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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 29 

LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU - R. São Paulo, 1525, Ed. Cristiana, Sala 206 – 
Victor Konder – Blumenau/SC 

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Laura Spengler Zen 

PRESENTES 

Amanda Junges Derlam, Ana Luiza de Moraes Golineli Boaventura, Brenda Wiggers, 

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

Dombeck, Julia Westarb Buss, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Rafael Destri 

Coelho, Sofia Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava. 

Também estiveram presentes os acadêmicos: Maurício, Maria Julia Salomon, Maria 

Eduarda Madeira 

Os integrantes Alan França Cerioli, Maria Eduarda Ponticelli, Priscila Pegoretti, 

Rafael Reis Patino e Laisa Scremin não puderam participar. 

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

PAUTAS 

  

1 Decreto Estadual e Aulas Presenciais 

2 RU e Biblioteca 

3 Campos de Estágio da 9° fase 

4 Proficiência em Inglês - Nível B2 

5 Demandas por Turma 

6 SOLAM 

7 Sala de Coworking 

8 Eventos  

9 31 anos CAMBLU 

10 Saúde Mental 

11 E-Paatc 

12 Tarefas da Semana 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 16/08/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h35   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Camila inicia a reunião parabenizando os integrantes pelos constantes elogios que a gestão tem recebido, e agradece 
às integrantes Ana e Brenda pela homenagem às formandas que participaram de gestões anteriores do CAMBLU. 
 
Foi assinado o Decreto que diminui o distanciamento de 1,5 metros para 1 metro em ambientes educacionais, assim, 
as turmas poderão retornar às aulas presenciais integralmente. Relembrando que, pela Nota Oficial 24, já havia sido 
permitido o retorno das aulas pelo método Onlife, entretanto, com rodízio dos alunos nos casos de turmas mais 
volumosas. 
Como o Decreto foi aprovado na semana passada, a Furb ainda está providenciando a organização das salas, e é 
provável que o retorno aconteça apenas na próxima semana.  
Todas as informações oficiais estão sendo repassadas para os professores. Além disso, o CAMBLU divulgou algumas 
informações sobre a volta às aulas para os líderes de turma que repassaram para seus respectivos colegas: 
 
Mensagem encaminhada aos líderes de turma: 
 

- O que se altera com a mudança do distanciamento de 1,5m para 1m?: com essa alteração, as salas comportarão 
mais alunos, sendo que as turmas da Medicina poderão em sua totalidade estar presencialmente nas salas de aula 
com o distanciamento adequado, como preconizado pelo sistema OnLife e pela Nota Oficial 24 da FURB, 
principalmente nas salas do bloco J. 
 

- E se eu for do grupo de risco/moro com grupo de risco, preciso ir para a sala de aula?: sim, pelo decreto estadual, os 
acadêmicos que estiverem vacinados podem estar presencialmente em sala, mesmo sendo do grupo de risco. 
- Se eu estiver com sintomas de COVID-19, devo ir para a aula?: não!! O acadêmico que estiver com sintomas deve 
permanecer em casa imediatamente, evitando o risco de possível contágio e preservando sua saúde.  
 

- Como serão as aulas?: os alunos devem estar presentes em sala com o professor, o qual deverá transmitir sua aula 
via Teams pelo sistema onlife para que ela seja gravada. O sistema de presença seguirá a ordem dos que estiverem 
presentes em sala, salvo os casos de alunos sintomáticos que estiverem acompanhando via Teams (estes também 
ganharão presença). 
 

- Quando nós líderes podemos avisar para a turma que todos podem estar em sala, evitando os rodízios do onlife?: 
como pronunciado pelo pró-reitor Romeu, as salas do bloco J estão sendo organizadas e em breve teremos a nova 
capacidade por sala, será comunicado aos professores quando isso ocorrer. As salas reservadas para as aulas 
seguirão as mesmas do ensalamento, com a alteração de que caberão mais alunos, evitando rodízios. Relembramos 
que a maioria já vacinada deve estar em sala, pela Nota Oficial 24 da FURB e também pelo decreto estadual de 
distanciamento. 
 
As aulas continuarão sendo gravadas pelo método Onlife, para que possam ser reassistidas posteriormente e para que 
os alunos impossibilitados de frequentar as aulas – por suspeita de COVID ou grupo de risco, por exemplo – não sejam 
prejudicados. 
A pró-reitoria está providenciando o novo ensalamento, que em breve deverá ser divulgado. 
Além disso, todos os locais da Furb estarão abertos novamente, com exceção da Biblioteca, para circulação dos 
acadêmicos, e a medição de temperatura não será mais obrigatória. 

