

12 Tarefas da Semana 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 02/08/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h40   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Na última sexta-feira (30) ocorreu a reunião de líderes em que foram abordadas as seguintes pautas: 

• Contratação de professores: devido à pandemia não puderam ser realizados novos concursos para 
contratação de professores, dessa forma a contratação de alguns foi atrasada, e algumas disciplinas estavam 
sem professores indicados. Assim, alguns docentes estão sendo contratados de forma emergencial para que 
as aulas não sejam prejudicadas, e poderão ser efetivados em breve quando ocorrerem os concursos 
novamente. 

• Departamento: uma das funcionárias do departamento pediu demissão sem aviso prévio, assim a grande 
parte do trabalho está sendo realizado pela presidente e pelos líderes de sala, como o cronograma para 
retorno das aulas.  

• Retorno de aulas presenciais: um novo decreto estadual permite que o distanciamento entre pessoas em 
ambientes educacionais seja reduzido de 1,5m para 1m. Dessa forma, as salas que antes comportavam até 
25 a 30 alunos, poderão comportar 40. Assim, será permitido que as turmas retornem integralmente às aulas 
presenciais. No entanto, o decreto ainda precisa ser aprovado em assembleia, e pela FURB – o que deverá 
ocorrer na quarta-feira – e após a aprovação o retorno dos alunos poderá ocorrer. Os líderes já foram 
informados desse retorno e de quais salas poderão utilizar. Além disso, é importante ressaltar, que apenas os 
alunos e professores que forem do grupo de risco ou morarem com pessoas nessa condição poderão se negar 
a retornar presencialmente. 
O integrante Felipe Moeller questionou se no HU o distanciamento também foi alterado, e Luis responde que 
ainda não é certo, porém a administração do Hospital pretende aumentar o número de alunos permitido por 
consultório, em vez de aumentar o número de agendamentos por período, no entanto o distanciamento não 
foi alterado, haja vista o HU é um ambiente hospitalar, e não entra na classificação de ambiente educacional. 

02 

Na terça-feira às 20h pela plataforma Teams ocorrerá a apresentação do CAMBLU para os novos calouros. Os 
professores Mello e Nogara também estarão presentes e farão parte da apresentação. O Manual do Calouro também 
já foi postado no Instagram do CAMBLU, e o link para acesso desse material no site foi encaminhado para a turma.  
Além disso, o documento das linhagens deverá ser atualizado, pauta que ficará sob responsabilidade da treineira Julia. 

03 

Não foram recebidas perguntas pela caixinha de perguntas do Instagram oficial do CAMBLU. 
Também não houve manifestação de demandas de turma. 
Camila acrescenta que os alunos que fizeram a prova para nivelamento do inglês ainda não receberam as notas, 
entretanto as avaliações já foram corrigidas, e assim que possível o departamento irá encaminhá-las para os alunos. 
Julia questionou se caso algum aluno não consiga comprovar o nível B2 em Inglês será impedido de colar grau, e a 
presidente informa que provavelmente o aluno irá precisar pedir a aprovação do departamento. 

04 

O vice-presidente, João Vitor, informa que devido a problemas pessoais, excessiva carga de compromissos que 

precisou assumir além do CAMBLU, e em busca de respeitar sua saúde mental, optou por deixar o cargo e a gestão. 

Camila explica que o estatuto do Centro Acadêmico não permite troca de cargos entre integrantes, dessa forma, João 

não poderia continuar na gestão com outro cargo, assim o ex-vice-presidente optou por deixá-la. João indicou Luis 

Blemer para assumir a função, e com a aprovação de todos os integrantes, Luis foi instituído como novo vice-presidente 

da gestão Evolução. 

Deixamos aqui nosso agradecimento por todo trabalho e empenho de João durante o ano e meio em que fez parte do 

Centro Acadêmico. 

05 

O CCS irá agendar uma reunião com Ana Celia para elaborar a entrada de mais campos de estágios e conseguir 

preceptores para acompanhar os alunos nos novos campos. Em reunião, o coordenador Nogara informou à presidente 

que já havia conseguido alguns novos campos, mas ainda estava organizando os preceptores. O CAMBLU também 

redigiu um ofício encaminhado para a reitoria solicitando auxílio nessa pauta e que a carga horária proposta pela 

disciplina fosse respeitada, no entanto ainda não houve resposta. 

06 
João conversou com o cartório e foi informado de que a documentação sofreu atraso e é preciso esperar até quarta ou 
quinta-feira dessa semana para mais atualizações. 

