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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 01 

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, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin Moeller, Gabriela Dombeck, João 

Vitor Muller Fantini, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Priscila 

Pegoretti, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, Sofia Schmitt Schlindwein, Thainá 

Scheffer Gava. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Gestão Evolução 2021; 

2 Demandas por turma; 

3 CNPJ CAMBLU; 

4 Sala de Coworking; 

5 Armários da saúde  

6 CAMBLU Mulher; 

7 Revista Científica Integrativa da Saúde 

8 Homenagem aos Veteranos; 

9 ABLAM; 

10 Secretaria; 

11 Modernização dos computadores do Câmpus V 

12 Disciplina optativa – Medicina Mediada por Tecnologias 

13 Avaliação dos professores 

14 Maior comunicação com professores e departamento  

15 Manual dos calouros  

16 Marketing 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 08/12/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h10   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 

 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

A presidente Camila começa a reunião desejando um bom ano para a gestão. Fala um pouco sobre as expectativas 
para o próximo ano, e dá boas-vindas aos novos integrantes. Camila explica sobre a dinâmica das reuniões. A gestão 
Evolução vai ter que cumprir com as propostas de continuação da gestão plus+ e as novas. As reuniões precisam 
existir para que as informações sejam descritas em ata e haja transparência com os outros alunos do curso. Além da 
reunião de hoje, haverá mais uma reunião esse ano, depois o CAMBLU entra em férias. As reuniões do CAMBLU 
voltam no fim de janeiro ou começo de fevereiro. Dependendo da situação da pandemia no ano que vem, o objetivo é 
que os integrantes do CAMBLU se reúnam em uma sala espaçosa da FURB, para que as reuniões possam ser 
presenciais, mas com respeito ao distanciamento social. Camila enfatiza que os integrantes do centro acadêmico 
precisam cuidar com os seus posicionamentos, haja vista, a partir de agora, tornam-se representantes dos alunos. 
Camila já liberou o acesso às salinhas do CAMBLU para os novos integrantes da gestão. E enfatiza, que é preciso 
também tomar cuidado para não pular etapas, por exemplo, no caso do ofício das mensalidades, houve uma pequena 
falha de comunicação com o coordenador, o que não deve mais ocorrer. Cuidar também com informações que são 
colocadas no grupo da gestão, os integrantes não devem repassar essas informações imediatamente, haja vista, é 
preciso confirmar com a administração da universidade se é possível encaminhar essas informações, e se essas 
informações são verdadeiras. O vice-presidente Joao Vitor também dá as boas-vindas. 

02 

A pauta das demandas por turmas foi uma pauta que se iniciou durante a gestão plus+, devido a todas as mudanças 
e incertezas causadas pela pandemia, e que se tornará permanente. Será sempre deixada uma caixinha de 
perguntas no Instagram oficial do CAMBLU para que os alunos do curso possam dar sugestões, tirar dúvidas, entre 
outros, já que nem sempre os alunos têm disponibilidade para participar da reunião e trazer as suas demandas 
pessoalmente. Camila abre um espaço para que os participantes da reunião tragam demandas de suas turmas, 
ninguém se manifestou. Camila perguntou sobre a situação da professora de radiologia Deise, Joao afirma que as 
aulas melhoram um pouco, mas que ainda deixam muito a desejar. Pricila Pegoretti, nos comentários, corrobora com 
o que foi falado. Luis Blemer também comenta sobre essa questão, e em sua opinião, ainda não foi alcançado o 
objetivo da pauta, as aulas da Ecomax são muito boas e as aulas da professora Deise ainda precisam melhorar 
muito. Camila afirma que ela e o Joao vão conversar com o coordenador Ricardo, e com o futuro coordenador 
Marcelo Nogara, para saber se vai haver substituição da professora ou não, o objetivo é fazer com que as aulas 
sejam dadas pela equipe da Ecomax. Laísa, que é a responsável pela caixinha de perguntas do Instagram, afirma 
que foram feitos muitos elogios, mas ainda não houve perguntas e pede para que os outros integrantes do CAMBLU 
colaborem para a divulgação e acrescenta que a identidade dos alunos será preservada. Amanda complementa que 
pode fazer outra arte para melhorar essa divulgação; nos comentários todos concordam que é uma boa ideia. 

03 

João comenta sobre a situação do CNPJ do CAMBLU. Ele ainda estava esperando uma resposta da Receita Federal, 
já que, até o momento o CAMBLU estava em situação irregular. Para resolver isso com a Receita Federal, há duas 
opções: pode-se regularizar o CNPJ atual ou criar um novo CNPJ, com o novo apenas será preciso registrar os 
cargos e os integrantes da gestão atual e vai ficar tudo certo. Entretanto, os dados que já foram enviados eram dos 
componentes da antiga gestão, dessa forma João pede para que os novos integrantes do CAMBLU mandem seus 
dados para que ele possa encaminhar para a Receita. 

04 

João manteve contato com o Everson da DAC, e comentou que ainda é preciso esperar a instalação elétrica na sala 

de Coworking para depois fazer a pintura e colocar os moveis. Os papeis de parede já chegaram, e as luminárias já 

foram compradas e chegam em até 69 dias uteis. Com as luminárias foi gasto um total de R$ 458,73. 

05 

João está esperando o resultado da licitação, que em aproximadamente duas semanas estará pronta. Camila sugere 

deixar uma arte pronta, mas fica decidido que é melhor esperar tudo ser resolvido para depois divulgar o resultado 

dessa pauta.  

06 

Pauta já iniciada na gestão plus+ por Carolina Veiga e Gabriela Scheidt. Foi criada uma aba no site do CAMBLU para 
que as alunas possam fazer denúncias de assédio dentro da faculdade de forma anônima. Ainda falta realizar a 
divulgação desse projeto, e resolver como e para onde seriam encaminhadas essas denúncias. Já existe o DCE mulher, 
o qual possui um convênio com a psicóloga da FURB, Heloisa. Dessa forma, caso surjam denúncias, o CAMBLU entrará 
em contato com o DCE para poder encaminhá-las. As artes ainda não foram postadas, mas Laísa se colocou à 
disposição para conversar com a Gabriela Scheidt para fazer as artes. Se a Gabriela quiser, como ela foi uma das 
responsáveis por esse projeto no final da gestão plus+, ela poderá fazer a arte. 

07 

Na gestão plus+, Rafael Coelho e Gabriela Dombeck ficaram responsáveis por criar uma Revista Cientifica Integrativa 

da Saúde. Rafael conversou com o analista da biblioteca hoje, e no portal de periódicos da FURB já está disponível 

uma página da revista. O corpo editorial e os responsáveis pela revista poderão ser modificados. A revista será 

trimestral. Para a primeira edição é preciso de 60 artigos inéditos, com submissões todas online. O sistema do portal 

vai sofrer uma atualização em breve, e vai ficar mais fácil para usá-lo. A primeira edição vai ser ano que vem, e o 

edital para o processo de seleção dos artigos ainda será lançado. Questionado por Luis, Rafael comenta que para 
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fazer a correção não será preciso usar o sistema, o qual só é usado para publicar os artigos. A revista ainda não tem 

o ISSN, ou seja, ainda não é indexada. Camila pergunta a partir de quando vai ser o período de submissão dos 

trabalhos, e quais temas poderão ser abordados, e Rafael responde que ainda não há uma data específica, e vai 

conversar com a professora Claudia Albuquerque para resolver isso. Outros cursos da saúde também poderão 

publicar nessa revista, não apenas os alunos da medicina. Nos comentários, Luis e Felipe sugerem fazer uma 

divulgação para que as pessoas possam começar a escrever, e incentivar as ligas a formarem grupos para produção 

de artigos. As artes de divulgação já estão prontas, mas como ainda precisa ser decido quem poderá submeter 

trabalhos, datas, assuntos que poderão ser abordados, entre outros, futuramente será feita uma nova divulgação, 

incluindo esses detalhes. Rafael também sugere que sejam feitas parcerias com o núcleo de pesquisa da IFMSA 

(NUPEC).  

08 

Sofia comenta sobre a homenagem que será feita aos formandos de 2020/02 que fizeram parte do CAMBLU em 

algum momento do curso. Serão feitas peças de cristal com o nome de cada formando e um agradecimento por ter 

contribuído com o Centro Acadêmico e com o curso. Essas peças ficarão prontas na terça-feira que vem (15/12), 

cada uma das 6 peças custará R$ 50,00, o pagamento será feito no dia da entrega, e há a possibilidade de haver um 

desconto.  Ao todo serão gastos R$ 300,00 reais. A empresa contratada foi a 3D cristal, que se localiza na Rua São 

Paulo. Sofia vai buscar direto na loja na terça feira, e sugere que a presidente e outra pessoa que participou de 

alguma gestão com esses formandos façam a entrega. Camila sugere que o Wallace entregue essa homenagem 

para os formandos, porque essa homenagem foi idealizada pela gestão plus+. Camila também comenta que a 

Gabriela Dombeck ainda não é a titular da conta no banco do CAMBLU, mas isso será resolvido em breve. Camila 

comenta que houve a sugestão de também serem entregues esses presentes para os formandos de 2020/01, mas 

pela dificuldade de encontrar esses alunos, que podem estar trabalhando ou fazendo residência em outro município, 

a ideia foi descartada. Dessa forma, a princípio fica decidido que essa homenagem será mantida para as próximas 

turmas que se formarem, mas não será feita para os que já se formaram. 

09 

Priscila comenta que a nova representante local da ABLAM, a Julia W. Buss, pediu para ser inserida no grupo de 

Whatsapp das ligas acadêmicas. Priscila comenta que talvez seria melhor não fazer isso, porque CAMBLU e ABLAM 

são duas instituições diferentes, e seria melhor não as misturar. A ABLAM ainda não é reconhecida pela DAEX, 

portanto, a certificação das ligas é realizada pala DAEX e não pela ABLAM. Para que a ABLAM possa fazer os 

certificados, as ligas precisam estar com as suas pendências regularizadas perante a DAEX. Esse assunto já foi 

discutido em reuniões da gestão plus+, quando optou-se por manter a DAEX como a principal responsável pelas ligas 

na FURB. Priscila sugeriu, como alternativa, que houvesse um outro grupo de Whatsapp, apenas da ABLAM com as 

ligas, mas não a colocar no grupo que já existe. Foi reforçado que o objetivo do CAMBLU é sempre dar apoio e 

suporte às ligas, e buscar a desburocratização dos processos da DAEX. 

