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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 30 

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, 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 devido à pandemia. 
Convidados: Luana Aurélio Gomes, Maria Eduarda Smaniotto Madeira. 

PAUTAS 

  

1 Retorno Presencial 

2 Proficiência em Inglês – Nível B2 

3 Reunião CONSUNI 

4 Demandas por Turma 

5 31 anos CAMBLU 

6 Saúde Mental 

7 DAEX 

8 Disciplina Optativa – Medicina Mediada por Tecnologias 

9 CNPJ CAMBLU 

10 Filantropia e Voluntariado 

11 Marketing 

12 Lojinha 

13 Revisão de Propostas 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 23/08/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h20   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila iniciou a reunião falando que as salas já foram organizadas pela DRA, e o ensalamento já foi feito pelo 

departamento e enviado aos líderes na segunda-feira. Além disso, os horários e as salas também já constam no 
DION. Ela relembrou da importância do papel do CAMBLU nisso, e falou que está aguardando a FURB lançar uma 
nova Nota Oficial, e que por enquanto a nota vigente é a do onlife (Nota Oficial 24), então os alunos ainda não são 
obrigados a comparecer presencialmente. Camila falou também que pelo fato de a biblioteca não estar disponível 

para estudo individual, salas no bloco J foram disponibilizadas para esse intuito, e as meninas do marketing já fizeram 
uma arte para divulgar isso. Além disso, a presidente disse que a salinha de convivências também é muito utilizada 
para estudo, e pediu novamente que os acadêmicos zelem pelo espaço, lembrando que colou alguns avisos 
reforçando isso na sala. Rafael Patiño disse que foi questionado se os acadêmicos poderiam reservar a salinha, mas 

a gestão concordou que é melhor não autorizar isso. Amanda queixou-se de um problema que a 6ª fase está 
enfrentando quanto à gravação das aulas nesse método, e Camila disse que está havendo uma falha na 
comunicação entre professores e a pró-reitoria, pois a obrigatoriedade de gravar as aulas continua, mas alguns 
professores não estão obedecendo isso. Ela disse então que o CAMBLU poderia tentar cobrar do coordenador ou da 

pró-reitoria que essa medida seja reforçada. Além disso, Amanda disse que há muita dúvida quanto aos alunos 
faltantes serem obrigatoriamente sintomáticos, e Camila disse que, no momento, ainda não há nenhuma Nota Oficial 
que rege sobre isso. Houve um questionamento sobre a 4ª fase querer realizar algumas matérias online, e Camila 
disse que, a princípio, o ideal seria realizar todas as disciplinas de forma presencial, mas que se for da vontade da 

turma e dos professores, os líderes podem entrar em contato com o departamento para abrir uma exceção e realizar 
esse acordo de manter as aulas online. 

2 

Camila disse que o coordenador vai fazer uma reunião para explicar sobre a necessidade do nível B2 de inglês. A 
reunião será na quarta-feira (24) às 19h30, na qual o coordenador tirará dúvidas com relação a isso. Camila apenas 
estará presente na reunião apenas até as 20h, e Julia se disponibilizou para comparecer também.  

3 

Felipe disse que, na reunião do CONSUNI, foi discutido o orçamento de 2022 na FURB, em relação à estimativa de 
alunos para o próximo ano. Camila disse também que será aberto um ambulatório pós-COVID, e que conversou com 
Felipe sobre a possibilidade de colocar os alunos da medicina lá para fazer estágios. Felipe ficou responsável pela 

pauta, e entrará em contato com o professor Mello para verificar a possibilidade disso.  

4 

Não houve demandas na caixa de perguntas do Instagram.  

Camila citou uma demanda da 7ª fase, que precisava repor as aulas perdidas de ortopedia na 5ª fase. Eles chegaram 
a agendar um concentrado de aulas com o professor Ferracin, que não foi realizado. A turma então decidiu que não 

queria mais repor neste semestre, apenas no próximo, o que foi decidido por formulário realizado entre a turma. Eles 
combinaram com os professores para repor essas aulas teóricas na 8ª fase com o professor Ricardo. O agendamento 
de provas já teve que ser feito, pois devido à mudança no currículo da medicina, o professor Ricardo não será mais 
contratado até que uma turma nova entre na matéria, e por isso ele não teria como postar as notas no Diário Online.  

