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      Vocês acabam de iniciar uma nova etapa na vida de vocês, com um início
provavelmente inesperado!! Quem diria que os primeiros meses de calouros
ocorreriam assim, as interações da turma com máscaras e distanciamento? Mas
a questão é que isso passa, mas a aprovação é eterna e com ela se inicia uma
jornada na família da medicina FURB, que mesmo com altos e baixos, permite
muitas histórias. 
      Esse manual, criado especialmente para vocês pelo Centro Acadêmico de
Medicina de Blumenau, o CAMBLU, com o apoio da IFMSA Brazil FURB e da
Atlética (AAARIH), serve para auxiliá-los nesse começo de caminhada. 
     Aqui estará explicado o funcionamento do CAMBLU, a história do comitê
local da IFMSA Brazil FURB e da nossa Famosa Atlética, dona do melhor
esquenta da oktober e a maior do sul, além de tópicos sobre a pandemia pela
qual estamos passando e o que isso afeta nossa formação acadêmica, sobre as
várias ligas que nosso curso possui, os eventos, além de claro sobre as lojinhas
que a medicina tanto necessita.
  Esperamos muito que vocês aproveitem todas as informações disponibilizadas
aqui, coletadas e organizadas com muito carinho para vocês terem o melhor
aproveitamento do curso.
         Qualquer dúvida estamos à disposição!

CALOUROS
Bem-vindos
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Texto escrito por Sofia Schmitt Schlindwein



CENTRO ACADÊMICO
DE MEDICINA DE
BLUMENAU

O CAMBLU é a instituição de representatividade máxima dos acadêmicos de
medicina da FURB, somos regidos por um estatuto que deixa bem claro quais
são os nossos maiores objetivos como Centro Acadêmico, vou citar alguns e
explicar como trabalhamos em prol deles. 
1) Promover ou apoiar e possibilitar a realização de debates, palestras,
grupos de discussão, seminários, jornadas, shows, eventos culturais e
esportivos, intercâmbio e outras atividades de interesse.
Abordamos esse objetivo através do programa inaugurado em 2019, o PAF-
LIGAS, pelo qual é feito um incentivo financeiro para que as ligas realizem
eventos maiores. Além disso, o CAMBLU juntamente com a IFMSA Brazil FURB
realiza a Noite Cultural, que vai para sua segunda edição em 2020, evento
destinado para a valorização dos talentos culturais dos discentes e docentes da
medicina FURB.
2) Fiscalizar e garantir a atualização do acervo necessário aos estudantes
de Medicina .
Localizada no edifício Cristiana, a sala de convivência da medicina, através de
parcerias com cursos preparatórios para residência médica, de doações de
professores e de alunos, possui um completo acervo de livros médicos e
apostilas disponíveis para o uso pelos estudantes no interior da própria sala.
Além disso, a gestão de 2020 visa garantir a atualização do acervo da biblioteca
central, através da compra pela FURB e doações da comunidade médica de
Blumenau.
3) Divulgar, adquirir e elaborar meios de comunicação que contribuam para
a formação acadêmica;
O Jornal em si já é uma forma de comunicação, em que os alunos ganham
espaço para se expressar, além de contar com informações sobre as diretorias
de ligas, eventos, produtos da Atlética e do CAMBLU. Ainda neste quesito, o site
do Centro Acadêmico contém editais, dicas e informações sobre o TCC que
auxiliam os estudantes.
4) Promover e incentivar a formação ética, crítica, moral, humanística e
social, desenvolvendo a disposição cultural, científica e política dos
estudantes do curso.
A assembleia geral é um evento no qual os estudantes tem o espaço para
debater e opinar sobre o curso. A formação humanística e social é de suma 

Texto escrito por Wallace Mees



importância para o exercício da medicina, portanto a gestão de 2020 do CAMBLU
propôs o projeto Adote um Idoso, em que os acadêmicos realizarão atividades
integralizadoras com pessoas residentes de asilos em Blumenau, além de
entregar doações às casas asilares em questão. O centro acadêmico também
preza pelo desenvolvimento de trabalhos científicos, dessa forma oferece o
Programa de Apoio a Apresentação de Trabalhos Científicos (PAATC), o qual
através de incentivos financeiros possibilita que acadêmicos apresentem seus
trabalhos em congressos de níveis regionais, nacionais e até internacionais.
5) Manter contato constante e bom relacionamento com as entidades
representativas dos estudantes de Medicina, nacionalmente e
internacionalmente, assim como as suas respectivas coordenações e
assessorias.
O CAMBLU valoriza e reconhece as outras instituições da Medicina FURB, como
a IFMSA Brazil FURB e a AAARIH (Associação Atlética Acadêmica Romualdo
Izon Heil). O CAMBLU e a IFMSA Brazil FURB trabalham em conjunto e em
harmonia, sendo um exemplo disso o evento realizado por ambos nomeado de
Noite Cultural, que vem sendo um sucesso desde sua criação em 2019. O Centro
Acadêmico também demonstra seu apoio ao Trote Solidário realizado pela
IFMSA, por meio de um incentivo financeiro dado a este. Além de que o CAMBLU
visa levar membros da IFMSA Brazil FURB à eventos nacionais e internacionais
para que estes representem a FURB. A AAARIH que através de seus eventos
traz a integração do curso recebe apoio financeiro do CAMBLU para o Intermed
e/ou JUMED, além de outras ajudas que forem necessárias Em 2019 o CAMBLU
também auxiliou na compra de materiais esportivos para os treinos,
reconhecendo a importância dessas atividades para o nosso curso.
6) Lutar pelo aperfeiçoamento permanente do curso de graduação em
Medicina e na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
7) Promover a aproximação e a solidariedade entre o corpo docente,
discente e administrativo da FURB ;
8) Criar, fomentar e lutar por espaços democráticos de discussão,
planejamento e aperfeiçoamento do curso de graduação de Medicina da
FURB.
Devido a conexão entre esse três objetivos vou explicá-los juntos. O Centro
Acadêmico é a voz dos acadêmicos nas reuniões do Colegiado de Medicina, do
Núcleo Docente Estruturante, no Conselho de Ciências da Saúde e na Comissão
do Planejamento Estratégico do Campus V. Além de representa-lá em outras
entidades administrativas da FURB. Nosso objetivo em todas essas reuniões e
encontros é zelar pela qualidade do ensino e da estrutura física da FURB e do
Curso de Medicina. Todas demandas e reclamações advindas dos discentes
recebidas pelo Centro Acadêmico são oficializadas e encaminhadas para as
devidas unidades administrativas, tornando eficiente o processo para sanar
possíveis reclamações e problemas. A Assembleia Geral já citada neste artigo, é 