10 

Toda reunião gera uma ata, que é redigida pelas secretárias. Depois da reunião as atas são compartilhadas no grupo 

de Whatsapp da gestão, para garantir que as informações não foram relatadas de forma equivocada. Depois que 

todos os integrantes conferem a ata produzida, as secretárias passam o documento para pdf e, a partir de agora, 

serão responsáveis por postar as atas no site do CAMBLU. Até a gestão passada, essa responsabilidade era dos 

integrantes do marketing, que ficavam sobrecarregados. Essa nova dinâmica facilitará o trabalho do marketing e 

evitará atrasos na postagem das atas. 

11 

Alan teve uma reunião com o pró-reitor Jamis para tentar encontrar uma solução para os computadores do campus V, 

e ficou decidido que os computadores terão os seus SSD substituídos por novos. Jamis já fez a compra dos novos 

SSD. O valor gasto em cada um dos 23 SSD foi de R$ 284,00, totalizando o valor de R$ 6532,00. Em março, Alan e 

Jamis voltarão a se encontrar para finalizar essa pauta. 

12 

O professor Rinaldo sugeriu para João a ideia de criar uma disciplina optativa de medicina mediada por tecnologia, 

haja vista, com a pandemia, essa forma de atendimento ficou mais evidente. Essa disciplina ainda não existe em 

nenhuma faculdade do Brasil. A princípio, os professores Mello e Rinaldo já estão em contato com a administração do 

curso para acrescentar essa disciplina optativa nas 7ª e 8ª fases. O professor Rinaldo pediu apoio do CAMBLU, para 

que fosse coletado o número de quantos alunos teriam o interesse de cursar a disciplina. Essa disciplina não geraria 

muitos gastos, portanto quanto mais alunos tiverem interesse, mais provável será de essa disciplina ser acrescentada 

no currículo. João sugeriu que esse número de interessados seja coletado por um forms do Google. Questionado por 

Luis, Joao explicou que o objetivo principal da matéria seria deixar o aluno preparado para fazer atendimentos por 

telemedicina, os quais tornaram-se cada vez mais frequentes, mas a ideia ainda precisa ser aprimorada. Luis 

comenta que talvez seja um conteúdo que não valha todos os créditos de uma disciplina optativa, e sugeriu para João 

que fosse discutido melhor com o professor para que essa proposta torne-se algo mais concreto e fique mais fácil 

para os alunos votarem no formulário.  
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

 

 

 

13 

Proposta da chapa evolução para melhorar a divulgação da avaliação dos professores, haja vista a importância dessa 

avaliação para o aprimoramento curso. Camila já conversou com a administração, e foi informada que essa avaliação 

é encaminhada para o coordenador, portanto não seria possível o CAMBLU analisar as respostas. Reforça-se 

também que, na última avaliação, não houve respostas suficientes para formar uma porcentagem significativa, o que 

impede que melhorias sejam feitas no curso. 

14 

Também foi uma proposta da chapa evolução. O mandato do atual coordenador de curso está chegando ao fim, e em 

janeiro de 2021 o Dr. Marcelo Nogara assumirá o cargo. Camila relembra que está sendo construída uma planilha 

pela secretária geral, com todas as aulas que as turmas precisam repor, e se não forem repostas, serão tomadas as 

medidas cabíveis. 

15 

O manual dos calouros de 2020/02 foi feito pela Sofia com a ajuda de dois outros integrantes da gestão plus+, e o 

próximo será feito pelo Felipe. As aulas provavelmente começarão em fevereiro, e esse manual tem que estar pronto 

antes do início das aulas. Amanda, Gabriela, Rafael Coelho, Laisa, Thainá, e Alan se dispuseram a ajudar Felipe. 

16 

Todo mês é feito um resumo das atas do mês, e até momento, esses resumos eram divulgados apenas no grupo de 

facebook da medicina, entretanto, poucas pessoas o liam. A partir de agora, esses resumos serão colocados no site 

do CAMBLU e será feita uma divulgação no Instagram oficial do CAMBLU. 

 
Laisa relembra sobre o projeto de podcast, Camblu On, e faz um convite para quem quiser participar do 

desenvolvimento dos novos podcasts. Priscila, Rafael Patino, e Ana Luiza se disponibilizaram a ajudar. 
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______________________________________      ______________________________________ 

                           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 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 02 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Thainá Scheffer Gava 

PRESENTES 

Alan França Cerioli, Camila Ceruti, Felipe Zeplin Moeller, Gabriela Dombeck, João Vitor 

Muller Fantini, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, Luís Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, 

Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava. 

OBSERVAÇÕES 
Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 
Convidados presentes: Ana Carolina Campiolli, Bruno Francisco Pawlak 

PAUTAS 

  

01 Reunião com CCS  

02 Reunião CONSUNI 

03 Demandas por turma 

04 CNPJ CAMBLU 

05 Sala de coworking 

06 Armários da saúde 

07 CAMBLU Mulher 

08 Revista Científica Integrativa da Saúde 

09 Homenagem aos veteranos 

10 Disciplina optativa – Medicina Mediada por Tecnologias 

11 Planos de Ensino 

12 Aula do sistema TASY 

13 Avaliação dos líderes 

14 Marketing 

15 Avisos 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 14/12/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h32  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h14   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 

Nº Ação 

01 
A presidente Camila deu a palavra para Luís, diretor de comunicação externa, que informou que não foi comentado 
nada específico sobre a medicina na reunião com o CCS, mas somente demandas e pautas sobre outros cursos. 

02 

Camila lembrou que essa foi a última vez no ano na qual Sofia havia participado como representante do CAMBLU 
nas reuniões do CONSUNI, responsabilidade que ano que vem será transferida para Felipe, diretor de assuntos 
acadêmicos da Gestão Evolução. Sofia informou, aos novos integrantes do centro acadêmico, que o CONSUNI é o 
Conselho Universitário da FURB. Ela citou também que nenhuma pauta específica do curso de medicina foi tratada 
na reunião. Apenas demandas e pautas de outros cursos foram comentadas, como a pauta da solicitação de 
aprovação de uma professora para coordenadora do curso de teatro, e a demanda sobre o adiantamento da 
formatura do CCS, em especial para o curso de odontologia. Além disso, tratou-se também da escolha do controlador 
geral da FURB para o mandato dos próximos 5 anos, e houve a aprovação de alterações em uma Resolução sobre 
as diretrizes para o desenvolvimento e apoio ao esporte pela FURB. 

03 

Camila citou uma pergunta que a aluna Juliana Lins Maués enviou no Instagram do CAMBLU: “quando a FURB dará 
um plano de reposição das aulas que foram perdidas?”. A presidente lembrou que, durante o ano de 2020, sempre 
era cobrado o plano de ensino e de reposição das aulas da coordenação, mas conforme o ano se estendia, a 
coordenação apenas afirmava que tinha o plano, mas não o apresentava para o CAMBLU. A decisão tomada pela 
gestão foi de cada membro do centro acadêmico conversar com os líderes de suas respectivas turmas para conferir 
exatamente quantas horas de cada matéria faltavam para ser repostas, devido aos incidentes da pandemia. Todos os 
dados adquiridos estão sendo organizados em uma planilha, e o CAMBLU está conferindo com a coordenação do 
curso de medicina se as horas informadas coincidem. A planilha será divulgada em janeiro de 2021, quando estiver 
pronta, e continuará sendo feita a cobrança da coordenação sobre essa atualização das aulas a serem repostas. 

04 

Camila deu a palavra para João, vice-presidente, que informou ter recebido na segunda-feira (14) todos os 

documentos faltantes, e já os encaminhou para a contabilidade, para que os retoques finais sejam feitos e para que o 

CAMBLU possa dar prosseguimento ao processo do CNPJ. Informou que a partir de então, restava aguardar 

atualizações por parte da contabilidade, para saber como o processo irá continuar ocorrendo.  

05 

João informou que tentou conversar com Everson, responsável pela elétrica da sala de coworking, mas não obteve 

resposta. O vice-presidente disse, então, que vai tentar contato com Sérgio, da DAC, para dar prosseguimento em 

relação a essa situação. Camila elogiou o trabalho que João tem feito, mas que infelizmente algumas necessidades 

não dependem apenas do trabalho do centro acadêmico, o que foi observado na ausência de resposta do contratado 

responsável pela elétrica. 

06 
Sobre o processo dos armários, João informou que foi realizada uma licitação na semana anterior, e essa licitação foi 
finalizada e revisada pela procuradoria da FURB. Depois disso, Charles, da DAC, informou que os armários serão 
comprados em fevereiro de 2021, e qualquer futura atualização sobre o caso seria informada por ele. 

07 

Laísa, diretora de comunicação e marketing, disse que conversou com Gabriela Scheidt, uma das idealizadoras do 

CAMBLU Mulher, que, por sua vez, ainda não tem previsão para a elaboração da arte de divulgação do projeto. Laísa 

afirmou, ainda, que vai conversar com Gabriela sobre a possibilidade de uma postagem para o blog, que informe 

como surgiu a ideia do projeto, mas também não há previsão para isso. A presidente Camila pediu que Laísa ficasse 

como responsável para conversar com as criadoras do CAMBLU Mulher, frisando a importância da divulgação desse 

projeto. 

