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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 31 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Laura Spengler Zen 

PRESENTES 

Alan França Cerioli, Amanda Junges Derlam, Ana Luiza de Moraes Golineli Boaventura, 

Brenda Wiggers, Bruno Francisco Pawlak, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin 

Moeller, Gabriela Dombeck, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, 

Maria Eduarda Ponticelli, Priscila Pegoretti, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, 

Sofia Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava. 

A integrante Julia Westarb Buss não pôde participar. 

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

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 30/08/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h20   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 

 

PAUTAS 

  

1 Proficiência em Inglês - Nível B2 

2 Demandas por Turma 

3 Reunião do Colegiado 

4 II SOLAM 

5 Curso de Primeiros Socorros 

6 Salinha de Convivência 

7 Novo Currículo 

8 Setembro Amarelo 

9 DAEX 

10 Filantropia e Voluntariado 

11 RECIS 

12 Conversação em Inglês 

13 Revisão de Propostas 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Camila inicia a reunião parabenizando a Diretora de Patrimônio pelo sucesso nos plantões de venda da lojinha do 
CAMBLU. Além disso, a presidente relembra que a gestão está se aproximando do fim e solicita que os integrantes 
fiquem atentos às pautas que precisam ser finalizadas. 
 
Camila comenta sobre a reunião realizada na última quarta-feira pelo coordenador, Nogara, acerca da proficiência de 
Inglês exigida para os novos acadêmicos de Medicina. Estiveram presentes na reunião cerca de 60 alunos, e Camila e 
Rafael Coelho foram os responsáveis por representar o Centro Acadêmico. Muitos estudantes presentes explicitaram 
suas críticas à essa obrigação.  
Após novas conversas do CAMBLU com a coordenação, o coordenador reuniu-se com o pró-reitor, Romeu, e em 
conjunto decidiram entrar em contato com o NDE, para discutir a possibilidade de flexibilizar essa exigência, haja vista 
os alunos, segundo o projeto pedagógico, deveriam ter sido avisados dessa situação ao ingressarem na universidade, 
o que não ocorreu, além de que o projeto propunha como alternativa para os alunos com baixo nível de inglês, as aulas 
do programa My English Online, oferecido gratuitamente pelo MEC e que não existe mais. 
Dessa forma, a pauta será levada novamente para o colegiado do curso. 
Relembrando que o CAMBLU entende a importância da língua inglesa para os estudantes e futuros profissionais 
médicos, no entanto a forma como a proficiência do idioma está sendo exigida não é adequada e justa com os 
acadêmicos. 

02 

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

• Monitoria de técnica cirúrgica: Priscila explica que parte das monitoras da técnica cirúrgica, inclusive ela, as 
quais cursam a oitava fase, possuem aula de pediatria teórica no mesmo horário da aula de técnica cirúrgica. 
Dessa forma, havia sido acordado com o professor de pediatria, no início do semestre, que as alunas poderiam 
entregar relatórios sobre os temas ministrados nas aulas teóricas como forma de abonar as faltas devido ao 
compromisso com a monitoria. Entretanto, após conversar novamente com as líderes da turma, o professor preferiu 
por não manter esse planejamento. Assim, as monitoras entraram em acordo de contatar o CAMBLU apenas para 
que esse pedisse orientações ao coordenador do curso de como proceder nessa situação, a fim de respeitar a 
preferência do professor e não prejudicar as monitoras. 
Entretanto, houve um mal-entendido durante a comunicação do coordenador Nogara com o professor.  
Assim, o CAMBLU pede desculpas ao professor pelo atrito de comunicação, e clama que a situação seja resolvida 
para que as alunas não saiam prejudicadas. 
Lembrando que, para participar da monitoria de Técnica Cirúrgica é necessária a realização de uma prova, e as 
monitoras foram aprovadas com êxito, dessa forma seria injusto que as alunas perdessem seu cargo de monitoras. 
Além disso, para ser monitor da disciplina é preciso ser da sexta, sétima, ou oitava fases, entretanto, todas 
apresentam aulas no mesmo horário da aula de Técnica Cirúrgica da quinta fase, o que gera conflitos de horários 
e prejudica os alunos monitores. 
 

• Retorno presencial: a Nota Oficial 24 ainda está em vigência, e determina pelo método Onlife (no entanto, agora, 
com o distanciamento reduzido), dessa forma, é indicado ao professor que continue transmitindo e gravando as 
aulas. Todavia, essa é uma escolha do professor, que não poderá ser obrigado a gravar sua aula, embora, caso 
os alunos prefiram assim, ou haja alunos participando da aula de forma remota, o mais indicado é o que o professor 
o faça. 
Lembrando que alunos com sintomas gripais não devem participar das aulas de forma presencial. 
 

• Preceptoria da nona fase: a professora Carla irá se afastar dos trabalhos de preceptoria. Assim, é necessário 
que seja contratado um novo preceptor para substituí-la. A contratação é realizada pela prefeitura, e o processo já 
está em andamento. 
 

• Neurologia prática na sétima fase: a sétima fase está sem uma professora de neurologia prática, visto que a 
docente preferiu por não realizar o contrato emergencial e está esperando pelo resultado do concurso PSPS. 

03 

A reunião do Colegiado estava planejada para ocorrer essa semana, entretanto foi adiada para a próxima. O CAMBLU 
possui três vagas do colegiado, contudo, com a saída do ex-vice-presidente, João Victor Fantini, há uma vaga 
disponível, que será ocupada pela vice-diretora de Comunicação e Marketing, Amanda. Na próxima reunião serão 
discutidas pautas como a do Inglês, e da nova disciplina optativa “Medicina Mediada por Tecnologias”. 
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04 

A SOLAM está sendo planejada para ocorrer em outubro nos dias 14,16,21 e 23, quintas e sábados, respectivamente. 