o espaço para discussão sobre o curso e o centro acadêmico tem o dever de
promover anualmente esse evento.
9) Promover eventos de integração entre os estudantes e entre esses e a
comunidade
externa;
O Centro Acadêmico recebe convites para participar de eventos sociais da
comunidade de Blumenau, repassando esses convites para os acadêmicos, os
quais representam a Medicina FURB e mostram o perfil humanístico e solidário
dos acadêmicos de medicina de Blumenau. Como exemplo, podemos citar a
participação da Medicina, mais especificamente da LAACV (Liga Acadêmica de
Angiologia e Cirurgia Vascular), na Feirinha da Servidão conscientizando a
população sobre a prevenção da trombose. A medicina também participou de um
evento no Parque Ramiro Ruediger a pedido da FURB para conscientizar sobre
os cuidados da saúde.
Conclusão
O Centro Acadêmico é responsável por realizar inúmeras ações além das
citadas acima, na minha opinião todos os acadêmicos deveriam pelo menos
frequentar uma reunião nossa, para entender na prática o funcionamento e as
enormes quantidades de pautas com as quais trabalhamos, sendo muitas
frentes, porém todas com um objetivo: melhorar o ensino e a qualidade de vida
dos estudantes de medicina da FURB. O CAMBLU ensina para os seus membros
habilidades que a graduação de medicina somente não oferece, como trabalho
em equipe, organização de eventos, liderança, negociação e habilidades de
comunicação. É um prazer estar na frente dessa instituição maravilhosa e poder
coordenar uma equipe dedicada. 
Se você, depois de ler esse artigo, sentiu vontade de conhecer o CAMBLU
mais de perto, saiba que está convidado para uma de nossas reuniões. 
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ASSOCIAÇÃO
ATLÉTICA ACADÊMICA
ROMUALDO IZON HEIL

   A Associação Atlética Acadêmica Romualdo Izon Heil (AAARIH), fundada em 2005,
atua como órgão desportivo representante dos acadêmicos de Medicina da FURB. Dentre
suas funções, cabe destacar o incentivo e participação em eventos do desporto
universitário, a organização dos eventos festivos (assim que possível vocês vão ser bem
recebidos, amigos) a confecção e venda dos itens de representação do curso e a
manutenção da Bateria e do leão mascote da Medicina FURB.  Nosso atual presidente é o
Franco Anzanello Meira (acadêmico da 6ª fase), e a vice-presidente é a Carol Eckert
(acadêmica da 8ª fase).
   Sem mais delongas, saiba que você está entrando na maior do sul... A AAARIH vem
conquistando espaço de destaque no que se refere a associações acadêmicas, tanto
dentro de Blumenau quanto entre as demais universidades da região sul (quem é UFSC?).
Lutamos para que nosso curso cresça cada vez mais e você, calouro, está convidado a
vestir o preto e vermelho - nossas cores oficiais - e fazer a diferença junto com a gente
durante os 6 melhores anos da sua vida.
   Entre nossos objetivos, preconizamos a interação entre os acadêmicos de todas as fases
da Medicina, mas também de outros cursos e até mesmo de outras universidades. É nesse
contexto que são realizados os seguintes eventos festivos e esportivos (por que não
festivoesportivos?):

Sunset: É a primeira festa que vocês vão participar com a gente e é feita especialmente
para vocês. É o momento da apresentação oficial de cada novo leão, que recebe seu
apelido, sua plaquinha e a “roupinha” de calouro Medicina FURB.

Festa dos Calouros: Pra que só uma festa de recepção se você pode ter duas? É
realizada anualmente, no primeiro semestre, e dedicada aos alunos do primeiro ano do
curso (Calouros A e B). Uma festa open bar, com a ilustre presença da Bateria Fera, DJ e
Bandas.

Oktomed: Sim, o maior esquenta para a Oktoberfest é organizado pela sua Atlética, pode
se orgulhar leãozinho. É onde muitas universidades do sul do país (e até de outras
regiões) se reúnem para um open bar épico, com muita gente vestida de fritz e frida e um
digno open bar de 8 horas... depois disso, os que conseguem sobreviver acabam indo para
a Vila Germânica, mesmo que sem lembrar muito bem no outro dia. E aí, será que você
consegue essa façanha com a gente?

Texto escrito por Rafael Vinicius Guedes Varela 



Copa Med de Futsal: Ocorre no primeiro semestre em um fim de semana pré-
estabelecido. Cada turma monta seus times, que disputarão pelos títulos masculino e
feminino. No final, ocorre a premiação para a turma campeã geral e aos atletas destaque.

Jogos Internos da Medicina (JIM): Realizado no segundo semestre de cada ano e no
formato intersalas, são três dias de competições pautadas nas modalidades do Intermed
Sul, que incluem esportes coletivos, atletismo, natação, tênis de mesa e jogos de bar e
mente. Ao final ocorre uma festa de integração e a entrega das premiações.

Treinos semanais: Visando o aprimoramento do desempenho de nossos times e atletas, a
Atlética oferece treinos semanais dos mais variados esportes (handebol, futsal, voleibol,
basquete, judô e atletismo). É uma forma de manter o físico em dia, interagir com os
colegas do curso e compor os times oficiais que vão representar a Medicina FURB nas
competições. Se você, calouro, possui algum dom esportivo a ser explorado, ou mesmo
que não possua, mas deseja vestir a camisa da MEDFURB, entre em contato com nossa
diretora de esportes, Laura Narciso, para maiores informações... esperamos que o
questionário tenha sido sincero e aguardamos nossos futuros atletas nos treinos.

Jogos Universitários de Medicina de Santa Catarina (JUMED - SC): É um evento que
objetiva aumentar a integração entre as Atléticas de Medicina de Santa Catarina.
Idealizado pela AAARIH, teve suas duas primeiras edições realizadas em Blumenau,
sendo que na primeira fomos campeões geral derrotando a nossa querida rival UFSC
(#chupaUFSC). São dois dias de jogos e festas entre as faculdades de medicina do
estado.