08 

Camila informou que essa semana houve uma postagem sobre a Revista Cientifica, e questionou Rafael Coelho, 

idealizador do projeto, sobre as atualizações. Rafael informou que conversou com a professora Cláudia, e disse que 

tomaram a decisão de prorrogar para o semestre que vem sobre a definição dos dias para a submissão dos 

trabalhos. Também afirmou que haverá uma reunião antes disso, e que já está tudo encaminhado e organizado no 

site para, no ano que vem, dar prosseguimento ao projeto da revista. A presidente pediu para que o diretor de 

políticas científicas converse novamente com Cláudia, a fim de deixar tudo encaminhado para que no ano que vem já 

se dê início a isso, pois como serão 60 artigos, pode ser algo trabalhoso se deixado para ano que vem. Camila 

mencionou também a importância de parcerias com a IFMSA e com as Ligas Acadêmicas para a realização desses 

trabalhos. Coelho lembrou, ainda, que conversou com Gabriela Dombeck, também idealizadora do projeto, sobre a 

possibilidade de produzir um material educativo para os docentes, ensinando como mexer no portal da Revista, mas 

que esse é um projeto futuro. Camila gostou da ideia e ressaltou que a gestão pode ajudar a fazer isso futuramente, 

para agilizar a realização desse projeto o mais cedo possível no ano que vem. 
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09 

Camila questionou Sofia,vice-diretora de eventos, sobre quando ela iria buscar os materiais de homenagem aos 

veteranos. Sofia confirmou que iria na terça-feira (15) no período da manhã ou da tarde buscar os cristais, e disse 

que iria tentar um desconto, pois lhe foi informado que seria concedido esse desconto, mas que depois a empresa 

contratada não comentou mais sobre isso. A presidente falou que o ideal seria realizar a transferência pela Viacredi, 

para evitar que seja necessário o pagamento de taxas. Sofia concordou, e achou interessante a ideia de pagar os 300 

reais diretamente ao fornecedor, e que depois os valores faltantes seriam repassados a ela por meio de transferência 

bancária. Camila perguntou o que Gabriela, tesoureira, achava, e ela concordou. A presidente disse que conversou 

com Wallace, ex-presidente do CAMBLU, e afirmou que ele vai combinar um horário com os formandos para realizar 

a entrega dos cristais, já que a ideia da homenagem foi feita na gestão anterior. Sofia disse, por fim, que iria combinar 

com Wallace sobre quando e como entregar os cristais para ele.  

10 

Camila questionou se o vice-presidente chegou a conversar com os responsáveis. João disse que pediu mais 

informações sobre a disciplina optativa para o professor Rinaldo, e eles marcaram uma reunião online para quarta-

feira (16) às 11h. João complementou que se alguém tiver dúvidas em relação a esse projeto, pode encaminhar isso 

para ele questionar ao professor Rinaldo. A presidente sugeriu que achava melhor deixar a realização do formulário 

de pesquisa sobre os interessados na disciplina optativa para o ano que vem, pois crê que a adesão será maior 

nesse caso. 

11 

João disse que, na antiga Gestão PLUS, no começo de 2020, ele ficou encarregado de cobrar o departamento, pois 

principalmente no ciclo clínico os professorem não costumam disponibilizar o plano de ensino da matéria, o que deixa 

os alunos desorientados, e isso foi cobrado do departamento que, por sua vez, jogou a responsabilidade para os 

professores. João ficará encarregado de cobrar novamente do departamento no ano que vem, mas frisou a 

importância de cada aluno presente no CAMBLU conversar com os líderes de suas respectivas salas, para que isso 

seja cobrado dos professores. Camila concordou e comentou que o marketing poderia fazer uma postagem sobre a 

importância da disponibilização dos planos de ensino. O vice-presidente concordou, e ressaltou novamente que acha 

importante que os líderes cobrem dos professores os planos de ensino, e caso eles não reajam, isso deve ser 

cobrado do departamento de medicina. A presidente lembrou que no ciclo básico os professores geralmente 

disponibilizam isso. Já no ciclo clínico, isso se torna mais raro de acontecer, no entanto essa é uma obrigação dos 

professores, e deve ser cobrada deles. 

12 

Em relação às aulas sobre o sistema TASY, que é um sistema específico para ser usado ao longo da carreira médica, 

Camila disse que Carolina Veiga citou que a turma XLIV terá que usar o sistema no ano que vem, porém os alunos 

não sabem como mexer nele, e questionou sobre a possibilidade de uma espécie de tutorial de como usar esse 

sistema. O TASY foi criado pelo professor Arnoldo e comprado pela Phillips, e a presidente Camila acha pertinente, 

portanto, conversar com ele para que o próprio faça uma aula ensinando os alunos a usarem o sistema. Camila 

conseguiu o contato do professor, e questionou se João havia conseguido conversar com ele. O vice-presidente disse 

que vai conversar com ele amanhã assim que possível. A presidente disse que caso o professor não consiga dar a 

aula, pode-se conversar com outro professor que saiba também utilizar o sistema. Sofia e Rafael Patiño se 

disponibilizaram para ajudar a montar o evento da aula, que provavelmente será mediada via Youtube. Camila 

lembrou que a aula deveria acontecer no final de janeiro, se possível antes de a turma XLIV começar a ter as aulas 

que necessitem do sistema. 

13 

Camila passou a palavra para Priscila sobre a pauta, que foi idealizada por ela. A diretora de ligas acadêmicas citou 

que seria interessante criar uma forma de avaliar os líderes, a fim de sempre manter-se a atenção na administração 

das turmas. Ela sugeriu a criação um formulário avaliativo de líderes ainda esse ano, para avaliá-los pela gestão de 

2020. A presidente Camila citou a importância dessa iniciativa para o aprimoramento do trabalho dos líderes. Ela 

questionou sobre que tipo de formulário seria realizado, e Priscila disse que poderia ser feito algo como a já existente 

avaliação de professores, com respostas em forma de porcentagem, perguntando sobre a satisfação dos alunos com 

relação a diversos aspectos do líder, e no fim colocar uma caixinha perguntando sobre críticas e sugestões sobre os 

respectivos representantes de turma. Falou também sobre a suficiência do número de líderes presentes em uma 

turma. Camila elogiou o trabalho dos representantes e disse que muitos deles se demonstram esforçados e 

interessados em seus afazeres, e que os possíveis elogios enviados no formulário também podem servir como uma 

motivação para que continuem fazendo um bom trabalho. Todos presentes concordaram com a ideia. 

‘14 

Camila elogiou as artes postadas no Instagram do CAMBLU ao longo da semana, e disse que houve grande 

repercussão nos posts.Além disso, citou a importância da divulgação, sempre que possível, para aumentar o 

engajamento das redes sociais. Rafael Patiño disse que foi criado um grupo no WhatsApp para discutir sobre o 

podcast, e que está tudo encaminhado. Camila lembrou que ainda faltava Rafael postar no site uma única ata de uma 

reunião da gestão passada. Foi questionado às secretárias se elas conseguiram assistir o vídeo de tutorial de como 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       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 

postar as atas no site e elas confirmaram. Camila perguntou se Laura conseguiu postar com tranquilidade a ata da 

última reunião, e a secretária elogiou o vídeo feito por Laísa e Rafael, e disse que conseguiu postar tranquilamente. 

15 

A presidente concluiu a reunião lembrando que essa era a última do ano de 2020, e que o CAMBLU estava entrando 

em período de férias, mas que as atividades continuariam via WhatsApp, em caso de alguma demanda específica. 

Camila disse que as atividades deverão ser retomadas por volta do final de janeiro ou início de fevereiro de 2021, e 

que assim que a data for decidida, será feita a divulgação.  
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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 
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ATA DE REUNIÃO 
REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 03 

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, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin Moeller, Gabriela Dombeck, Laisa 

Scremin, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, Rafael Destri Coelho, 

Rafael Reis Patino, Sofia Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava.  

OBSERVAÇÕES 

Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. O vice-presidente João 

Vitor Muller Fantini não pode participar porque estava viajando. 

Também estiveram presentes os acadêmicos:  Bruna Caroline Nichelatti, Maria Julia 

Salomon e Pedro Henrique de Almeida Francisco. 
 

PAUTAS 

  

1 
1) Gestão 2021; 

 

2 
 

2) Retorno hospitais e SEMUS; 
 

3 
3) Planos de reposição; 

 

4 
4) Informe Técnico da Vacinação; 

 

5 
  

5) Demandas por turma; 
 

6 
6) Transferências 2021.1; 

 

7 
7) CNPJ CAMBLU; 

 

8 
8) Manual dos Calouros; 

 

9 
9) Cerimônia do Jaleco; 

 

10 
10) Semana dos Calouros; 

 

11 
11) CAMBLU Mulher; 

 

12 
12) Janeiro Branco e Saúde Mental; 

 

13 
13) Disciplina optativa – Medicina Mediada por Tecnologias; 

 
 

14 
14) Aula do sistema TASY; 

 

15 
15) Avaliação de líderes; 
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16 
16) Planilha das ligas acadêmicas + calendário; 

 

17 17) Marketing; 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 19/01/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 18h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 19h30   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

A presidente Camila começa a reunião desejando boas-vindas e explica que as reuniões irão acontecer mais cedo 
durante o período de férias.  E esclarece que, por enquanto, as reuniões do CAMBLU ainda não serão presenciais, 
mas isso pode acontecer dependendo do desenvolvimento da pandemia e da vacinação. Comenta também que a 
partir de fevereiro o coordenador do curso de Medicina será o Dr. Marcelo Nogara. Além disso, expõe que ela e a 
tesoureira Gabriela Dombeck já fizeram o pagamento do domínio do site do CAMBLU para o ano de 2021. 

02 

O HSI não permitirá o retorno das aulas para todos os alunos, apenas para o internato, a partir de 01/02. As aulas no 
HSC e no HSA já estão liberadas. Os professores estarão oficialmente de férias até dia 25/01, e a partir desse 
momento as reposições de aulas poderão ser marcadas. A presidente Camila está redigindo uma carta pedindo para 
que o HSI permita aulas para mais turmas, haja vista as turmas do ciclo básico e do clínico também possuem muitas 
aulas para repor, entretanto sem deixar de garantir a segurança de todos. Camila também esteve em contato com o 
professor Sergio Mendonça, de semiologia, que também tem muito interesse em iniciar a reposição de aulas e está 
trabalhando para que as aulas sejam liberadas. Camila também vai conversar com o SEMUS e as Unidades de 
Saúde. A princípio, o SEMUS liberou as aulas para as turmas do internato. Esse retorno era para ter ocorrido hoje, 
entretanto como os professores ainda estão em férias e a demanda de trabalho nas UBS devido ao coronavírus está 
maior, haverá uma nova reunião para discutir essa situação no dia 21/01, e o retorno das aulas provavelmente 
ocorrerá a partir do dia 25/01, mas sem confirmação ainda. O HU retorna com suas atividades no dia 01/02 para as 
turmas do internato e ciclo clínico. Haja vista que já houve comentários de que os professores nem sempre recebiam 
a informação de que o HU estava liberado ou não, Camila conversou com o coordenador Ricardo e ele garantiu que 
os professores irão receber um comunicado uma semana antes da abertura do HU. 

