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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 28 

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, 
Julia Westarb Buss, Laísa Scremin, Laura Spengler Zen, Maria Eduarda Ponticelli, 
Priscila Pegoretti, Rafael Coelho, Rafael Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, 
Thainá Scheffer Gava  

 

OBSERVAÇÕES 
Luis não pode comparecer à reunião por estar em plantão.  
Convidados: Agleicia Ott, Carolina Vissoci e Pedro Henrique de Almeida. 
Reunião realizada de forma híbrida devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Reunião Reitoria + CAMBLU 

2 Campos de Estágio 9° fase 

3 Demandas por Turma 

4 SECIMED e SOLAM 

5 Homenagem aos Veteranos 

6 Lojinha 

7 Sala de Coworking 

8 CNPJ CAMBLU 

9 31 anos CAMBLU 

10 Tesouraria 

11 Saúde Mental CAMBLU 

12 Tarefas da Semana 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 09/08/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h35  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h15   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Na semana passada, houve uma reunião entre a reitoria, o CAMBLU, o coordenador do curso e os chefes do 
departamento e do CCS. Camila lembrou que há um problema estrutural no departamento, no qual há muita 
rotatividade de cargos, o que acaba comprometendo a comunicação com esse setor, assim como a agilidade nas 
tarefas, e por conta disso a reunião foi realizada, a fim de expor esse problema à reitoria. Ela ressaltou que melhorar 
a questão operacional do departamento é uma das grandes lutas do CAMBLU. A presidente citou que já foi 
contratada uma nova funcionária para o cargo que estava vago, e mais dois bolsistas entrarão para auxiliar nas 
tarefas do departamento, mas que isso talvez ainda não resolva o problema da comunicação e agilidade de tarefas, 
que é um problema que vem se arrastando há tempos. Ela falou que o CAMBLU propôs então a volta dos 
funcionários antigos do departamento, que entendiam muito bem das tarefas. O posicionamento da reitoria foi de 
fazer uma proposta de gratificação aos dois funcionários, para tentar convencê-los a voltar para os cargos. A ex-
funcionária Nilce não aceitou a proposta de primeira, e fez uma contraproposta de receber maior gratificação, o que 
ainda será analisado pela FURB. Além disso, a reitoria elogiou e agradeceu o trabalho que o CAMBLU tem feito. 

2 

Como já comentado em reuniões anteriores, a 9ª fase está com falta de campos de estágio em MFC, e não está 
conseguindo cumprir a carga horária necessária. Com isso, o CAMBLU elaborou um ofício solicitando que fosse 
aumentado o número de preceptores na matéria, a fim de aumentar o número de grupos em rotatividade no campo. 
Foi decidido então que serão contratados 5 novos funcionários para serem preceptores, mas ainda devem ser 
resolvidos detalhes burocráticos. Além disso, Camila citou que a SEMUS fez uma lista de interessados nos cargos, e 
que o coordenador se comprometeu a realizar a documentação para formalização dos cargos. Assim que isso estiver 

feito, os estágios de MFC deverão começar a se encaminhar. 

3 

Não houve demanda na caixa de perguntas do Instagram. 

Priscila citou uma demanda da 8ª fase, na qual alguns alunos não conseguem entrar no Centro Cirúrgico do HSA por 
conta de não constar no crachá o campo de estágios em cirurgia. Ela solicitou que Camila conversasse com algum 
responsável dessa área, e a presidente disse que o CAMBLU pode conversar com o professor Mello, que é 

responsável pelas burocracias no HSA. Priscila e Sofia ficaram responsáveis por conversar com Mello.  

Sofia disse que conversou com um professor que havia mencionado que o CEDAP não está liberado para estágios, e 
questionou se essa informação procedia. Camila disse que, a princípio, as estruturas da SEMUS estão todas 
liberadas para a 7ª e 8ª fases, mas que são as ESF que decidem isso, então depende da ESF de cada bairro.  

Rafael Patiño mencionou uma situação na sua turma, em que o professor Hernane gostaria de fazer a aula online, 
porque poucos alunos estavam comparecendo à aula presencialmente, mas ficou com receio de que fosse 
denunciado. Rafael questionou então se os professores receberam alguma ordem da FURB sobre as aulas onlife. 
Camila disse que a Nota Oficial 24 cita que o professor, caso não seja grupo de risco, deve estar em sala para dar 
aula, a não ser que haja um consenso entre a turma e o professor para que as aulas sejam dadas online.  