Intermed Sul: O maior congressinho desportivo das Medicinas do sul do Brasil é realizado
anualmente e conta com a participação de 22 universidades. O evento tem por finalidade a
integração dos acadêmicos de Medicina dos estados de SC e RS através de jogos
coletivos e individuais, festas (inclusive a famosíssima festa à fantasia) e muita animação.
A nossa Atlética mais uma vez se orgulha por estar entre as fundadoras do evento e pelos
títulos alcançados recentemente: em 2017 nos sagramos campeões no basquete feminino
e no judô, tanto feminino quanto masculino e em 2018 reafirmamos nossa soberania,
sendo bicampeões no basquete feminino e trazendo as medalhas de ouro no handebol
feminino e judô masculino. Com esse resultado ocupamos a 5ª colocação no ranking geral,
sendo a 1ª colocada entre as faculdades particulares de medicina de SC. Sendo assim,
você está convocado a vestir o chapéu de fritz/frida e levar o nome de nossa universidade
cada vez mais alto no ranking geral!

E é isso aí leãozinho, seja bem-vindo !!! E se houver qualquer dúvida  entre em contato
com qualquer um dos nossos membros no grupo do zap.
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IFMSA BRAZIL
FURB

   A IFMSA – International Federation of Medical Students’ Association – é uma
organização estudantil mundial com 25 anos de história, sendo representada por
estudantes de mais 130 países que espalham a mensagem “pense global, aja local”.
 Na FURB, contamos com o comitê IFMSA Brazil FURB para passar a frente a visão de
ser uma referência na formação de estudantes de medicina mais humanizados, com o
objetivo de promover saúde e melhoria social. Dentro do comitê existem times
interdependentes que realizam diversas ações dentro da faculdade, desde: palestras,
cursos, ações etc. No total contamos com 7 núcleos: SCOME (Standing Committee on
Medical Education), SCOPH (Standing Committee on Public Health Regional Assistants),
SCORA (Standing Committee on Reproductive health including HIV/AIDS), SCORP
(Standing Committee on Human Rights and Peace), INTERCÂMBIO, CAPACITY
BUILDING e o NUPEC (Núcleo de Pesquisa Científica). Esses times são especializações
dentro do comitê para somar indivíduos com interesses em comum para realizar trabalhos
dentro das áreas que mais teriam apresso.
   Todo início de semestre o comitê IFMSA Brazil FURB realiza uma reunião de boas-
vindas para os novos calouros do curso de medicina, explicando mais sobre a atuação da
instituição na universidade, sua visão sobre promover um impacto positivo na sociedade,
ao viabilizar que estudantes de medicina descubram e desenvolvam seus potenciais, para
que liderem ações e realizem intercâmbios, nos quais poderão vivenciar a medicina
praticada ao redor do mundo. Essa reunião de boas-vindas também é um momento para
realizar a filiação aos interessados com a atuação da IF na faculdade, e gostariam de
participar ou coordenar futuramente eventos.
   Para aqueles que já tiverem interesses em fazer parte da IFMSA, não perca
esse primeiro momento proporcionado pelo comitê. Sua participação em nossas
reuniões daqui para a frente será contabilizada em nosso sistema de pontuação
para concluir seu filamento, a pontuação também é vital para os interessados nos
intercâmbios nacionais e/ou internacionais como um fator de prioridade. A IFMSA
Brazil FURB está de porta abertas para todos os interessados em uma medicina
mais humanizada e integrativa, proporcionando ambientes para introdução
científica com suas revistas e sites, experiências únicas com os intercâmbios
(podendo ser clínicos-cirúrgicos ou de pesquisa) e criando um senso de liderança
e proatividade aos comprometidos em suas atividades.

Texto escrito por Guilherme Wandall
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   As Ligas Acadêmicas são entidades constituídas fundamentalmente por estudantes, em que se busca
aprofundar temas em uma determinada área da Medicina. Para tanto, as atividades das Ligas Acadêmicas
se orientam segundo os princípios do tripé universitário de Ensino, Pesquisa e Extensão.
   Na FURB, atualmente, contamos com 29 Ligas acadêmicas de medicina ativas que contemplam quase
todas as especialidades médicas, que vão desde as áreas clínicas a cirúrgicas. A organização de uma liga
baseia-se num estatuto aprovado pela Universidade através do DAEX (Divisão de apoio a extensão) e
organiza-se de forma autônoma através de uma diretoria composta por acadêmicos do curso de medicina
que são selecionados por um processo seletivo próprio. Os participantes das ligas (ligantes) ao se filiarem,
passam a ter direito a ciclos de palestras, eventos, workshops, pesquisas e estágios, além da certificação
de participação dessas atividades no semestre, emitidos pelo DAEX e/ou pela ABLAM (Associação
Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina).
   A ponte entre as Ligas e o Departamento de Medicina, bem como com a própria Universidade, é
intermediada pelo CAMBLU, com o objetivo de manter o calendário de atividades das ligas organizado
para que os acadêmicos possam programar-se e participar de mais atividades das ligas e da universidade
durante o mês. Além disso, o CAMBLU oferece apoio estudantil e também financeiro, através do PAF-
LIGAS (Programa de apoio financeiro), que comtempla em até R$1000 a Liga que apresentar o melhor
projeto de evento para o semestre. Para tal, a liga deve submeter seu projeto através de um processo de
seleção que está descrito no edital do PAF-LIGAS divulgado todo início de semestre no site do CAMBLU e
no grupo da Medicina FURB Oficial no Facebook.
    Atualmente a Medicina FURB conta com as seguintes ligas acadêmicas:

LIGAS
ACADÊMICAS

Liga Acadêmica de
Gastroenterologia e Hepatologia—
LAGEH
Presidente: Priscila Pegoretti
Instagram.com/lagehfurb

Liga Interdisciplinar de Oncologia—LION
Presidente: Beatriz Pereira Lopes
E-mail: lionfurb@outlook.com
facebook.com/lion.blumenau
Instagram: @lionfurb

Liga Acadêmica de Medicina
intensiva - LIGAMI
Presidente: Wallace Mees
Instagram.com/ligamifurb

Liga Acadêmica Multidisciplinar da
Medicina do Estilo de Vida - LAMMEV
Presidente: Isabela de Luca 
instagram.com/lammev_liga/

Texto escrito por Larissa Caroline Chiste



Liga de Oftalmologia—LIOF 
Presidente: Julia Simones
E-mail: liof2015@outlook.com
Instagram: @lioffurb

Liga de Hematologia — LIHEM 
Presidente: Grazielle Correa
E-mail: lihemfurb@gmail.com
Instagram: @lihemfurb

Liga Interdisciplinar de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem—LIRAD 
Presidente: Mateus Campanelli
E-mail: lirad.furb@gmail.com
Instagram: @liradfurb