07 
João havia contratado um responsável para a instalação do papel de parede, no entanto foi decidido que em virtude do 

preço da instalação, os próprios integrantes da gestão irão fazê-la. 

08 

Os integrantes da comissão para a homenagem de 31 anos do CAMBLU informam que haviam decidido contatar 5 

presidentes antigos e alguns dos presidentes mais recentes para que fossem gravados vídeos respondendo perguntas 

sobre suas experiências dentro do Centro Acadêmico, assim uma parte dos vídeos seria postada em forma de stories 

e uma parte em forma de IgTV. No entanto, também surgiu a ideia de contatar apenas 5 presidentes ao todo, os quais 

responderiam apenas uma pergunta, e cujos vídeos seriam postados durante a semana em forma de stories e ao final 

da semana unidos em um IgTV. A comissão ainda entrará em consenso, para decidir qual o formato da homenagem. 
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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  

 

 

Além disso, serão feitas enquetes para que os alunos do curso possam interagir e responder perguntas sobre temas 

do CAMBLU. 

09 

Ana e Amanda apresentam a história da menina Maitê, com a qual tiveram contato na disciplina de Interação 

Comunitária com a professora Daniela Maysa. Maitê nasceu prematura e apresenta descolamento de retina em ambos 

os olhos, e precisa de acompanhamento com um geneticista e de um mapeamento genético. Além disso, Maitê teve 

paradas cardíacas, convulsão, laringomalacia, pneumonia, bactérias hospitalares, covid, pneumotórax e 

broncodisplasia; e por isso ainda depende do uso de oxigênio. 

As integrantes sugeriram que o CAMBLU poderia ajudar a divulgar sua vakinha ou organizar uma rifa para ajudá-la.  

Após discussão, a gestão concordou em ajudar a causar, mas a forma como será realizada ainda deve ser discutida. 

 

Além disso, Ana e Brenda informam que o projeto de extensão que está sendo desenvolvido em conjunto com as 

professoras Daniela Maysa e Caroline Valente está em andamento. As integrantes solicitaram auxílio de mais uma 

pessoa para que o trabalho seja mais rápido, dessa forma Maria Eduarda foi incluída no projeto. É importante salientar 

que apesar de idealizado pelo CAMBLU, após aprovação, o projeto será independente e deverá ser coordenado pelas 

professoras citadas. 

10 

Nesse segundo semestre ocorrerá a segunda edição da SOLAM. Priscila informa, que o evento foi idealizado pela 

antiga diretora de Ligas Acadêmicas, Larissa Chiste, e todas as ligas que tiveram interesse puderam participar. O tema 

da primeira edição foi livre, e cada liga decidiu o assunto de sua apresentação. 

Na segunda edição pretende-se manter o formato: online, com apresentação de casos clínicos que posteriormente são 

esclarecidos pelos professores. 

Dessa forma, foi decidido em reunião a nova comissão para organização do evento: Laísa e Amanda ficarão 

responsáveis pelo marketing, Rafael Patino e Sofia cuidarão dos patrocínios e organização geral, Priscila ficará com o 

contato com as ligas e Luis e Thainá ficarão responsáveis pelas plataformas online da apresentação. 

Pretende-se realizar o evento na segunda quinzena de setembro, no entanto as datas ainda não foram confirmadas. 

 

Rafael Coelho acrescenta que a comissão da SECIMED optou por realizar o evento esse ano, entretanto de forma 

online e mantendo apenas a apresentação de trabalhos científicos. Ele comenta que se pensou em unir SOLAM e 

SECIMED, no entanto devido à dificuldade de juntar duas comissões, foi preferido manter os eventos separados. 

Lembrando que o CAMBLU é o idealizador da Semana Científica, mas as decisões são tomadas à parte pela comissão 

organizadora do evento. 

11 

Ainda precisam ser realizados dois encontros por grupo para finalizar o número de encontros do primeiro semestre. 

Camila questiona se Julia, que atua como professora do projeto, acredita que seja interessante trazer uma proposta 

mais elaborada para esse semestre, e a treineira informa que devido à baixa adesão não acha necessário incrementar 

ainda mais a proposta. 

12 

Camila relembra os integrantes que a Salinha de Convivência deve ser constantemente monitorada, informa que as 

principais pautas do último semestre já estão disponíveis no site, e incentiva os trabalhos da comissão da SOLAM e do 

voluntariado. 
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______________________________________     _____________________________________ 

                   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 

 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

                 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 
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_____________________________________        _____________________________________ 

                        Felipe Moeller      Ana Luiza M. G. Boaventura 

           Diretor de Assuntos Acadêmicos                        Diretora de Filantropia 

 