Priscila falou sobre a demanda da 8ª fase de conseguir entrar no centro cirúrgico do HSA, e questionou sobre a 

possibilidade de os alunos conversarem diretamente com os professores para conseguir essa autorização de entrar 
lá. Patiño citou que já conversou com professores sobre isso, e que alguns deles disseram que os alunos pedissem 
autorização para o próprio hospital, mas Priscila disse que a ideia seria conversar com cada um para futuramente 
conseguir colocar isso em um contrato formalizado. Sofia falou que como ela e Priscila, que são as responsáveis pela 

pauta, sairão do ciclo clínico no final desse semestre, alguém poderia se disponibilizar para fazer essa comunicação 
entre os professores depois caso essa pauta se prolongue, e Amanda se dispôs para isso.  

Ana falou que a qualidade da água na salinha de convivências é muito ruim, e perguntou sobre a possibilidade de 
colocar um filtro lá para melhorar essa questão. Decidiu-se que o CAMBLU vai solicitar para a FURB a possibilidade 
de colocar um bebedouro na entrada do Edifício Cristina ou no próprio andar da salinha.  

5 

Camila parabenizou os envolvidos na pauta dos 31 anos do CAMBLU, que foi concluída no domingo, aniversário do 
Centro Acadêmico. Laura disse que houve bastante empenho e trabalho. Houve muitos elogios à iniciativa e à forma 

como os vídeos foram montados. Rafael Patiño disse que os ex-presidentes ficaram muito felizes e agradecidos por 
terem sido lembrados para essa homenagem. 
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6 

Brenda disse que o projeto do reiki já está em andamento, só será necessário organizar algumas datas, já que será 

realizado presencialmente. Quanto à terapia dos florais, ela disse que as responsáveis pelo projeto ainda precisam 
montar o formulário e que ele precisa ser divulgado. As meninas do marketing já organizaram as artes para divulgar 
os projetos no final de agosto e início de setembro. Camila aproveitou para reforçar a importância do cuidado com a 
saúde mental e como o CAMBLU tem um papel fundamental nisso, demonstrando que as parcerias têm sido muito 

importantes, tanto para os acadêmicos, quanto para a divulgação do trabalho dos parceiros do CAMBLU. 

7 

Priscila disse que há um preço cobrado pela DAEX por certificado, e que esse é um problema que se arrasta desde o 

ano passado, mas como o SOLAM está se aproximando, ela foi investigar sobre o orçamento de um certificado, e viu 
que o serviço de vários profissionais estava deixando mais caro o processo de certificação. Assim, ela disse que 
precisaria de mais um responsável na pauta, para buscar uma forma de baratear ou até isentar o custo desses 
certificados. Amanda questionou sobre a possibilidade de o próprio CAMBLU fazer os certificados, e apenas mandar 

para a DAEX colocar o número de série e oficializar o documento, mas Priscila disse que o custo seria o mesmo. A 
diretora de ligas acadêmicas sugeriu que fosse feito um ofício solicitando a isenção dessa taxa para emissão de 
certificados pela DAEX, e Camila gostou da ideia. Alan se disponibilizou para auxiliar Priscila nessa pauta.  

8 

Luís disse que entrou em contato com o professor Rinaldo, que encaminhou para ele o Plano de Ensino, que já está 
pronto, e agora será necessário apresentar esse plano de ensino para os professores e para o departamento. Camila 
disse que é necessário conversar com Nogara, e apresentar as informações básicas da matéria para ele, que é 

diretor do colegiado e possivelmente quem aprovará a disciplina. Além disso, ela disse que Luís deveria questionar 
Rinaldo se ele mesmo deseja fazer a apresentação da disciplina para o colegiado.   

9 

Gabriela disse que será necessário registrar a ata de posse do CAMBLU em cartório, pois com isso a gestão atual 
terá permissão para alterar o estatuto, que está desatualizado. Ela foi até o cartório, e disse que há alguns 
documentos faltantes, então ela terá que reunir esses documentos para poder levá-los até o cartório e então dar 
prosseguimento ao registro da ata de posse.  

10 

Ana Luiza disse que Luciana do CER-2 da FURB entrou em contato com a professora Dani Maysa, e questionou 
sobre a possibilidade de o CAMBLU fazer uma campanha de arrecadação de brinquedos para o dia das crianças. 