Liga Acadêmica de Angiologia e
Cirurgia Vascular—LAACV 
Presidente: Luana Labes da Costa 
Instagram: @laacvfurb

Liga Acadêmica de Medicina de Urgência e
Emergência– LAMURGEM 
Presidente: Marco Yukio Iizuka
lamurgem.blumenau@gmail.com
Instagram: @lamurgemfurb

Liga Acadêmica Interdisciplinar de
Cuidados Paliativos - LACP 
Presidente: Leonardo Cecconello
Instagram.com/lacp_furb

Liga Acadêmica de Pneumologia —
LAP
Presidente: Maria Eduarda Treis 
E-mail: lap.furb@gmail.com
Instagram: @lapfurb

Liga Acadêmica de Cirurgia Pediátrica —
LACIPE
Presidente: Christine Bowman
facebook.com/lacipe.furb.5
Instagram: @lacipe.furb

Liga Acadêmica de Doenças Infecto-
contagiosas - LADI
Presidente: Marcella Sperb
E-mail: ladifurb@gmail.com
Instagram: @ladifurb

Liga Acadêmica de Dermatologia —
LACIDERM
Presidente: Camila Moraes
E-mail: lacidermfurb@gmail.com
Instagram: @laciderm

Liga Acadêmica de Saúde Comunitária
– LASCO
Presidente: Leonardo Baraúna
intagram.com/lascofurb

Liga Acadêmica de Nutrologia FURB - LINUT
Presidente: Beatriz Manzke
instagram.com/linutfurb

*As informações contidas nessa seção são de responsabilidade das Ligas Acadêmicas e podem sofrer alterações durante o semestre.



Liga Interdisciplinar de Saúde Mental—
LISMEN
Presidente: Ana Campiolli 
E-mail: lismen.furb@gmail.com
facebook.com/lismen.furb.blumenau
Instagram: @ligalismen

Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica—LACC
Presidente: Beatriz Pereira Lopes
E-mail: laccfurb@gmail.com
facebook.com/laccfurb
Instagram: @laccfurb

Liga Médico-Acadêmica de Cardiologia—
LIMAC
Presidente: Caroline Zipper
E-mail: limacfurb@gmail.com
facebook.com/limac
Instagram: @limacfurb

Liga Renal 
 Presidente: Anna Sofia Amorim
E-mail:ligarenalfurb@hotmail.com
facebook.com/ligarenal.blumenau
Instagram: @ligarenalfurb

Liga Acadêmica de Clínica Médica— LACM
Presidente: Anna Flávia Campedelli
E-mail: lacmfurbb@gmail.com
facebook.com/lacmfurb
Instagram: @lacmfurb

Liga Interdisciplinar de Cirurgia Plástica
— LIPLAS
Presidente: Maisa Schultz
E-mail: liplasfurb@gmail.com
facebook.com/liplas.furb
Instagram: @liplas.furb

Liga Interdisciplinar de Endocrinologia e
Metabologia—LIEM 
Presidente: Frederico de Brito
Machadoliemfurb2017@gmail.com
Instagram: @liemfurb

Liga Acadêmica de Neurociências— LAN
Presidente: João Guilherme Valim 
E-mail: neuroligabnu@gmail.com
facebook.com/lan.ligaacademicadeneuro-
ciencias
Instagram: @ligadeneurociencias

Liga Interdisciplinar da Saúde da Mulher—
LISAM
Presidente: Júlia Klaumann
E-mail: lisamfurb@yahoo.com.br
facebook.com/lisam.furb
Instagram: @lisamfurb

Liga Interdisciplinar de Pediatria —
LIPED
Presidente: Anna Beatriz Silvério
E-mail: lipedblumenau@gmail.com
facebook.com/lipedblumenau
Instagram: @lipedfurb

Liga Acadêmica de Semiologia — LASEM
Presidente: Rafael Corsini Peixer
E-mail: lasemfurb@gmail.com
Instagram: @lasemfurb



Liga Acadêmica de Cirurgia Torácica
 Presidente: Wesley Severino
Email: lact.furb@gmail.com
Instagram: @lact.furb

Liga de Anatomia Humana Cláudio
Martins
 Presidente: Wesley Severino
Email: lahcmfurb@gmail.com
Instagram: @lahcmfurb

LiLiga Acadêmica de Reumatologia
Presidente: Maria Eduarda Treis
Instagram: @liarefurb

Liga Interdisciplinar de Ortopedia e
Medicina do Esporte—LIORTE 
Presidente: Laura Serraglio Narciso Email:
liortefurb@gmail.com
instagram.com/liortefurb/



     Primeiramente para iniciar uma liga, deve-se ter um tema ou área de atuação pré definida.
Após esse primeiro passo, deve-se identificar pessoas que tenham interesse por essa área e
que estejam dispostas a trabalhar em conjunto nesse processo. Assim, pode ser dado início ao
processo de abertura da liga acadêmica. 
    Os documentos necessários para a abertura estão disponíveis no site da furb, www.furb.br,
lá vocês devem clicar na aba “Relação com a comunidade” e selecionar o item “formulários”,
nesse tópico haverá um conjunto de documentos denominados “ligas acadêmicas”. Os
documentos que devem ser preenchidos são: requerimento de credenciamento de liga
acadêmica, projeto de criação da liga acadêmica, ata de constituição da liga acadêmica,
indicação do docente orientador, Estatuto da liga, relação de nomes dos integrantes da
administração da liga acadêmica, termo de responsabilidade junto à FURB e termo de adesão
ao serviço voluntário do docente orientador. 
   Com esses documentos em mãos, deve-se dar entrada no processo de criação junto ao
DAEX, localizado na sala I-602, Campus I ou pelo e-mail daex@furb.br.