02 

A empresa responsável pelo Restaurante Universitário não concordou em retomar as atividades, entretanto a Furb não 
pode cancelar o contrato com a empresa, dessa forma após reunião e tentativas de negociação, optou-se por aplicar 
uma multa sobre o restaurante. Além disso, administração da Universidade está tomando medidas para que os alunos 
não fiquem desassistidos.  
A Biblioteca Universitária não será reaberta para circulação e estudo dos alunos, haja vista que, por normas de 
segurança, é proibido o contato sem restrições dos alunos com os livros. Assim, o empréstimo de livros permanece 
sendo feito por agendamento. Surgiu a ideia de cercar algumas áreas da biblioteca para que os alunos pudessem usar 
para estudo, no entanto, a proposta ainda está sendo analisada. 
Para suprir a necessidade dos alunos que precisam permanecer no Campus, foram disponibilizadas algumas salas de 
aulas – o CAMBLU irá confirmar com a reitoria quais são as salas disponíveis e fará uma divulgação em suas redes 
sociais. 

03 

Foram realizadas algumas reuniões em conjunto com a SEMUS, nas quais foi acordado que seriam contratados novos 
preceptores, entretanto, em novo encontro, resolveu-se redigir um memorando, do qual Camila e as líderes de turma 
fizeram parte, propondo que os preceptores recebessem de 4 a 6 alunos, assim não seriam necessárias novas 
contratações. A proposta do memorando foi aceita, e os preceptores que estavam recebendo apenas 3 alunos, 
aceitaram receber uma quantidade maior. 
Além disso, a professora Karla entrará de licença, dessa forma, será necessário contratar um novo preceptor para 
substituí-la. 
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04 

As notas do simulado realizado pela Furb Idiomas já foram encaminhadas para os alunos, entretanto, como a cada 

semestre novos alunos ingressam na Universidade, será preciso planejar outros simulados para atender a esses 

alunos. O coordenador Nogara concordou em realizar uma reunião com as cinco turmas do novo currículo para explicar 

melhor sobre a obrigatoriedade de comprovação do nível B2 em Inglês.  

A reunião ocorrerá via Teams no dia 24/08 às 19h30. 

05 

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

• Camila expõe uma demanda da sétima fase – a turma realizou um concentrado de aulas teóricas para suprir o 

semestre em que não tiveram as aulas, entretanto, as aulas não foram satisfatórias. Uma aluna entrou em contato 

com a presidente propondo que fosse feito um abaixo-assinado para trocar os professores da disciplina, todavia, 

o processo não pode ser realizado dessa maneira. Primeiramente, é necessário que a coordenação se reúna com 

o professor, e seja dado um prazo de quinze dias para que o docente se reorganize e melhore sua postura, caso 

essa medida não seja eficaz, pode-se tomar medidas mais rígidas.  

Assim, foi decidido realizar um formulário para que cada aluno da turma exponha a sua opinião e o que prefere 

que seja feito (que as aulas sejam repetidas, por exemplo). Na quarta-feira da próxima semana, as respostas serão 

analisadas e será decidido quais atitudes tomar. 

Nogara propôs de talvez alterar a coordenação da disciplina, que atualmente é de responsabilidade do professor 

Ferracin.  

• Nogara também esclareceu que pretende retomar os concursos para contratação e efetivação de professores, os 

quais não estavam ocorrendo devido à pandemia. 

 

• Também foi comentado sobre a disciplina de pneumologia que há alguns semestres vem sendo motivo de 

reclamação dos alunos. Camila esclarece que apenas se a turma trouxer uma reclamação oficial, o CAMBLU 

poderá atuar. 

 
 

• Sofia comentou sobre uma situação na disciplina de GO, entretanto trará mais detalhes na próxima reunião. 

 

• Sobre o caso dos alunos barrados no centro cirúrgico de alguns hospitais e impedidos de acompanhar professores, 

Priscila encaminhou um email para o professor Mello, mas ainda não houve uma resolução do caso. 

06 

Amanda atualiza sobre a comissão organizadora da SOLAM: 

• Foram definidos os cargos de cada integrante: 
1. Comunicação com ligas e organização geral - Priscila 

2. Tecnologias - Luís, Thainá e Amanda 

3. Marketing - Amanda e Laísa  

4. Organização geral - Sofia e Rafael 

 

• A identidade do evento será levemente modificada, mas sem perder a relação com o marketing do ano anterior, e 
será criada uma nova conta de Instagram. 