Quanto à prova de nivelamento de inglês, o departamento finalmente enviou os resultados em uma planilha para os 
alunos que realizaram a prova. Camila disse ainda, que Nogara vai conversar com o FURB Idiomas, para realizar 
uma prova oficial para comprovação do nível B2 de inglês, com data a ainda ser definida. 

A presidente disse que um professor entrou em contato com ela solicitando que o CAMBLU entrasse em contato com 
a reitoria da FURB para falar sobre o método onlife, e pediu que fosse feito um e-mail pedindo a flexibilização desse 
método. A maioria da gestão discordou da medida, e Laísa falou que o CAMBLU, como instituição, deveria realizar 
uma pesquisa com todos os acadêmicos antes, para descobrir se é válido realizar essa medida ou não. Assim, ficou 
decidido que não seria feito o pedido a princípio. Ana Luiza falou então que poderia ser solicitado para a FURB deixar 
mais claro para os professores quais são as regras e quais são as exceções do onlife. Julia e Amanda sugeriram que 
fosse realizada novamente a capacitação para o método, mas Camila lembrou que quando a capacitação foi feita no 
início do ano, houve pouquíssima adesão, e não valeria a pena fazê-la novamente, até porque ficou gravada e os 
professores podem acessar quando quiserem. Julia sugeriu então, que fosse feita essa capacitação para um aluno 
por turma, a fim que eles pudessem ajudar os professores durante as aulas, e Camila falou que apesar de ser uma 
boa ideia, isso não seria uma obrigação do aluno, mas sim do professor.  

4 
Rafael Coelho falou que houve algumas reuniões da comissão da SECIMED desse ano, e que foi discutido que não 
seria tão interessante fazer um evento voltado apenas para trabalhos científicos. Por isso, foi feita uma votação, na 
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qual optou-se por unir a SECIMED e o SOLAM, fazendo deles um evento único. Nisso, o evento seria voltado para 
apresentação de casos clínicos e trabalhos científicos, e seria realizado online, pois ainda não há nenhuma legislação 
que permita o evento presencial. Rafael ressaltou que, caso a proposta fosse aceita, seriam feitas duas SECIMED no 
ano que vem. Wallace falou mais alguns detalhes sobre o que haviam decidido em reuniões da comissão do evento. 

Brenda opinou que ter dois eventos online não seria atrativo, e falou que também não acha interessante realizar 
apenas o SOLAM, como foi no ano passado, pois deixaria um evento interessante como a SECIMED de lado. Já 
Priscila falou que acha interessante ter a parte das ligas junto com a SECIMED, mas opinou que o evento deveria ter 
sido organizado antes caso essa fosse a decisão, e disse que prefere manter as comissões separadas. Ela falou 
também que pensa valer a pena manter a SECIMED apenas com as apresentações de trabalhos, fazendo uma parte 
científica mais reforçada, já que a semana acadêmica sempre foi algo crucial para instigar a iniciação científica dos 
alunos de medicina. Sofia concordou com Priscila, e disse que o SOLAM é muito importante para interagir com os 
estudantes, diferente da SECIMED, que sempre foi mais expositiva e voltada para palestras e trabalhos científicos. 
Laísa complementou as ideias de Priscila e Sofia, dizendo que a união de cargos das comissões organizadoras dos 
eventos seria complicada. Carolina Vissoci sugeriu que fosse feita a SECIMED com a participação das ligas, 
oferecendo também as oficinas práticas para serem realizadas online se necessário. Camila concluiu dizendo que 
seria feita uma votação para decidir manter os eventos separados ou uni-los, já que o SOLAM é um evento do próprio 
CAMBLU. Ela lembrou que a organização da SECIMED foi prolongada por conta de questões de trocas de cargo, que 
foram complicadas durante a pandemia. A gestão decidiu por 11 votos a favor de manter os eventos separados. 
Wallace agradeceu a atenção de todos e mencionou que a comissão da SECIMED irá discutir qual será a decisão 
para fazer o evento deste ano e falou que se houverem sugestões eles estão abertos a recebê-las. Priscila também 
agradeceu. 

5 

Brenda disse que a entrega dos presentes de homenagem às veteranas será na quinta-feira (12), que será o dia da 
colação das meninas. Além do presente, também foram compradas as caixinhas para embalá-los. O custo total disso 
foi de R$280,00 sendo que R$80,00 foram gastos com as embalagens e R$200 com os presentes, totalizando 

R$56,00 por formanda.  