O horário ainda será mais bem discutido, mas pretende-se realizar o evento das 18h30 às 22h30. 

O grupo organizador se reúne todas as terças, a maioria das artes já está pronta e logo serão divulgadas, e alguns 

patrocínios já estão confirmados. 

05 

No último sábado (28/08), alguns integrantes da gestão participaram de uma aula experimental de Primeiros 

Socorros/ATLS oferecida pela escola VMF.  

Os participantes parabenizaram a iniciativa da escola e elogiaram a experiência. Entretanto, foi decidido que o CAMBLU 

não fará uma parceria com a escola, haja vista é mais interessante que o Centro Acadêmico busque formas de 

incentivar o uso dos equipamentos e bonecos de simulação que a faculdade já possui.  

No entanto, o CAMBLU continuará em contato com a instituição para possíveis futuros patrocínios, e parceria para 

workshops e Semana Acadêmica. 

06 
A cafeteira da salinha de Convivência foi encontrada constantemente suja e com café. Dessa forma, os integrantes irão 
buscar nas gravações da câmera os responsáveis pelo ato e passarão nas salas reforçando o aviso sobre os cuidados 
com esse ambiente. 

07 

Foi montada uma comissão, formada por Bruno, Laísa e Rafael Coelho, que ficará responsável por incentivar melhorias 

no novo currículo da Medicina. Assim, os integrantes entrarão em contato com o professor Luis Carlos Mello e outros 

responsáveis para verificar o porquê de os bonecos de simulação não estarem sendo utilizados, por exemplo, entre 

outras situações semelhantes. 

Além disso, Laísa complementa que já tentou entrar em contato para pedir permissão para uso dos bonecos de 

simulação e não obteve sucesso, mas foi informada que os professores Tarcísio e Alexandre receberam um treinamento 

para fazer uso desses. A aquisição dos bonecos teve um custo significativo e eles não estão sendo utilizados com a 

frequência desejada. Camila relembra que também havia a proposta de os alunos da ETEVI aprenderem Primeiros 

Socorros utilizando esses bonecos.  

08 

Para comemorar o mês de setembro, que é dedicado aos cuidados da saúde mental, foi realizado o seguinte 

planejamento: 

Semana 01 – post no Instagram sobre o Setembro Amarelo. 

Semana 02 – desafio de sete dias incentivando os alunos a reduzirem o uso de mídias sociais e se atentar mais à sua 

saúde mental. 

Semana 03 – bingo (interação com os alunos). 

Semana 04 – podcast da Liga de Saúde Mental (LISMEN). 

09 

Priscila e Alan redigiram um ofício para contestar a custo que o DAEX cobra para emitir certificados pelas ligas. Entre 

os argumentos utilizados estavam: outras faculdades de medicina não realizam essa cobrança e o DAEX não cobra 

para emitir os certificados das Semanas Acadêmicas. Os integrantes irão esperar pela resposta oficial, e caso 

necessário tentarão entrar em contato com hierarquias maiores. 

10 

Ana atualiza sobre as pautas da filantropia: 

• Caso Maitê: Ana entrou em contato com a DAC para verificar a possibilidade de realizar um pedágio interno na 

FURB a fim de auxiliar na causa de Maitê, entretanto ainda não recebeu uma resposta. 

• Arrecadação de brinquedos para crianças do CER: a lista de interessados iniciou pela própria gestão e já foi 

encaminhada para as turmas. Ao final da arrecadação será divulgada uma nota de agradecimento no Instagram 

oficial do CAMBLU.  

o Ana comenta que a proposta era de realizar um sorteio entre os alunos que mais contribuíssem para a 

causa, e permitir que o ganhador do sorteio participasse da entrega de brinquedos para as crianças. 

Também surgiu a ideia de realizar uma “gincana” entre as turmas, e a turma que mais contribuísse fosse 

premiada. Entretanto, ambas as propostas ainda serão mais bem avaliadas. 

o A IFMSA também participará da ação, e ficará responsável principalmente com a organização da entrega 

para as crianças. 

o Ana irá buscar por patrocínios para contribuir no evento e na proposta de premiação dos/as alunos/turmas 

mais participativas. Maria irá auxiliar Ana nessa pauta. 

11 
Rafael Coelho comenta que a Revista está em andamento, mas por atraso de alguns processos fundamentais, 

provavelmente a aprovação e início de funcionamento dessa será possível apenas no próximo semestre. 

12 
O projeto de Conversação em Inglês encerrou as atividades pendentes – o grupo básico conseguiu completar a carga 

horaria prevista e o grupo intermediário e avançado decidiu por encerrar mesmo sem cumprir a carga horária proposta, 
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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  

                                                                                  

 

 

______________________________________ 

                                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 

 

 

devido à dificuldade de encontrar um horário disponível para todos os participantes. Todos os alunos já receberam 

certificação.  

Devido à baixa adesão ao projeto, foi decidido encerrá-lo. 

O CAMBLU agradece a todos os alunos e professores que participaram e tornaram o projeto possível! 

13 
Camila analisou as propostas eleitorais da atual gestão e explicou que, das propostas de continuidade, apenas três 

não foram cumpridas – SECIMED, Cerimônia do Jaleco e Noite Cultura – devido à pandemia. 
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______________________________________________     _______________________________________________ 

                 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 

 