03 

 A secretária Laura, com ajuda dos outros integrantes da gestão e dos líderes de turma, organizou uma planilha com 
o número de aulas faltantes que precisam ser repostas, essa planilha já foi encaminhada para o departamento e para 
o coordenador Ricardo, o qual já começou a conversar com os professores para ver a disponibilidade desses em 
iniciar essas reposições. Como os professores estarão oficialmente de férias até o dia 25/01, as reposições poderão 
ser agendadas a partir dessa data. As aulas que começarão a serem repostas são as aulas do primeiro semestre de 
2020, para que não haja convergência de turmas nas mesmas matérias. A presidente Camila relembra que o 
CAMBLU está aberto para tirar qualquer dúvida e atender às demandas das turmas. 

04 

O ministério da saúde disponibilizou um informe técnico, em que informa quais são os grupos prioritários para receber 

as vacinas contra a covid-19, e os alunos da área da saúde estão inclusos nesses grupos prioritários. Entretanto, 

cada município determina como isso irá ocorrer, e quais fases do curso que estarão inclusas nessa prioridade. A 

prefeitura de Blumenau ainda não se manifestou acerca dessas informações. Dessa forma, a presidente Camila 

entrou em contato com o diretor do Centro da Saúde, Carlos Nunes, para saber com quem poderia falar e como 

proceder. O diretor Carlos contatou a responsável da prefeitura por esse assunto e a reitoria da FURB para cobrar 

mais informações. O DCE conversou com o CAMBLU e afirmou já ter contatado a Secretaria de Saúde de Blumenau. 

Assim, tanto CAMBLU quanto DCE estão trabalhando para garantir que os alunos de áreas da saúde recebam 
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prioridade na vacinação, principalmente as turmas do internato que estão frequentemente expostas a esse risco, haja 

vista frequentam constantemente os hospitais.  

05 

Pela caixinha de perguntas disponível no Instagram do CAMBLU, foram recebidas perguntas sobre a vacinação, as 

quais já foram respondidas na pauta anterior. Também houve uma dúvida sobre as aulas teóricas presencias, e se há 

alguma previsão para que elas retornem. Sobre esse assunto, ainda não há informações, apenas se sabe que as 

aulas práticas de reposição poderão iniciar a partir do dia 25/01 no HSA e HSC, e também no HSI e UBS para o 

internato, e que o semestre letivo se inicia oficialmente no dia 22/02. 

A líder da 12ª fase, Fernanda, entrou em contato com o CAMBLU, e expôs a preocupação da turma em relação a 

formatura. A data agendada para a formatura é dia 01/08/2021, entretanto a turma apresenta muitas aulas para repor 

e tem medo de ter que atrasar a formatura. Dessa forma, a turma deixa claro que, se a legislação que permite que as 

turmas de Medicina se formem com 75% do internato concluído ainda for válida, eles pretendem abonar o que falta e 

se formar na data que está prevista. No momento essa turma está realizando as aulas da 12ª fase, e deixarão para 

repor as aulas faltantes da 11ª fase, mais tarde. A turma irá redigir um ofício para deixar registrada essa intenção. 

Fernanda também trouxe uma demanda sobre o HU, em que são realizados atendimentos no período da tarde, 

entretanto, é atendido apenas um paciente a tarde inteira, e a turma gostaria de poder atender mais pessoas. A 

presidente Camila já entrou em contato com o coordenador Ricardo para debater essa demanda. 

O acadêmico de Medicina e atual presidente do DCE, Gustavo Stein, entrou em contato com Camila e demonstrou 

preocupação com o fato de estarem entrando novas turmas de Medicina a cada semestre, enquanto as turmas que já 

são do curso apresentam muitas aulas pendentes para repor, cujas reposições ainda nem iniciaram. Assim, o pró-

reitor, Romeu, foi contatado e questionado se haverá alguma pausa nos vestibulares, e como estão os planos de 

reposição. Na próxima semana provavelmente haverá maiores esclarecimentos sobre essa questão.  

06 
Questionada sobre as transferências, Camila afirmou que entrou em contato com o coordenador Ricardo, mas que o 
colegiado não discutiu esse assunto ainda e portanto não há informações sobre as vagas de transferência para esse 
semestre. 

07 
O CNPJ já está sendo regularizado, e a ata de posse da gestão Evolução e outros documentos já foram 

encaminhados para comprovar que a gestão assumiu. Em breve a regularização do CNPJ estará finalizada. 

08 

O responsável por essa pauta é o diretor de assuntos acadêmicos Felipe Moeller, que afirmou já estar finalizando o 

material e que logo disponibilizará a versão definitiva do Manual de Calouros de 2021/1 para os outros membros da 

gestão. 

09  

Devido à pandemia do covid-19 e ao distanciamento social, a cerimônia do jaleco do segundo semestre de 2020 não 

ocorreu. Assim, o diretor de eventos, Rafael Reis, e a vice-diretora de eventos, Sofia, trouxeram algumas ideias para 

a realização da cerimônia. Surgiram duas ideias principais: alugar o ginásio da FURB, que é bem espaçoso e 

possibilitaria o distanciamento dos alunos e maior segurança deles, ou realizar o evento de forma online. A maior 

parte dos presentes na reunião demonstraram interesse na primeira opção. Entretanto, como a situação ainda é 

complicada, optou-se por não decidir nada agora. Se o evento for presencial, as normas de distanciamento e 

segurança deverão ser seguidas, e será delimitado um número máximo de pessoas, para que não haja 

aglomerações. A presidente Camila também irá conversar com os líderes das turmas 52 e 53 para saber de que 

forma eles preferem que seja realizada a cerimônia. 

10 

A presidente Camila sugeriu que a recepção dos calouros desse semestre seja feita de uma forma mais interativa, já 

que provavelmente não poderá ser realizada de forma presencial. Como uma reunião no Teams provavelmente 

atrairia um publico pequeno, pensou-se em criar vídeos para o Instagram, como stories, IgTv’s, Reels, entre outros, 

que fossem rápidos e mais divertidos para os calouros. Camila pretende, nesses vídeos, dar dicas de como estudar, 

o que fazer nesse início de faculdade, ..., haja vista muitos calouros encontram-se um pouco perdidos e confusos 

quando entram na faculdade. 

11 

O CAMBLU Mulher foi idealizado no final da gestão Plus+, e ficou pronto e foi disponibilizado na última semana. Esse 

formulário fica disponível no site do CAMBLU, e as denúncias serão anônimas. A presidente Camila enfatiza que 

cada mais meninas e mulheres ingressam nos cursos, e que nenhum tipo de assédio deve ser tolerado, por isso que 

medidas como a do CAMBLU Mulher são tão importantes. 

12 

O mês de janeiro – Janeiro Branco – é dedicado à consciência sobre a saúde mental, transtornos e outras síndromes 

relacionados a isso. Assim, iniciou-se uma campanha no Instagram do CAMBLU, em que vídeos da psicóloga 

Catarina abordando esse tema serão disponibilizados. Foi realizada uma enquete questionando os alunos qual o 

principal tema que deveria ser abordado no vídeo, e o tema escolhido foi “Como diferenciar um transtorno de 

ansiedade da normalidade”. Rafa Coelho, Camila e Amanda estão responsáveis por essa pauta. Camila também está 

em contato com a professora Carolina Valente, de bioquímica, e com a naturóloga e acadêmica de Medicina, 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira                                                      

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

Gabriela Neumayr, para que sejam realizadas algumas atividades durante o ano relacionadas à Naturologia, Yoga, e 

outras práticas integrativas para auxiliarem na saúde mental dos acadêmicos. 

13 

O vice-presidente João Vitor está responsável por essa pauta, e está em contato com o professor Rinaldo. Será 

realizada uma pesquisa com os alunos para saber qual é o interesse deles na nova disciplina optativa, a fim de 

decidir se vale ou não a pena inseri-la nas opções de disciplinas optativas. Essa semana serão resolvidos mais 

alguns detalhes sobre essa pauta. 

14 

Essa pauta foi uma proposta da chapa Evolução. O sistema Tasy é utilizado na maioria dos hospitais da cidade e foi 

criado por um médico de Santa Catarina, porém não foi possível fazer contato com ele. Dessa forma, a gestão entrou 

em contato com a professora Caroline, que trabalha na Philips, a qual tentou conseguir algumas aulas, mas não teve 

autorização da sua supervisora. Como o Tasy é adaptado para cada hospital, o TI do HSA foi contatado e logo que o 

responsável voltar de férias, a presidente Camila e o vice João irão tentar contatá-lo para que ele possa fazer uma 

aula para os acadêmicos. A acadêmica Maria Julia Salomon questionou se será realizada uma aula sobre o sistema 

Pronto também, Camila comenta que não havia recebido essa demanda, mas que uma aula sobre o sistema Pronto 

também seria muito interessante. Maria Julia afirma ter o contato da Denise, que é a responsável por implantar o 

Pronto, e poderia disponibilizar esse contato para Camila.  

15 

A ideia de montar um questionário para avaliar o trabalho dos líderes de turma foi sugerida por Sofia. Camila, Priscila, 

e Sofia ficaram responsáveis por essa pauta. Foram recebidas 130 respostas do questionário, as quais foram 

organizadas em planilhas pela Priscila e já foram encaminhadas para o grupo de líderes. As respostas são anônimas 

e servirão para valorizar o trabalho árduo desempenhado pelos líderes, e também como uma forma de os 

acadêmicos opinarem e fazerem sugestões sobre o trabalho dos seus líderes.  