COMO CRIAR UMA
LIGA ACADÊMICA
Texto escrito por Larissa Caroline Chiste



     O Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (UNIEDU) é um programa
estadual, executado pela Secretaria da Educação, que agrega todos os programas de
atendimento aos estudantes a nível de graduação, fundamentados pelos Artigos 170 e 171
da Constituição Estadual.
       As bolsas ofertadas pelo UNIEDU promovem a inclusão de acadêmicos no ensino
superior com dificuldades de realizar os seus estudos por ordens financeiras, e que
atendem aos requisitos estabelecidos na regulamentação dos programas, com bolsas de
estudo, pesquisa e extensão, integrais e parciais, para estudantes matriculados em cursos
de graduação e pós-graduação presenciais, nas instituições de ensino superior habilitadas
pelo MEC ou pelo Conselho Estadual de Educação e cadastradas na Secretaria de Estado
da Educação de Santa Catarina para participarem do Programa UNIEDU.              
      A FURB se enquadra nessas instituições, sendo assim, seus acadêmicos possuem o
direito de receber auxílio estudantil governamental. Além do apoio, as bolsas possibilitam
também a mudança social dos estudantes em suas futuras carreiras.
      As inscrições ocorrem de forma semestral, sob orientações da FURB, no próprio site
do UNIEDU http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/uniedu-principal. O auxílio possui
validade de 1 ano ou, em caso de pesquisas, até o fim destas, podendo ser renovado, e a
porcentagem pode variar de acordo com a carência de cada aluno, comprovada via
documentação. Dentre os itens solicitados, pode-se citar declaração de imposto de renda,
comprovantes de casa própria/cedida/alugada, cópia da carteira de trabalho dos membros
da família, entre outros.
        O período de inscrições para bolsas UNIEDU para esse semestre que vem abre no
mês de março! Não perca a chance de se formar na carreira dos seus sonhos por sua
condição financeira. Para mais informações, acesse também o site da FURB
http://www.furb.br/web/1628/servicos/portal academico/apoio-ao-estudante/cadastro-
uniedu ou consulte a Coordenadoria de Assuntos Estudantis da FURB via telefone 47
3321-0307. 
        Vamos, juntos, mudar essa realidade, e conquistar um espaço que é nosso
por direito. Conte conosco!

BOLSAS UNIEDU
Texto escrito por Camila  Ceruti



   O Crédito Educativo da FURB - Credifurb é um programa mantido com recursos próprios
da Universidade, destinado a financiar as mensalidades. O estudante poderá concluir seu
curso pagando até 50% da mensalidade durante a graduação e os outros 50% após sua
formação. O Credifurb não acrescenta juros ao valor financiado, será pago, ao final do
curso, para a instituição o valor referente à porcentagem escolhida da mensalidade
atualizada do ano em questão.
      O Crédito beneficiará o aluno por, no máximo, 11 semestres, e o tempo para o
pagamento após a conclusão do curso é o mesmo período em que utilizou o
financiamento. Durante a fase de utilização do CREDIFURB, o estudante deve cumprir
com o pagamento do valor não financiado.
      Um ponto importante a ser ressaltado é que o aluno, para se beneficiar do crédito, não
pode ter financiamento ativo com o FIES ou CREDUC e nem ter recebido bolsas do
programa UNIEDU.
Possui processo seletivo próprio, regulamentado por edital semestral, e atende todos os
acadêmicos de graduação, incluindo o curso de Medicina. 
      Para a análise da CAE (Coordenadoria de Assuntos Estudantis) será utilizada a
mesma documentação enviada para o cadastro do UNIEDU. Para os alunos que não
tiveram o cadastro do UNIEDU aprovado, ou que não o fizeram, a CAE solicitará os
documentos necessários. 
    Fiquem atentos à página do Credifurb para acompanhar futuros editais e datas de
preenchimento de formulários de inscrição http://www.furb.br/web/5270/servicos/portal-
academico/apoio-ao estudante/credifurb.
     Para dúvidas ou perguntas nos colocamos a disposição, basta entrar em
contato conosco! E sigam também as redes sociais do CAMBLU para maiores
atualizações.

CREDIFURB
Texto escrito por Laísa Scremin



PANDEMIA E
MEDICINA

Como estão sendo
dadas as aulas

durante a pandemia?

Aulas teóricas estão sendo
feitas  com sistema híbrido,
podendo ser pelo Microsoft
Teams ou presencialmente,

normalmente seguindo o
cronograma original da

turma

Como estão
ocorrendo as aulas
práticas da 1ª fase?

As aulas práticas dependem da situação

de Blumenau, se a Furb permite ou não

a utilização dos laboratórios dentro das

normas de distanciamento social

estabelecidas pelo governo. Caso seja

permitido, cabe aos líderes organizarem

com os professores de cada disciplina

qual a melhor forma de repor cada uma

das aulas. Atualmente, as aulas práticas

e o sistema híbrido estão permitidos. 

Texto escrito por João Vítor Muller Fantini



O CAMBLU ou o DCE estão
fazendo algo para diminuir

os prejuízos financeiros e de
aprendizado dos

academicos?

O Camblu juntamente com o DCE e outros

centros acadêmicos já enviou à reitoria um

documento oficial exigindo a redução das

mensalidades em março de 2020.  Foi

redigido mais um documento com as

exigências dos acadêmicos, visto que o

curso de Medicina apresenta demandas

diferentes dos outros cursos. A resposta foi

que o valor da mensalidade não será

diminuído, pois todas as aulas práticas serão
repostas

Será cobrado multa ou
juros sobre minhas
mensalidades caso

estejam atrasadas durante
a pandemia?

Não, a Furb se comprometeu a abonar

juros e multas referentes aos atrasos de

mensalidades durante a pandemia.

Quaisquer problemas referentes às
mensalidades

podem ser resolvidos diretamente com a

DAF (Divisão de Administração

Financeira) pelo telefone 47 33210314

ou pelo e-mail daf@furb.br.



Como estão
sendo feitas as

provas?
As provas podem ser aplicadas pelo AVA3, um

sistema da Furb no qual o professor pode adicionar

as questões da prova (tanto objetivas quanto

discursivas) e colocar um tempo limite dentro do

qual o acadêmico precisa responder as perguntas,

ou presencialmente. Todas as informações de

métodos de avaliação estão presentes no Plano de

Ensino, sendo de reponsabilidade de todos os

professores apresentar este Plano, nos primeiros

dias de aula de cada disciplina, além de

disponibilizarem ele na plataforma AVA3 para ficar à

disposição dos alunos sempre que precisarem

Há alguma forma do líder
de turma levar as

demandas de sua sala
para algum responsável

pelo curso?