6 

Brenda disse que terça-feira (10) haverá plantão na lojinha das 12h30 até as 13h30 na sala de reuniões, e Maria 
Eduarda estará junto para auxiliá-la. Além disso, ela disse que muitos pedidos de porta-jalecos não foram retirados, e 
perguntou se a gestão acha melhor fazer uma lista de transmissão ou aviso geral perguntando aos alunos se eles 
ainda têm interesse, ou se devem ser liberadas logo as vendas para o público geral. Ela lembrou que foi enviada 
mensagem avisando que o pedido havia chegado algumas vezes, e ainda assim eles não foram retirados há mais de 
um ano. A gestão então concordou em liberar as vendas para outros alunos que tenham interesse em comprar. 
Rafael Patiño sugeriu que fosse feito também uma espécie de kit de itens da lojinha, para tentar vender esses e 
outros itens que estejam sobrando. Além disso, ficou decidido que será baixado o valor do planner de R$45,00 para 
R$35,00. O marketing irá divulgar essa alteração antes do plantão.  

7 

Julia falou que ela e Rafael Patiño foram até a salinha de coworking na semana passada para colar o papel de 
parede. Ainda faltam dois rolos para serem colados em uma área mais irregular, o que será feito na terça-feira (10) de 
manhã. Camila disse que assim que o papel de parede for instalado, deverão dar prosseguimento à instalação 
elétrica e dos móveis, e Julia se disponibilizou para ficar responsável pela pauta. Camila solicitou que Julia converse 
com João, que era o responsável anterior pela pauta, para que ela pegue os contatos do marceneiro e da DAC. 

8 

Camila disse que a nova responsável pela pauta do CNPJ é Gabriela, que mencionou que já pegou os contatos com 
João. Ela falou também que poderia optar por pagar outra contabilidade para tentar agilizar o processo, mas irá 
estudar o caso antes para decidir se vale a pena. 

9 

Bruno falou que foi conseguido contato com Felipe, ex-presidente da gestão de 2008, que topou participar da 
homenagem aos 31 anos do CAMBLU, mas ainda não enviou o vídeo. Rafael ressaltou que será feito um compilado 
de vídeos, mas que não será mais feita a dinâmica da caixa de perguntas pois isso poderia encher os stories. Camila 
falou que seria interessante informar antes dos vídeos o porquê da homenagem estar sendo feita, e também 
perguntou quem iria postar os stories e os vídeos, e Laura se disponibilizou.  

10 
Quanto à pauta da tesouraria, Gabriela disse que entrou o repasse do DCE na conta do CAMBLU, no valor de 
R$5.547,64 no dia 05 de agosto, referente ao semestre de 2020.2.  

11 

Camila falou da importância de realizar um projeto voltado para a saúde mental dos acadêmicos de medicina, e 
perguntou se Ana e Brenda ainda tinham interesse em permanecer nesse projeto, e elas confirmaram. A presidente 
solicitou que elas decidam entre si se têm vontade de manter o projeto da terapia de florais ou se querem fazer algo 
diferente. Sofia questionou se seria feito algo para apoiar o setembro amarelo, e Camila disse que acha muito 
importante o CAMBLU aderir a isso, conscientizando sobre o mês no Instagram. 
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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                      Luis Gabriel Blemer 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Alan França Cerioli               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           Brenda Wiggers      Priscila Pegoretti                             

Diretora de Patrimônio                             Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Rafael Reis Patiño                                                  Sofia Schmitt Schlindwein 

             Diretor de Eventos               Vice-diretora de Eventos 

12 

Camila lembrou Julia de resolver a pauta do documento das linhagens.  

Além disso, a presidente pediu que os responsáveis por olhar a salinha do CAMBLU avisem caso haja pessoas na 
salinha sobre a importância de zelar pelo espaço, pois algumas vezes já ocorreu de a cafeteira estar suja.  

Ela solicitou que o pessoal de eventos traga também um calendário de possíveis eventos do semestre na semana 

que vem. 
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______________________________________________     _______________________________________________ 

                           Laísa Scremin                                                 Amanda Junges Derlam 

          Diretora de Comunicação e Marketing    Vice-diretora de Comunicação e Marketing 

                                    

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                      Rafael Destri Coelho     Felipe Moeller 

              Diretor de Políticas Científicas   Diretor de Assuntos Acadêmicos      

 

 

 

_____________________________________  

                           Ana Luiza M. G. Boaventura 

                                      Diretora de Filantropia 

 