16 

Priscila sugeriu que fosse feito um documento online para que as ligas sempre mantenham atualizadas as 

informações sobre as diretorias e logo. Além disso, nesse documento as ligas poderão disponibilizar as datas dos 

seus eventos para que as outras ligas tenham conhecimento, com o objetivo de que coincidam o mínimo de eventos. 

17 

Camila parabeniza o trabalho que está sendo realizado pelo marketing da gestão Evolução, e comenta que um 

resumo das pautas de cada mês escrito pelas secretárias sempre estará disponível no blog do CAMBLU. Camila 

também relembra que a avaliação pedagógica ainda está aberta, e quanto mais respostas melhor. Enfatiza também 

que é muito importante repostar os posts do CAMBLU, para que as informações alcancem o máximo de acadêmicos. 
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______________________________________      ______________________________________ 

                           Alan Cerioli      Priscila Pegoretti                             

       Vice-diretor de Comunicação Externa                            Diretora das Ligas Acadêmicas    
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             Brenda Wiggers                                                       Rafael Reis Patiño 

        Diretora de Patrimônio               Diretor de Eventos 
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                   Vice-diretora de Eventos                    Diretora de Comunicação e Marketing  
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Sobre as demandas por turma, Camila Ceruti respondeu um questionamento sobre as reposições das aulas, que no 
caso do ciclo básico, nenhuma turma ainda está fazendo. A atual 5ª fase, por sua vez, está repondo aulas de 
semiologia I no Hospital Santa Isabel (HSI) e no Hospital Santo Antônio (HSA), assim como a 6ª fase. A 4ª fase ainda 
precisa repor, mas isso, segundo a presidente, ficará para o 2º semestre de 2021. Sofia comentou que a 7ª fase está 
repondo apenas 4 aulas que  foram perdidas quando a turma estava na 5ª fase, e com isso, ela questionou sobre 
como será feito para que todas as turmas reponham as aulas de semiologia, que são muitas. Camila explicou que as 
secretárias do CAMBLU fizeram uma planilha de aulas a serem repostas para todas as turmas, e isso será 
organizado conforme o calendário. Ceruti comentou também que questionou ao pró-reitor qual seria o plano de 
reposição das turmas, e ele por sua vez, respondeu que existe um prazo para reposição de aulas até 2022, e que 
essas reposições dependerão da disponibilidade de cada professor. A presidente comentou, então, que é necessário 
que cada turma cobre e combine com os professores essas reposições de aulas perdidas. Sofia perguntou sobre a 
possibilidade de alguma turma ficar “pendurada” por conta dessas aulas que ainda não foram dadas, e Felipe 
acrescentou que a turma dele optou por repor todas as aulas perdidas, e que isso deve levar um tempo. Camila 
finalizou lembrando que todas as aulas devem ser repostas até 2022, mas que as turmas mais avançadas possuem 
prioridade nesse sentido. 

02 

Sobre o retorno das aulas em 2021, a presidente lembrou sobre a live da FURB que explicou o retorno das aulas. 
Haverá um sistema na FURB chamado Onlife, e isso funcionará de forma híbrida, dando a opção aos alunos de 

escolher se preferem assistir às aulas presencialmente ou via remota. Isso se dará via Microsoft Teams, mas os 
professores estarão na sala de aula sendo gravados para que haja a transmissão para todos. Lembrando, é claro, 
que existem professores que são do grupo de risco e que optarão por não se expor à sala de aula, sendo que nesse 
caso as aulas poderão ser totalmente online. Camila conversou com Romeu sobre a obrigatoriedade de comparecer 
a todas as aulas, caso um aluno opte pelo modo presencial, e ele afirmou que em cada matéria o aluno terá essa 
possibilidade de escolher, mas que caso seja escolhida a opção presencial para determinada disciplina, o aluno 
deverá sempre comparecer presencialmente às aulas. Romeu também explicou para Camila que as salas variam de 
acordo com o tamanho, mas que, respeitando o distanciamento social, algumas delas comportam até 35 alunos. 
Ceruti, então, usou como exemplo matérias que possuem alta demanda de aula presencial, que sejam divididos em 
grupos, e que se revezem para o comparecimento às aulas em cada semana. Ela explicou também sobre a 
biblioteca, que manterá o sistema de empréstimos e devoluções por email, que devem sempre ser agendados. Falou 
ainda que sobre o restaurante universitário ainda não há nada definido. Ela lembrou também que foi realizada uma 
postagem no Instagram do CAMBLU falando sobre toda essa situação de volta às aulas. 

03 

Sobre o retorno dos hospitais, Camila explicou que o HSA e o Hospital Santa Catarina (HSC) estão liberados para 
aulas de grupos de até 6 alunos. Ela explicou que o Hospital Universitário (HU) voltou às atividades dia 01/02, e que 
existem algumas restrições para cada ambulatório do HU da FURB, sendo que alguns deles comportam apenas 2, 3 
ou 4 alunos por aula, e que isso será definido dependendo de cada professor de determinada matéria. O HSI 
começou a liberar, também, no dia 01/02, a entrada de estudantes de todas as disciplinas, para grupos de 3 alunos 
em cada aula.  

04 

Sobre a mudança de coordenação, Camila lembrou que o professor Nogara assumiu no dia 01/02 a coordenação do 

curso de Medicina, e que haverá uma postagem no Instagram do CAMBLU parabenizando-o. A presidente lembrou 

que a partir de agora todas as dúvidas e reclamações sobre o curso deverão ser tratadas com ele, e não mais com 

Ricardo, que deixou o cargo. 

05 

Duas mulheres que trabalhavam no Departamento de Medicina pediram transferência para outra faculdade, e no 

momento encontra-se sem representante nos cargos deixados. A Divisão de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

(DGDP) da FURB havia comentado que na última semana de janeiro deveriam ser contratadas novas pessoas, mas 

isso não ocorreu. Camila, então, disse que entrou em contato com os responsáveis dessa divisão, e depois de insistir 

nisso, Carlos Nunes a respondeu, dizendo que a partir de 01/02, novas pessoas contratadas assumiriam os cargos. A 

presidente do CAMBLU lembrou sobre a rotatividade do sistema do departamento, que deveria ocorrer a cada 2 

anos, mas que as pessoas costumam deixar os cargos antes disso, e aparentemente não há um motivo exato para 

esse fato, portanto ela solicitou a Gilmara, chefe da DGDP, uma explicação, que ainda não foi dada. 

06 
Quanto ao voluntariado, Ana Luiza comentou sobre o projeto Ajude um Idoso, que será realizado novamente esse 
ano, devido ao sucesso obtido no ano passado. Ana disse que conversou com Carol Veiga, e que ela ressaltou a 
necessidade de ver com antecedência o local para deixar as caixas para recebimento de doações. A diretora de 
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filantropia entrou em contato com supermercados, e disse que há muita burocracia para esse tipo de ação, mas que 
apesar disso muitos mercados foram solícitos com ela e demonstraram interesse no projeto, porém pediram para que 
seja escrito um ofício esclarecendo todas as informações e objetivos da campanha, para que tudo fique escrito e 
registrado com clareza. Ana comentou também que é necessário decidir qual instituição ajudar, para que se possa 
colocar isso no ofício. São Simeão e Continuando a Vida foram instituições que foram ajudadas no ano passado, e 
Ana entrou em contato com elas, para perguntar exatamente quais os itens mais necessitados pelas instituições. A 
São Simeão, que abriga 71 idosos, pediu produtos de higiene, como fraldas, enquanto a Continuando a Vida, com 40 
idosos, demanda também de luvas de procedimento e laticínios. Ana tentou entrar em contato com a casa Santa Ana, 
que não retornou, e conversou também com a Menino Jesus, que transpareceu ser uma instituição muito carente, 
que, segundo a mulher responsável, possui 32 idosos, e que 12 deles sobrevivem com apenas um salário mínimo, o 
que não consegue suprir todas as necessidades deles. Essa última instituição pediu, além de produtos de higiene, 
alimentos como leite, bolacha, café, ou seja, alimentos básicos. A diretora de filantropia ressaltou que é necessário 
sempre aprimorar as campanhas, além de fazer o que sempre é feito, por isso, ela sugeriu a ideia de fazer vídeos e 
fotos com os idosos, para ajudar na aproximação do público com os estudantes envolvidos na causa. Ela finalizou 
lançando o questionamento para futura decisão do CAMBLU sobre quantas e quais instituições serão ajudadas, para 
que se possa agilizar isso para março ou abril. Laísa sugeriu também a postagem de um story no Instagram, 
perguntando ao público seguidor da página sobre sugestões de instituições que precisam de ajuda. Camila comentou 
que gostou da ideia, e falou sobre a importância de divulgar causas sociais de Blumenau e assim conhecer melhor as 
instituições a serem ajudadas. Brenda sugeriu no chat sobre continuar ajudando o lar “Continuando a vida”, e Camila 

concordou, lembrando que essa instituição, ano passado, recebeu bastante ajuda do CAMBLU após passar por um 
incêndio, e também achou interessante a ação de arrecadar não só produtos de higiene, mas alimentos, para, assim, 
poder ajudar a instituição Menino Jesus. A maioria das pessoas concordou com a ideia de Camila, e assim ficou 
decidido: ajudar a Continuando a Vida com produtos de higiene, e a Menino Jesus com alimentos básicos. Ana 
completou dizendo que iria fazer o ofício e lembrou também sobre uma proposta de projeto de extensão, na qual ela 
e Brenda estão trabalhando, e falaram com as professoras Carol Valente e Dani Maysa, para que elas as ajudem a 
realizar esse projeto. Haverá uma reunião das 4 envolvidas, nesta semana. A princípio seria realizado um projeto com 
a ONG YPDO, mas Ana lembrou que no próximo semestre, caso o quadro de pandemia melhore, esse projeto pode 
se expandir para quaisquer instituições da região, já que é uma proposta voltada para a área de educação em saúde. 
Camila comentou que acha uma causa nobre e que concorda que isso seja feito. Brenda lembrou que o projeto com a 
ONG YPDO está encaminhado e que também será mantido. Camila exaltou o trabalho das meninas e lembrou a 
importância da filantropia. 