Todas as semanas acontecem reuniões do

Colegiado, cujo horário e data são informados

pelo CAMBLU, em que um grupo de professores

responsáveis por todas as fases do curso

juntamente com o coordenador do curso de

Medicina ouvem os líderes de cada uma das

fases e discutem sobre demandas mais pontuais

de cada uma das turmas. Além disso, há um

grupo no WhatsApp com todos os líderes das

fases, onde pode pedir ajuda e contatos dos
professores



LÍDER DE TURMA

    Oi, gente! Sabemos que estão recebendo uma carga grande de informações e
talvez estejam um pouco confusos nesse primeiro momento. Mas não se
preocupem... Aos poucos isso vai melhorando. E como uma forma de já facilitar,
adianto que vocês precisam escolher um representante da sala! Esse é um
cargo que possui funções muito importantes e irá auxiliá-los a organizar
informações e trazê-las mais facilmente para toda a turma!
    Sendo assim, vou explicar um pouco da minha experiência como líder de sala
(fui durante dois anos no ciclo básico) e quais são as maiores demandas que ele
irá receber!
    Basicamente a pessoa escolhida vai representar o grande grupo em reuniões e
levar demandas da turma aos professores, Centro Acadêmico, Departamento,
Colegiado e por aí vai... E aqui vale lembrar que se deve seguir uma hierarquia,
apenas para organização! Então é mais ou menos assim que funciona: 

1.       Caso tenha algum problema da turma com relação a alguma matéria ou
professor, isso primeiro precisa ser discutido entre todos, ter um voto da
maioria, e o líder tentar mediar a situação diretamente com o responsável da
matéria.
2.       Caso não tenha resolvido, a problemática pode ser levada ao
departamento, que passará mais informações de como continuar resolvendo
a situação. 
3.       Caso não seja uma questão relacionada a isso ou não tenha surtido o
efeito esperado, a comunicação pode ser feita com o CAMBLU (e aqui é
importante lembrar que estamos sempre abertos e durante todo esse processo
também podemos ajudar).
4.       Em última instância algumas questões até são levadas ao Colegiado,
que nada mais é que um grupo de docentes e discentes da Medicina que
discutem e deliberam algumas pautas importantes para o bom funcionamento
do curso! 

   Acima disso estaria a administração superior da FURB, mas é difícil alguma
demanda específica chegar até eles. A ideia é resolver antes disso.  
    Então até aqui já deu para entender um pouco a importância do líder de sala e
da “hierarquia” do curso! Mas não é só isso que o líder faz... Sendo assim, aqui
vai mais algumas informações: o representante precisa ser uma pessoa 

Texto escrito por Carolina Bevervanço Veiga



organizada e responsável, que tenha uma boa comunicação com os colegas e
com os professores, que seja proativo e resolutivo! Muitas vezes precisamos,
enquanto líderes, organizar e resolver as coisas por nossa conta e sem muita
enrolação. A ideia é ajudar a turma ao máximo, ouvir a opinião de todos e tentar
chegar num meio termo. Durante o curso, vários são as eventualidades ou até
mesmo as discussões entre a turma... Mas todos precisam ser ouvidos e
representados!
   Outro ponto é quando chegamos ao ciclo clínico e internato, e nesse momento o
líder também precisa organizar horários/escalas de plantão e ter um contato
rápido com professores e alunos. São muitas informações, muitos horários e
imprevistos. E ah, caso se sintam sobrecarregados, é importante escolher um
vice-líder (para dividir funções ou frequentar reuniões na ausência do
representante).
    Até aqui, parece que o líder tem muitas responsabilidades, né? E tem mesmo!
No entanto, são muitos os benefícios. A comunicação com os professores pode
trazer boas oportunidades no futuro. Você também acaba sendo mais visto dentro
do curso, pelos outros acadêmicos, que pode te ajudar a fazer amizades e até
mesmo participar de outras instituições! Além disso, tudo é experiência... Então
algumas habilidades você também acaba adquirindo. Aprende a se portar e falar
melhor em público, participa e compreende melhor os problemas e funcionamento
do curso, aprende a trabalhar melhor em grupo e ouvir a opinião de todos. E,
mesmo não sendo algo a se preocupar tanto agora, a liderança pontua em
algumas provas de residência!
    Para saber mais sobre a liderança ou até mesmo outras questões do curso,
coloco-me a disposição para tirar dúvidas! Alguns conteúdos vocês também
podem encontrar no meu perfil do Instagram @medicarolinaveiga!



   Então, finalmente chegou a hora de aprender a usar o maior companheiro de
semestre de vocês, o famoso teams. 
   Primeiramente, todo aluno da FURB tem acesso ao office 365, necessitando
apenas do nome de usuário de vocês e da senha escolhida ao fazer a matrícula.
Após fazer o login, vocês tem acesso a essa página:

COMO USAR O
APLICATIVO
MICROSOFT TEAMS

   Como mostra a imagem, vocês tem acesso a todos os programas disponíveis do
office, mas nesse momento o importante é clica no desenho da seta e será
direcionado para a página do teams. A melhor ideia é baixar o aplicativo, pois
dessa forma evita problemas durante a transmissão das chamadas. 
   Após baixar o aplicativo, vocês terão acesso a página principal do aplicativo:

clica aqui para criar
uma nova reunião e

colocá-la no
calendário



   Na imagem anterior mostra a página em que está o calendário, onde
encontrarão as aulas marcadas e as reuniões do aluno.
     Na próxima imagem é a aba das equipes, em que cada matéria ou sistema
possui um grupo junto com o professor para organizar as aulas.

   Ao entrar em alguma chamada, sempre lembrar de mutar o microfone e
desligar a câmera. Ali na imagem mostra como fica quando ambos estão
desligados!

     Esperamos que vocês aproveitem as aulas e que esse mini manual de como
usar ajude vocês no semestre!

Texto escrito por Sofia Schmitt Schlindwein



PROFICIÊNCIA EM
INGLÊS - NÍVEL B2

   De acordo com o Projeto Pedagógico do novo currículo do curso de
medicina da FURB (2019.2), é condição necessária para a colação de
grau em Medicina a proficiência igual ou superior a B2 - Intermediário,
seguindo os critérios do Quadro Europeu Comum de Referência
(QECR). Esta proficiência na língua inglesa deverá ser comprovada até
o término da 9a fase.
   Com isso, o CAMBLU passou a investigar se existem recursos para
auxiliar os alunos que não atingiram esse nível ainda. Uma das
ferramentas que serão utilizadas para colaborar com esta pauta é a
conversação em inglês, que já vinha ocorrendo no ano de 2020, e 
 voltou a acontecer em 2021. Além disso, o Centro Acadêmico entrou
em contato com o FURB Idiomas para tentar uma possível parceria, e
conseguiu um simulado para que todos os estudantes de medicina
testem seus níveis de inglês, para descobrir se precisam aprimorá-lo
ou não.      
   Atualmente, o CAMBLU enviou um ofício para a reitoria da FURB
questionando a possibilidade de incluir a matéria de inglês como
optativa no curso de medicina, ou então de retirar o custo desse curso
para os estudantes do currículo novo, tendo em vista que não é
possível alterar o projeto pedagógico retirando a obrigatoriedade de
comprovação. A princípio, enquanto não houver avanço nessa pauta,
os estudantes possuem o direito a prorrogar essa comprovação até a
12ª fase.