• Foi acordado que os integrantes estarão juntos no dia da apresentação para que possam se comunicar melhor e 
solucionar de maneira mais fácil possíveis problemas técnicos. 

• Haverá brindes para os alunos que se inscreverem – serão canecas com artes feitas pelo diretor de eventos, Rafael 
Patino. 

• Será realizada apenas uma reunião com as ligas participantes, mas serão encaminhados dois formulários – um de 
inscrição, no qual serão preenchidas algumas informações prévias sobre o tema que liga irá abordar, e um 
formulário com informações definitivas. 

• A princípio, os dias programados para o evento serão 20 e 21 de outubro – foi solicitado que as ligas não marquem 
eventos nessa semana. 

 
Camila relembra que a conta do Instagram deve ter autenticação de dois fatores, para prevenir possíveis problemas 
que coloquem os dados dos alunos em risco. 

07 
Foram instalados os móveis, no entanto ainda faltam a limpeza e instalação da parte elétrica da sala. Julia já está em 

contato com a DAC para providenciar o que falta. Além disso, havia alguns móveis na salinha que são de patrimônio 
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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                    Luis Gabriel Blemer      

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

da Furb e não serão mais necessários, dessa forma, os móveis serão devolvidos. A diretora de Patrimônio também fará 

um orçamento para compra de um quadro branco para a sala. 

08 

Sofia expõem que a diretoria de eventos está planejando três eventos para os próximos meses: 

• Setembro: para abordar sobre o tema Setembro Amarelo, será proposto um desafio nas redes sociais, com 

propostas diárias para reduzir o consumo de redes sociais, cuidar da saúde mental, entre outros. Além disso, 

pretende-se acrescentar um laço amarelo na logo do CAMBLU, e divulgar novamente o filtro de Instagram temático 

para o mês nas redes sociais. 

• Outubro: SOLAM 

• Novembro: evento sobre residência médica – a abordagem será focada nos diferentes caminhos que podem ser 

percorridos após a formatura do curso. 

09 

Bruno comenta sobre a homenagem aos 31 anos do CAMBLU. A primeira publicação ocorreu na segunda, e durante 

toda a semana serão postados vídeos de ex-presidentes do Centro Acadêmico expondo suas experiências e histórias 

marcantes, no domingo será divulgado um único vídeo com o compilado de todos os presidentes expostos durante a 

semana.  

10 

Brenda e Ana conversaram com a professora Caroline Valente sobre manter o projeto Terapia de Florais, e a professora 

concordou e ficou muito feliz. Além disso, a docente indicou a professora Morgana, que também atua em práticas 

integrativas, com a proposta de disponibilizar sessões de reike para os alunos da Medicina. O projeto ainda será melhor 

organizado, mas pretende-se disponibilizar essas sessões a partir de setembro, e de forma presencial. Ana e Brenda 

também conversarão com as bolsistas do projeto PICs na Escola, para propor uma parceria. 

Além disso, dia 10/10 é comemorado o Dia Mundial da Saúde Mental, e está sendo organizada a publicação de um 

texto para o blog do CAMBLU em parceria com as ligas de Saúde Mental e de Medicina Integrativa. Em adição, Felipe, 

que também faz parte da diretoria da liga de Saúde mental, afirma que a liga também está organizando um podcast 

para abordagem do tema. 

11 

Rafael Coelho expõe que atualizou o edital do PATC, que será aberto novamente no fim de agosto, as inscrições ficarão 

abertas por uma semana e o valor se mantém R$ 400,00. 

O PAF-Ligas havia sido suspenso devido à pandemia, mas será atualizado e passará a cobrir eventos online também. 

12 

A presidente encerra a reunião parabenizando a todos pelo trabalho realizado, relembra os integrantes sobre o rodízio 

de vigia da salinha de convivência e comenta que o documento das linhagens – sob responsabilidade de Julia – está 

sendo atualizado. 

13 
Ana complementa que além do texto sobre Saúde Mental, também procurou por outros acadêmicos que tivessem 

interesse em publicar, e a acadêmica Bruna Letícia aceitou redigir um texto, que em breve será postado no blog. 
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______________________________________ 

              Thainá Scheffer Gava 

                                           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 

 

 

 

_____________________________________        _____________________________________ 

                        Felipe Moeller      Ana Luiza M. G. Boaventura 

           Diretor de Assuntos Acadêmicos                        Diretora de Filantropia 