07 

Camila disse que conversou com a Brenda sobre a possível ampliação do projeto CAMBLU Mulher para outros 

eventos relacionados à mulher, já que ainda se encontra muito machismo no meio médico. A presidente comentou 

sobre a importância de fazer posts falando sobre o assunto, e futuramente realizar eventos presenciais, considerando 

a melhora na pandemia. Camila complementou dizendo que será feito um grupo para as responsáveis pela pauta do 

CAMBLU mulher, sendo que ficou decidido que as responsáveis pela pauta, juntamente com Camila, seriam Brenda 

e Sofia.  

08 

Sobre a disciplina optativa de medicina mediada por tecnologias, Camila passou a palavra para João Vitor, que 

comentou que o questionário de adesão ainda estava aberto, com 46 respostas ao todo, e que, dessas, 43 pessoas 

demonstraram interesse na disciplina optativa, o que foi repassado para o professor Rinaldo, que foi o idealizador do 

projeto. O vice-presidente do CAMBLU sugeriu o reforço da divulgação desse formulário, para analisar se existem 

mais pessoas interessadas em cursar essa matéria. João pediu então para que o marketing do centro acadêmico 

divulgue isso no Instagram novamente, e que seja repassado o texto sobre a disciplina no grupo dos líderes, a fim de 

que eles encaminhem isso para as respectivas turmas. Camila elogiou o trabalho de João nessa pauta, e reforçou a 

importância da medicina mediada por tecnologias em tempos de pandemia. O vice-presidente finalizou agradecendo 

Amanda e o pessoal do marketing pela ajuda no projeto. 

09 

Sobre o projeto do Janeiro Branco, Camila elogiou o projeto e deu palavra aos idealizadores dele. Amanda comentou 

sobre a necessidade dessa pauta, afirmando que foi trabalhoso, mas muito recompensador mexer com isso, e que foi 

muito divertido. Ela elogiou também Rafael por ter entrado em contato com a psicóloga. Laísa agradeceu a todos 

pelos elogios, e lembrou que foi realizado um post oferecendo ajuda e dando a oportunidade aos alunos de medicina 

de falarem sobre quaisquer necessidades de acompanhamento psicológico que eles apresentem, e lembrou também 

do papel da Central de Apoio ao Estudante (CAE) na FURB. 

10 

João falou que a contabilidade estava tentando regularizar o CNPJ antigo do CAMBLU, que se encontra irregular 

desde o ano passado. Ele disse que houve uma reunião para tentar resolver essa questão, mas que não 

conseguiram o contato do fundador do CAMBLU para regularizar esse CNPJ antigo e que, portanto, será mais fácil 

criar um novo. No entanto, devido a algumas mudanças no estatuto e à ata da posse da gestão de 2021 no CAMBLU, 

será necessário refazer o estatuto, e pra isso, o vice-presidente pediu o auxílio da atual secretaria do CAMBLU para 

ajudar nessa pauta. Camila lembrou que as mudanças recentes no estatuto já foram realizadas, e que seria bom 
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conversar com Carolina Veiga ou Wallace para conseguir o documento em Word, para poder reescrevê-lo e colocá-lo 

nos moldes. João Vitor falou que seria necessária também uma lista de presença ou o formulário de votação da atual 

gestão para confirmar a eleição. Com isso, a presidente questionou o que será feito caso não sejam conseguidas 

essas listas, e João falou sobre a possibilidade de regularizar a posse da atual gestão em um documento. Camila 

falou então que irá pedir para Wallace o registro dessas alterações que foram feitas, e que fará um grupo para os 

responsáveis pela pauta para auxiliar nisso, sendo eles: Camila, João, Gabriela Dombeck, Laura e Thainá.  

11 

João cobrou Charles, da Divisão de Administração do Campus (DAC), sobre a licitação e disse que a ela será aberta 

no dia 05/02 às 09h30, e que, assim que for decidida a empresa responsável pela compra dos armários, isso será 

feito e o processo continuará ocorrendo. 

12 

João disse que como não estava mais recebendo resposta do Everson da DAC, que era responsável pela elétrica, 

decidiu entrar em contato com Sergio, chefe da DAC, e ele explicou para João que como estavam muito ocupados 

com instalações do projeto Onlife na FURB, eles deram maior prioridade a isso, e que essa resposta seria dada no 

dia 01/02. Camila comentou sobre as luminárias e o papel de parede que já estão com Brenda, e perguntou se era 

possível deixar esses materiais na salinha, e João confirmou, pois o eletricista precisará das luminárias para a 

instalação elétrica, mas que é melhor esperar tudo estar instalado corretamente para poder colar o papel de parede 

na sala. A presidente disse que Brenda poderia pedir ajuda caso precisasse, e que para ter acesso à salinha, era 

preciso pedir a chave na guarita da FURB. 

13 

Quanto à cerimônia do jaleco, Camila disse que conversou com as líderes das turmas que entraram em 2020/2 e 

2021/1, e que foi decidido em consenso em ambas as turmas que será melhor esperar a pandemia acabar para 

realizar os eventos. 

14 

Camila elogiou o trabalho de Felipe e Sofia pelo Manual dos Calouros, sendo que Sofia já tinha feito o molde do 

manual, e que Felipe ficou responsável por revisar e reescrever os textos. Felipe questionou sobre quando seria a 

divulgação do manual, caso as turmas já estejam fechadas, e Camila comentou que já poderiam começar a 

divulgação, mas Priscila (caloura da turma 53) sugeriu que seria melhor deixar para mais perto do início das aulas. 

Amanda afirmou que o marketing vai deixar os materiais prontos para divulgá-los quando desejado. 

15 

Camila comentou que, na apresentação para os calouros, é ideal que todos os membros da gestão do CAMBLU 

falem, e que na semana do dia 22/02 será realizada essa apresentação via Microsoft Teams, ressaltando a 

importância de que todos estejam presentes. Ela lembrou também o pessoal do marketing e dos eventos sobre a 

divulgação dessa apresentação. A presidente disse que deverá ser explicado sobre cada cargo e alguns detalhes 

sobre o curso e a FURB, assim como os projetos, as ligas acadêmicas e a função do CAMBLU dentro da 

universidade.  

16 

Sobre a conversação em inglês, Camila deu a palavra para o Rafael coelho, e questionou se já havia algum 

encaminhamento disso. Rafael disse que esteve olhando alguns documentos da FURB sobre a monitoria de 

semiologia, e acabou encontrando o projeto pedagógico do currículo novo do curso de Medicina, e descobriu que 

uma parte do documento diz que é necessário, para conseguir o diploma de Medicina, ter nível B2 de proficiência em 

inglês até o fim da 9ª fase, o que demonstra a importância de saber uma segunda língua no curso de Medicina. Com 

isso, Coelho disse que é muito importante manter o projeto de conversação em inglês, e que serão chamados novos 

professores para auxiliar no projeto. A presidente disse que também não tinha conhecimento dessa necessidade de 

saber inglês para as turmas do novo currículo, e que por isso é necessário divulgar para que o maior número de 

estudantes possível saiba disso, reforçando a importância de participar de aulas de inglês ou de momentos de 

conversação. Para isso, Camila disse que será feito um formulário questionando quais alunos possuem interesse na 

conversação do CAMBLU, e o diretor de políticas científicas lembrou que, no ano passado, houve pouca adesão a 

esse projeto, e que talvez se isso fosse feito de forma presencial, haveria maior adesão a essa prática. Ceruti 

comentou que, como as aulas estão voltando a ser presenciais, provavelmente será possível realizar essas reuniões 

presencialmente também, respeitando o distanciamento social. Camila questionou sobre o início da divulgação, e 

Rafael disse que seria importante divulgar o quanto antes, já que o nível B2 não é tão rápido e simples de ser 

alcançado, e seria ideal que os estudantes aderissem a isso o mais cedo possível também. 

17 

Sobre a regularização das ligas acadêmicas, Priscila comentou que a pauta, idealizada também por Rafael Coelho a 

pedido de alguns acadêmicos, diz que deveria ser definido e limitado o tempo de permanência em cargos de diretoria 

das ligas. No entanto, cada liga possui um estatuto distinto, e apesar de ser definido pela Divisão de Apoio à 

Extensão (DAEX) que esse tempo não pode ultrapassar o total de 2 anos, algumas pessoas permanecem mais 

tempo em um mesmo cargo. Portanto, idealizou-se fazer também uma nova eleição baseada nas propostas que cada 

pessoa tem para o cargo, a exemplo do que é feito nas eleições da IFMSA, para analisar as ideias de cada candidato. 

Rafael comentou que algumas ligas são muito fechadas, e que por isso seria ideal que os ligantes pudessem eleger 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

os diretores das ligas. Priscila frisou sobre a importância de cada candidato a um cargo ter experiência no ramo da 

determinada liga acadêmica. Camila concordou com as ideias que foram expostas, e sugeriu que a DAEX deve 

auxiliar na pauta, pois possui melhor discernimento disso. A presidente acha que isso traria uma maior transparência 

para os processos seletivos de eleição nas diretorias das ligas acadêmicas. Sofia disse que a ideia de os ligantes 

elegerem os diretores das ligas é muito boa, pois daria uma oportunidade maior para os estudantes de chegarem a 

um cargo desejado. Camila sugeriu então que Priscila junte todas as ideias sugeridas durante a discussão da pauta e 

leve para a DAEX. Rafael completou que seria de bom tom conversar com os diretores das ligas antes para pedir a 

opinião deles sobre isso, mas Priscila acha melhor conversar com a DAEX antes, pois possibilitará criar um projeto 

mais bem estruturado. Camila concordou com a diretora das ligas acadêmicas, e lembrou que nada disso está 

definido ainda, e que seria apenas uma simples conversa com a DAEX para organizar as ideias e pedir a opinião 

deles sobre isso, afinal, caso a resposta da DAEX seja negativa, de nada adiantará conversar com os diretores das 

ligas antes. Por fim, devido à divergência de opiniões entre os membros da gestão, Priscila disse que irá criar um 

formulário para o pessoal do CAMBLU decidir se será conversado com a diretoria das ligas ou da DAEX primeiro. A 

presidente questionou sobre as ligas inativas, e Priscila disse que ao conversar com Larissa Chiste, entendeu que 

algumas ligas estão em período de “transição” e não sabem exatamente o que propor de atividade para os ligantes, e 

Pegoretti ressaltou que deve ser dado suporte a essas ligas, e sugeriu como exemplo a realização de eventos de 

integração de ligas para dar uma ideia a essas ligas do que fazer. Priscila, por fim, lembrou que nem o CAMBLU e 

nem o DAEX podem mudar o estatuto das ligas, e que isso precisa estar acordado entre as ligas e os demais, e por 

isso não se pode definir nada que não esteja de acordo com o estatuto de cada liga acadêmica. 