 



       Durante esse ano, como todos sabem, as mídias digitais se fizeram mais presentes por conta
da situação vivida em 2020. Por esse motivo, a Diretoria de Comunicação e Marketing do
CAMBLU trabalhou muito para disponibilizar o melhor do Centro Acadêmico na maioria das
plataformas de mídia, além do Instagram e Facebook.
      As primeiras mídias mais utilizadas no ano foram o Instagram e Facebook. Muito foi debatido
sobre como divulgar informações e o que seria mais relevante para o aluno de Medicina FURB. As
artes foram padronizadas, vídeos criados, maior interatividade e sempre muita dedicação em
informar e atualizar os alunos.
        

INOVAÇÃO EM
MARKETING DO
CAMBLU

    A segunda mídia desenvolvida juntamente com a
IFMSA Brazil FURB, provavelmente a mais trabalhada,
são os Podcasts do MED FURB ON no Spotify.
Atualmente, muitos médicos e influencers da área da
saúde recorreram a produção de podcasts para divulgar
informações e até mesmo seus trabalhos na área que
atuam. O CAMBLU e a IFMSA Brazil FURB se
encaixaram perfeitamente nesse modelo de divulgação.
Por estar em um meio estudantil, o MED FURB ON abre
portas para as ligas acadêmicas divulgarem informações,
estudos e todo tipo de conteúdo científico em parcerias
com médicos renomados de cada área.

ESCRITO POR LAÍSA SCREMIN, DIRETORA DE COMUNICAÇÃO E
MARKETING DO CAMBLU, E RAFAEL REIS PATIÑO, DIRETOR DE
EVENTOS DO CAMBLU

 
       Além disso, o Centro Acadêmico está
estreando no YOUTUBE. Com vídeos e
gravações de Lives realizadas pelos
CAMBLU. Pretende-se utilizar muito mais
essa plataforma ao longo do ano. Vale
lembrar que o site também foi atualizado,
contando agira com maior acessibilidade e
novas áreas de divulgação.
   Para visualizar todas as mídias do Centro
Acadêmico acesse o site:
http://camblu.com.br/

      Também foi criado durante o primeiro semestre de 2020 o BLOG da medicina FURB. Com o
intuito de ser mais dinâmico e abrangente, essa plataforma busca mostrar mais dos alunos de
medicina. Lá são publicados artigos, poemas, textos científicos, artes, resumos e tudo que torna
cada aluno único dentro da medicina FURB



   No nosso curso existe uma política de apadrinhamento entre as turmas, ou seja,
cada aluno da segunda fase apadrinha um calouro recém-chegado na MEDFURB,
essa relação permanece até o fim do curso onde o padrinho passa materiais como
resumos, xerox de livros etc., além disso, isso ajuda a formar amizades para o
curso todo. Quem escolhe os afilhados são os calouros B da segunda fase, então
agrade seus veteranos para ter a chance de receber os melhores resumos.
    Primeiro passo: arranje um jaleco, você vai usá-lo bastante daqui pra frente. O
CAMBLU tem uma parceria com a loja Uniblu, que fica em frente ao mercado
Giassi, lá você encontra o jaleco e já pode bordar o símbolo da medicina FURB
no braço esquerdo do jaleco (símbolo na página do sumário), tendo um desconto
de até 15%.
   O centro acadêmico organiza todo semestre a Cerimônia do Jaleco, um evento
onde cada padrinho coloca o jaleco no seu afilhado simbolicamente, marcando
oficialmente a chegada dos novos alunos à MEDFURB.
  Este semestre, infelizmente não poderemos realizar a cerimônia na sua
chegada, mas o CAMBLU deseja boas vindas e com certeza marcará outra data,
quando possível, para o seu evento!

CERIMÔNIA DO
JALECO
Texto escrito por Douglas  Kraemer
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   O Simpósio Online de Ligas Acadêmicas de Medicina (SOLAM) foi
idealizado no ano de 2020, em que a gestão teve que se reinventar diante
da pandemia. A SOLAM foi realizada em conjunto com as 19 ligas
acadêmicas, as quais escolheram o palestrante para ministrar um caso
clínico, em que o objetivo era ter mais contato com os alunos que estavam
assistindo. O objetivo geral do evento é fazer essa interação CAMBLU-ligas
e tornar as ligas mais visíveis, tanto em âmbito regional como nacional. A
transmissão foi realizada pelo YouTube nos dias 15, 16, 22 e 23/09. A
edição 2021 está na produção e esperamos encontrar você lá!

EVENTOS CAMBLU

SOLAM

NOITE CULTURAL
   Em conjunto com a IFMSA, o evento procura fazer uma confraternização
da comunidade MEDFURB, em que os alunos e professores têm a
oportunidade de demonstrar seus talentos, como música, fotografias,
desenhos e poesias. O evento aconteceu unicamente em 2019 devido a
pandemia, porém o CAMBLU tem como proposta a continuação deste
momento de descontração entre os estudantes. 

Juntamente com a AEMESC FURB foi realizada uma aula ministrada pela
Viviane A. M. Saragoça, sobre o currículo LATTES, em que as principais
dúvidas e necessidades dos alunos foram supridas, além de ensinar sobre a
plataforma e suas particularidades. 

AULA CURRÍCULO LATTES

Texto escrito por Felipe Moeller



   A Semana Científica de Medicina FURB é o principal evento organizado
pelo Centro Acadêmico de Medicina FURB (CAMBLU) com a participação
de discentes previamente selecionados. Ocorrendo anualmente, desde o
ano de 2002, os alunos têm a oportunidade e são incentivados a
apresentar trabalhos acadêmicos, tanto na forma de banner como
apresentação oral.
   Na confraternização, que é realizada no último dia, são divulgados
os trabalhos premiados.
   Além disso, existem palestras com diversos temas, sendo ministradas
de formas diferentes, podendo ser casos clínicos, aulas, mesas redondas
e até mesmo de uma abordagem prática.
   Esse ano, o CAMBLU planeja ter SECIMED no 2° semestre de 2021,
pois não ocorreu no ano de 2020. O tema da SECIMED do 2º semestre é:
Vivenciando a Medicina - Uma abordagem prática.   