São 44 crianças que são atendidas no local, e a responsável ficou de enviar uma lista de desejos. Ana disse que 
Luciana não detalhou sobre como o projeto seria realizado, então perguntou à gestão se achavam válido realizar 
essa campanha e solicitou ideias para como fazê-la. Camila disse que geralmente esses projetos são realizados com 
uma lista de um possível presente para cada criança, e que a partir disso são procurados padrinhos para as crianças. 

Amanda sugeriu a ideia de arranjar um patrocinador para auxiliar nesse projeto, e Ana disse que tentará conseguir 
uma possível parceria com a IFMSA também.  

Sobre o caso da Maitê, Ana disse que entrou em contato com a médica que Luís havia mencionado, e ela falou que a 
situação da paciente é bem especializada, e precisaria de muitos cuidados e acompanhamento profissional, assim 
como o mapeamento genético. Amanda disse que o orçamento realizado inclui além do mapeamento genético, o 

tratamento oftalmológico e o acompanhamento fonoaudiológico, assim como de outros profissionais. Ela disse que 
divulgou o caso para alguns blogs e mídias da região, mas que financeiramente isso ainda não surtiu efeito. A vice-
diretora de marketing falou que Ana teve a ideia de realizar um pedágio beneficente dentro da FURB, já que as aulas 
presenciais estão voltando, ou então uma rifa online. Luís disse que gostou das ideias, mas falou que o ideal seria 

tentar reduzir os gastos, utilizando alguns recursos que são disponíveis pelo SUS, como a fonoaudiologia. Além 
disso, ele disse que conversou com a filha de um oftalmologista, e que poderia tentar convencê-la a falar com o pai 
para realizar consultas particulares para Maitê de forma gratuita ou ao menos com o custo reduzido. O vice-
presidente falou que seria fundamental conversar com a mãe de Maitê para tentar passar essas informações para 

ela, e mostrar opções mais viáveis que o atendimento 100% particular. Camila, por fim, solicitou que Amanda e Ana 
conversem com a FURB para pedir permissão para realizar esse pedágio dentro do campus. Luís falou ainda que 
poderia ser divulgada a Vakinha no Instagram do CAMBLU, e as meninas do marketing concordaram com a ideia.  

11 

Laísa disse que semana passada toda foi reservada para o evento de 31 anos do CAMBLU, e isso acabou atrasando 
algumas artes que estavam agendadas no calendário. Por isso, o Instagram do CAMBLU terá posts todos os dias 
essa semana. Ela questionou sobre a divulgação do podcast, já que as ligas ficaram responsáveis por montar as 

artes de divulgação dos respectivos trabalhos, e Priscila respondeu que cada liga fará a postagem em seu perfil. A 
diretora de marketing perguntou então se a gestão concorda que o CAMBLU só divulgue isso em stories com o link 
de acesso ao podcast, e a gestão concordou. Amanda sugeriu que poderiam disponibilizar depois esses stories nos 
destaques do podcast no perfil do Instagram.  

12 
Brenda falou que foi orçado com 3 empresas os valores para as camisetas dos calouros: 

• Magic Brazil: pedido mínimo de 50 unidades 
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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 

• Tex Model: R$32,00 a unidade 

• Vision: R$31,00 a unidade 

Ela mandou as opções no grupo da gestão e foi decidido fechar com a Vision.  

Além disso, a diretora de patrimônio falou que mediu o local da salinha e que procurou quadros prontos para 
pendurar lá, mas não encontrou nenhum com as medidas desejadas. Ela disse então que a melhor opção seria 
comprar um rolinho e a tinta para pintar o espaço em branco, e falou que seu pai se disponibilizou para pintar a 
parede sem custos. 

Ela lembrou também que é necessário marcar mais um plantão de vendas da lojinha, e sugeriu de marcar para terça-
feira (31) das 12h20 às 13h20, para dar tempo de divulgar, e a gestão concordou. Camila questionou se Brenda 

pretende continuar fazendo os plantões na sala de reuniões, e ela disse que sim, pois evita maiores tumultos.  

13 

Camila disse que a maior parte das propostas que a gestão apresentou na candidatura no ano passado estão 

concluídas ou encaminhadas, e solicitou que os membros da gestão revisem quais pautas ainda não foram 
concluídas, para que isso seja analisado e discutido nas próximas reuniões.  
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______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Rafael Reis Patiño                                                 Sofia Schmitt Schlindwein 

             Diretor de Eventos               Vice-diretora de Eventos 

 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

                           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 