18 

Quanto à lojinha do CAMBLU, Brenda comentou que conversou com Scarlet – líder da turma 53 – para que ela 

consiga os tamanhos de camiseta de cada aluno, para após ter essa lista em mãos poder realizar um orçamento. 

Brenda perguntou se o pessoal da gestão gostaria de fazer camiseta ou não. Camila disse que achava interessante 

fazer o orçamento, e que a partir disso, a gestão decidiria se compraria ou não. Brenda disse então que vai atrás de 

um orçamento das camisetas. Camila questionou sobre o modelo da camiseta, e Brenda falou que poderia ser 

mantido o mesmo modelo do ano de 2020, apenas com o ano da gestão atual e com a logomarca do CAMBLU. Foi 

definido, portanto, que o pessoal do marketing vai encaminhar os modelos no grupo da gestão para que isso seja 

decidido. A diretora de patrimônio falou também da possibilidade de realizar um plantão de vendas da lojinha do 

CAMBLU em algum local da FURB, e foi definido que será feita uma enquete, na primeira semana de aula, 

questionando os alunos sobre a data da realização do plantão. Além disso, Wiggers falou sobre a possibilidade de 

produzir camisetas, mas a presidente disse que seria melhor esperar o decorrer da pandemia para ver se vale a pena 

produzir as camisetas do CAMBLU. Brenda falou também sobre a lojinha online, e disse que já colocou alguns 

produtos disponíveis no site, mas que ainda não está liberado para fazer a compra. Ela passou a palavra para Laísa, 

que teve a ideia de fazer uma lojinha no próprio Instagram do CAMBLU, mas disse que para isso é necessário 

vincular o perfil do Instagram à página do Facebook, mas como não se tem mais acesso a essa página, seria 

necessário criar mais uma página para vincular ao Instagram. Laísa questionou a opinião do pessoal sobre a vontade 

de fazer essa lojinha na própria rede social, e definiu-se que ficará melhor colocar o link para o sistema da lojinha na 

bio do Instagram do CAMBLU, para facilitar o acesso pelas pessoas.  

19 

Camila lembrou sobre o ofício do DCE pedindo à prefeitura a concessão de vacinas para os estudantes da área da 

saúde, mas disse que ainda não houve nenhuma decisão por parte da prefeitura de Blumenau sobre isso, e que se 

houver essa concessão, serão priorizados os estudantes das fases mais avançadas. 
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                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 
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______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           Alan Cerioli      Priscila Pegoretti                             

       Vice-diretor de Comunicação Externa                            Diretora das Ligas Acadêmicas    
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Sexta-feira a prefeitura permitiu a vacinação dos acadêmicos dos cursos de saúde, entretanto, foi solicitada à 
coordenação do curso uma nominata com os nomes dos alunos que vão receber a vacina. Como na sexta-feira 
estava ocorrendo a colação de grau de algumas turmas, a nominata ainda não foi finalizada, mas tem previsão para 
que hoje ou amanhã ela esteja completa e assinada, e seja encaminhada para a prefeitura. Entretanto, ainda há 
divergência entre as informações divulgadas pela prefeitura e pela vigilância sobre como será organizada a ordem de 
vacinação e quais os documentos que os alunos terão que apresentar para ter direito à vacina. A presidente foi 
informada pelo coordenador de curso, Marcelo Nogara, que os alunos do internato teriam prioridade na vacinação por 
estarem mais expostos a riscos. Todavia, a vigilância explicou que a prioridade não será por ordem de fases mais 
avançadas, mas sim por campos de estágio. Dessa forma, serão feitas listas com os nomes dos alunos que atuam 
em cada local de estágio, como HSI, HSA, SEMUS, ... Em reunião com o professor Carlos Nunes, diretor do CCS, 
Camila foi informada que essas listas ainda não estão prontas, mas que será solicitada a ajuda do professor Mello, e 
assim que a nominata e as listas forem enviadas, os alunos poderão se vacinar. No entanto, ainda não há uma data 
prevista para esse início de vacinação, o que será determinado pela vigilância após receber a nominata e as listas. 
Quando for definida essa data, também haverá divulgação dos documentos que os alunos precisarão levar e como 
que deverá ser feito o agendamento. 

02 

A informação era que as reposições do HU poderiam se iniciar a partir do dia 01/02, entretanto alguns professores 
tiveram problema para agendar as suas aulas. No momento, 11ª e 12ª fase estão repondo suas aulas lá. A princípio, 
a cada semana novas turmas poderiam agendar suas reposições. Entretanto, as aulas só podem ser marcadas se 
não coincidirem com os horários das turmas do internato, haja vista que os alunos do internato já estão fazendo 
rodízios entre si para que não haja aglomerações. Dessa forma, os professores estão liberados para marcar suas 
aulas no hospital universitário, desde que não sejam marcadas no horário das aulas das turmas de internato. 

03 

Luís Blemer esteve presente na reunião do CCS que ocorreu no dia 04/02 e comentou sobre as principais pautas 
discutidas na reunião: foi marcada uma reunião na próxima semana com a CAE para falar sobre acessibilidade e os 
alunos com necessidades especiais; a contratação de dois novos técnicos do administrativo, Jennifer e Gabriel; 
criação de um novo curso, de Estética; apresentação do novo estatuto; aprovação de um novo projeto de ensino, 
criado pelo professor José Francisco, sobre o cuidado em relação a saúde mental dos estudantes, haja vista está 
ocorrendo uma crescente evasão de alunos; aprovação de um projeto, em parceria com o SEMUS e a secretaria de 
saúde, para a reabilitação de pacientes pós-covid, nesse projeto serão ofertadas 10 bolsas de R$ 1000,00 para 
acadêmicos da saúde – o projeto ainda não teve o edital divulgado; eleições do Comitê de Ética e Instituto Gene; 
também foi chamada a atenção para o fato de alguns alunos não serem vacinados contra o H1N1, e que esses 
alunos não podem participar das aulas praticas sem comprovarem ter essa vacina – os alunos nessa situação devem 
entrar em contato com o Dr. Carlos ou com o CAMBLU; além disso, o professor Mello propôs uma conversa com a 
empresa Philips, que é a responsável pela implantação do sistema Tasy, que é o sistema utilizado pelos hospitais de 
Blumenau, a fim de tentar implantar esse sistema dentro do sistema de saúde da FURB, já que, atualmente, o 
sistema utilizado é o sistema PRONTO, que apresenta lentidão e limitações.  
Em relação às aulas do sistema Tasy, que foram propostas pela chapa Evolução, devido à dificuldade de contato com 
os responsáveis por esse sistema, foi decidido falar com o professor Mello para tentar algum contato, já que o 
professor tem diversos contatos e bastante conhecimento sobre o sistema. 

04 

Foram contratados dois novos técnicos administrativos, Jennifer e Gabriel, que já estão envolvidos na construção das 

listas de nomes dos alunos para a vacinação. Na quinta-feira, eles participaram de uma reunião com o coordenador 

de curso, Marcelo Nogara, para serem colocados a par de todo trabalho que precisa ser feito. Os técnicos 

administrativos são responsáveis por toda a parte burocrática. O CAMBLU encaminhou uma mensagem de boas-
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vindas aos dois novos integrantes, se colocando à disposição para qualquer ajuda necessária, haja vista esse é um 

cargo muito sobrecarregado. 

05 

Camila recebeu a informação de que alguns professores substitutos ainda não tinham tido o contrato renovado, e 

estavam preocupados. Ao questionar o professo Carlos Nunes, chefe do CCS, Camila foi informada que a 

contratação desses professores já está em andamento. Ainda nessa semana deve haver os novos processos 

seletivos seguidos das contratações. Ate o dia 23/02 as indicações e contratações já devem estar todas concluídas. 

Camila questionou o professor Tarcísio qual o motivo de novos concursos não serem abertos para que seja realizada 

a efetivação dos professores, a que foi respondida que devido à pandemia muitos concursos foram adiados.  

06 

Não foi recebida nenhuma demanda pela caixinha de perguntas do Instagram do CAMBLU. 
Felipe Moeller questionou sobre a situação da professora de radiologia, Deise. Luis Blemer respondeu que a professora 
foi comunicada, mas que não houve grandes melhoras na aula. Sofia complementou que seria realizado um concurso 
para a contratação de um novo professor, caso os alunos realmente não estivessem satisfeitos com a aula da 
professora. Camila comenta que vai entrar em contato com Marcelo Nogara, e talvez sugerir que as aulas sejam 
ministradas pelos técnicos da Ecomax, cujas aulas sempre foram muito elogiadas. 

07 

Camila enviou duas vezes um email solicitando que o login de acesso fosse atualizado para permitir que os novos 

membros da nova gestão tivessem autorização para solicitar as chaves da salinha da Medicina. Camila não recebeu 

resposta, mas uma acadêmica esteve na FURB e conseguiu entrar, portanto, acredita-se que o login tenha sido 

atualizado. 

08 

Foi criado um grupo no WhatsApp com Camila, João, Gabriela e as duas secretarias, Laura e Thainá, para finalizar a 

pauta de regularização do CNPJ do CAMBLU. Os documentos que ainda estavam em falta estão sendo reunidos e 

serão encaminhados. Assim que os documentos forem encaminhados e analisados, será dada entrada no processo 

de regularização.  