AULA SISTEMA PRONTO E
TASY

SECIMED

 Uma das demandas mais antigas dos alunos da MEDFURB e
consequentemente uma proposta da atual gestão do CAMBLU era trazer
aulas sobre os sistemas que são utilizados tanto no sistema de saúde
público de Blumenau, o sistema PRONTO, como em todos os hospitais da
região, o sistema TASY. Diante disso, foram organizadas duas aulas
separadas, a dos sistema PRONTO ministrada pelo enfermeiro Valcir
Cenci e a do sistema TASY ministrada pela empresa Philips, em que os
sistemas foram introduzidos aos alunos e explicados, mostrando a
funcionalidade de cada aba e ícone, com o intuito de tornar a vivência do
estudante mais tranquila nos estágios curriculares. 
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VACINAÇÃO
COVID/H1N1

   A vacinação do COVID iniciou-se no começo de 2021, em que foram incluídos
os trabalhadores de saúde como prioridade. Os alunos do internato (9°-12°
semestre) de medicina foram descritos nesse grupo, diferentemente dos
acadêmicos do ciclo clínico (5°-8° semestre) e básico (1°-4° semestre), pois não
se enquadravam como "estagiários" nos hospitais e outros campos de estágio. 
  No entanto, os acadêmicos de medicina iniciam em estágios hospitalares no 3°
semestre, e devido a isso há risco de contaminação pelo COVID-19. Assim, o
CAMBLU escreveu um ofício encaminhado para a prefeitura de Blumenau,
evidenciando os riscos presenciados dos acadêmicos ao frequentar os estágios
de carga horária alta em hospitais e outros campos, além de evidenciar o prejuízo
do aprendizado ao não frequentarem as aulas práticas.
   Com resposta ao ofício, a prefeitura decidiu acatar com o pedido do CAMBLU e
incluiu os acadêmicos de medicina de 3°-8° semestre, além de acadêmicos de
outros cursos da saúde. Atualmente, a grande maioria dos estudantes (a partir da
3a fase) estão vacinados, mais uma enorme conquista! 
   Além disso, o CAMBLU também foi atrás da vacina da gripe para os acadêmicos
de 3°-8° semestre como prioridade, já que o internato já é incluído como
trabalhadores da saúde. Diante disso, a Prefeitura liberou a vacinação para esse
grupo, o que garantiu mais uma conquista importante para o CAMBLU e os
acadêmicos!      
  

Texto escrito por Felipe Moeller



  A Revista Científica Integrativa de Saúde (RECIS) está em fase de
testes no portal de periódicos da FURB. O projeto foi elaborado por
diversos centros acadêmicos da área da saúde, sob orientação da
Professora Dra. Claudia Almeida Coelho de Albuquerque. A revista
entrará em vigor em 2021, cujo período de submissão ainda será
divulgado posteriormente. Vale ressaltar que a revista será publicada
pela primeira vez nesse ano, e que por esse motivo ainda não possui o
ISSN (International Standard Serial Number), pois é necessário uma
periodicidade para conquistar o código que torna a revista
reconhecida. 
   O objetivo da revista é fomentar a produção científica na FURB, ou
seja incentivar e dar oportunidades para os alunos da área da saúde a
produzirem trabalhos científicos, já que é a primeira revista dessa área
na FURB. Assim que possível divulgaremos mais informações sobre a
revista e como será o processo para publicação de trabalho
acadêmicos.

REVISTA CIENTÍFICA
INTEGRATIVA DA SÁUDE
Texto escrito por Rafael Coelho



Camisetas da Medicina FURB;
Roller Clip;
Porta-Jaleco;
Planner;
Adesivos;
Máscara PFF2

A Lojinha CAMBLU conta com as
seguintes opções de produtos:

Para adquiri-los fale com Brenda
Wiggers (acadêmica do 6° semestre).

LOJINHA CAMBLU

CAMBLU
Produtos 

 PORTA-JALECO
ROLLER CLIP

CAMISETA MEDFURB CAMISETA DOS CALOUROS

PLANNER CAMBLU

MÁSCARA PFF2 TAYCO



GESTÃO CAMBLU

2021
Confira abaixo quem
são os membros da

atual gestão!

PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

TESOUREIRA SECRETÁRIA GERAL

CAMILA CERUTI
5º SEMESTRE

LAURA S. ZEN
5º SEMESTRE

JOÃO FANTINI
7º SEMESTRE

GABRIELA DOMBECK
5º SEMESTRE



GESTÃO CAMBLU

2021

Confira abaixo quem
são os membros da

atual gestão!

DIRETOR DE
COMUNICAÇÃO

EXTERNA

SECRETÁRIA ADJUNTA

VICE-DIRETOR DE
COMUNICAÇÃO

EXTERNA

DIRETOR DE POLÍTICAS
CIENTÍFICAS

LUIS GABRIEL BLEMER 
10º SEMESTRE

THAINÁ S. GAVA
4º SEMESTRE

RAFAEL DESTRI COELHO
5º SEMESTRE

ALAN F. CERIOLI
11º SEMESTRE



GESTÃO CAMBLU

2021

Confira abaixo quem
são os membros da

atual gestão!

DIRETOR DE ASSUNTOS
ACADÊMICOS

DIRETORA DE LIGAS
ACADÊMICAS

DIRETOR DE EVENTOS
VICE-DIRETORA DE

EVENTOS

FELIPE Z. MOELLER
9º SEMESTRE

PRISCILA PEGORETTI
8º SEMESTRE

RAFAEL REIS PATIÑO
6º SEMESTRE

SOFIA S. SCHLINDWEIN
8º SEMESTRE



GESTÃO CAMBLU

2021

Confira abaixo quem
são os membros da

atual gestão!

DIRETORA DE
COMUNICAÇÃO E

MARKETING

VICE-DIRETORIA DE
COMUNICAÇÃO E

MARKETING

DIRETORA DE
FILANTROPIA

DIRETORA DE
PATRIMÔNIO

BRENDA WIGGERS
6º SEMESTRE

AMANDA J. DERLAM
6º SEMESTRE

ANA LUIZA BOAVENTURA
6º SEMESTRE

LAÍSA SCREMIN
5º SEMESTRE



GESTÃO CAMBLU

2021

Confira abaixo quem

são os membros da

atual gestão!

TREINEIRA TREINEIRA

TREINEIRO

MARIA E. PONTICELLI

3º SEMESTRE

 BRUNO F. PAWLAK

5º SEMESTRE

 JULIA WESTARB BUSS

6º SEMESTRE



CALOUROS

2021.2