09 
No dia 05/02 foi aberta a licitação para a compra dos armários, e quando a compra estiver sido feita e os armários 

estiverem sido entregues, João será avisado. Não há outras atualizações. 

10 

João teve bastante dificuldade em contatar os responsáveis pela parte elétrica, e também não foi respondido pela 

DAC. João sugeriu que talvez fosse melhor esperar o ano letivo começar e contratar um eletricista por conta própria, 

que seria custeado pelo CAMBLU. Camila sugere que João fale com Jamis, que provavelmente irá responder com 

mais facilidade, e talvez a pauta possa ser resolvida antes do início do semestre letivo. 

11 

Após uma nova divulgação do formulário sobre a nova disciplina optativa, novas respostas foram recebidas, 

totalizando 60 respostas, das quais 55 foram a favor da implantação da nova disciplina. O formulário será fechado, e 

João passará as informações para o professor Rinaldo dar continuidade à pauta. 

12 

O Manual dos Calouros está pronto e a sua divulgação ocorrerá a partir do dia 22/02. O CAMBLU também fará uma 

apresentação via Teams para os calouros em um dia à noite durante a primeira semana de aula. Camila dá algumas 

orientações para os integrantes da gestão sobre o que falar no dia da reunião. 

13 

Ana comenta que já foram feitos os documentos que serão encaminhados para as instituições que irão receber as 

doações da Campanha Ajude um Idoso, e sugere que a campanha seja realizada no mês de abril. Ana irá conversar 

com alguns supermercados da cidade e outros locais de coleta de doações, para saber quanto tempo poderá deixar 

as caixas de coleta. Ana também propõe que seja utilizada a mesma campanha do ano passado, para que seja 

mantida a identidade estética da campanha. Além disso, Ana informou que, sobre o projeto de extensão, ela e Brenda 

estiveram em reunião com as professoras Daniela Maysa e Carol Valente que irão ajudar a desenvolver esse projeto 

de extensão.  

Através da caixinha de sugestões que foi colocada no Instagram do CAMBLU para que os alunos sugerissem 

instituições que poderiam ser ajudadas pelos projetos de voluntariado do CAMBLU, uma das respostas sugeriu a 

escola Caic – Velha Grande. A partir dessa sugestão, Laisa teve a ideia de criar um projeto de voluntariado para 

auxiliar alunos vestibulandos, tanto com materiais doados, quanto com dicas e apoio dos acadêmicos do curso, haja 

vista que todos passaram pela fase de vestibulares e ENEM, e poderiam ajudar os alunos de escolas carentes e 

vestibulandos em geral com a sua experiência. 

14 

Rafael Coelho conversou com o acadêmico Ricardo de Souza, que foi um dos professores do projeto Conversação 

em Inglês no ano de 2020, e ambos chegaram à conclusão de que os encontros deveriam ser feitos de forma 

presencial – respeitando o distanciamento e a segurança de todos – tendo em vista que aos encontros online 

pouquíssimos alunos compareciam. Esses encontros para conversas em inglês mostram-se muito importantes agora 

que foi exigido que os alunos de Medicina precisam comprovar nível mínimo de inglês B2. Além disso, em enquete 

feita no Instagram do CAMBLU, muitos alunos demonstraram interesse nesses encontros. Camila não vê problemas 

em realizar os encontros de forma presencial, haja vista a FURB já está preparada e planejada para receber os 

alunos. Laisa questiona se seria interessante divulgar a informação sobre a exigência de os alunos comprovarem um 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

nível mínimo de inglês, a que Rafael responde que sim, haja vista essa é uma informação nova do projeto 

pedagógico do novo currículo de Medicina, e muitos alunos não devem ter conhecimento. 

15 

Priscila havia montado um formulário para os integrantes da gestão, questionando qual a opinião deles em relação às 

ligas acadêmicas, e a maioria concordou: que as ligas deveriam seguir mais à risca os estatutos; que o DAEX deveria 

ser consultado em relação à regularização das ligas, desde que mantendo a autonomia das ligas; e que as ligas 

devem ser avisadas anteriormente sobre a reunião que o CAMBLU terá com o DAEX, para que não haja mal-

entendidos. Lembrando que a reunião com o DAEX será apenas uma conversa para pedir sugestões, nada será 

imposto às ligas, e nem a autonomia delas será desrespeitada. 

16 

O Dr Juliano Kunnen, entrou em contato com a diretoria da LACC, expondo o interesse de doar alguns livros de 

vascular e voltados para preparação de provas de residência para o CAMBLU, para que fique disponível, na salinha 

da Medicina, para os acadêmicos. A diretora de patrimônio, Brenda, se interessou muito e comentou que alguns livros 

disponíveis na salinha já estão desatualizados, e seria muito bom ter novos livros disponíveis. Laisa e Brenda ficarão 

responsáveis por manter contato com o Dr. Juliano para receber e organizar os livros. 

17 

Brenda entrou em contato com a líder da turma 53, Scarlet, para fazer a lista com tamanho das camisetas. 9 pessoas 

não preencheram a lista porque não foram encontradas, e portanto não estão no grupo da turma, ou porque não 

sabem se vão realmente fazer o curso e, por isso, preferem não se comprometer em comprar a camiseta. Brenda 

comenta que não compensa fazer o pedido com apenas 31 camisetas, e sugere que o pedido seja feito apenas 

quando todos puderem responder, o que não teria problema, visto que a cerimônia do jaleco – quando as camisetas 

são distribuídas – não vai ser realizada por enquanto. 

Novas camisetas da diretoria do CAMBLU estão sendo planejadas. Amanda e Laisa, do Marketing, organizaram um 

formulário com 4 opções de design, e a opção vencedora recebeu 40% dos votos. Brenda entrará em contato com 

algumas empresas para fazer o orçamento das camisetas. 

18 

Em conversa com os líderes de turma, Camila teve a ideia de construir uma planilha com o contato dos professores – 

email e celular, dos que permitirem – a fim de facilitar o trabalho dos líderes. A planilha seria organizada de acordo 

com a fase e ciclo dos professores. Essa planilha seria disponibilizada apenas para os líderes, para que os 

professores não sejam expostos, e apenas o celular dos professores que permitirem será divulgado, os que não 

autorizarem a divulgação do seu Whatsapp terão apenas o email na planilha – já que o email institucional é uma 

informação pública. Luis Blemer irá ajudar na construção dessa planilha. 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila iniciou a reunião lembrando que a comunicação com o coordenador Marcelo Nogara estava muito complicada 

nas últimas semanas, e que na última reunião, Camila havia combinado com ele que as dúvidas e demandas de 

estudantes seriam respondidas pelo WhatsApp. Ainda assim, Nogara permaneceu não respondendo, e por isso havia 

sido marcada uma reunião com ele na sexta-feira (26) às 16h para tratar desse assunto e estabelecer a comunicação 

com o coordenador. O que ficou acordado, então, foi que essas demandas seriam resolvidas com ele pessoalmente, 

pois ele não estava conseguindo resolver tudo pelo WhatsApp. Camila lembrou que caso alguém queira levar dúvidas 

e pendências a Nogara, deve falar com ela, e ela irá repassar isso para o coordenador toda sexta-feira, que é o dia 

em que ele estará presente no departamento. Caso sejam demandas urgentes, ele disse que irá ligar para conversar 

com o coordenador. Ela citou também que Nogara falou na reunião sobre as matérias de geriatria e urologia, que 

estavam sem professor, então para geriatria foi contratada a professora Lidiane, e para urologia cogita-se contratar 

Karine, que já é professora de uropediatria. Camila lembrou ainda que o professor Tarcísio pediu demissão do cargo 

do chefe de departamento nesta semana, portanto, o cargo está vazio no momento, e isso possivelmente causará 

mais transtornos de comunicação e resolução de problemas com o departamento. Além disso, a presidente lembrou 

que o departamento já enviou os cronogramas, que estavam pendentes, para os líderes do ciclo clinico. Com tantas 

demandas de todas as turmas, foi marcada uma reunião dos líderes com o coordenador, na segunda-feira (01) às 

18h30, juntamente com os professores Melo e o Ricardo, assim como representantes do CAMBLU, para que o 

Nogara se apresentasse aos estudantes e ouvisse as suas demandas.  

2 

Camila falou que a reunião dos líderes e do colegiado com o CAMBLU teve muitas demandas. Ela disse que, antes 

da reunião, havia montado um formulário para as demandas de cada líder para ser exposto, e que na reunião, cada 

líder apresentou as pautas e demandas de suas respectivas turmas. Ceruti lembrou que, a fim de não prolongar muito 

a atual reunião, a ata da reunião com os líderes será postada em breve por Laura, secretária do CAMBLU, no site. A 

presidente apenas citou as principais pautas, que incluem a demanda de vacinação imediata por parte dos alunos do 

internato, afirmando que já montou, com Julia Prebianca, a lista com os nomes do pessoal do internato que ainda não 

foi vacinado, para encaminhar a Carlos Nunes, a fim de que esses estudantes sejam vacinados o mais rápido 

possível. Além disso, Camila disse que a data de formatura da 11ª e 12ª fases estava sendo cobrada, e que já foi 

confirmado que essas turmas terão a redução na carga horária a fim de não atrasar a colação. A 10ª e 9ª fases 

também poderão se organizar para lidar com isso em breve. A 9ª fase também possuía uma demanda para reposição 

das aulas de ginecologia e obstetrícia, que ainda não foi resolvida, o que se torna também uma prioridade, já que a 

turma precisa concluir essa matéria para dar início ao internato. Sobre o pessoal do ciclo clínico, que não está 

possibilitado de repor todas as aulas que precisa, o jeito seria tentar repor algumas matérias pendentes em outras 

cidades, como Indaial. Camila deu enfoque para as 6ª e 7ª fases, que precisam repor uma quantidade muito alta de 

aulas, e que a forma com que as matérias serão repostas deverá ser decidida em breve por votação em reunião do 

colegiado, para que então a coordenação possa de fato decidir o que fazer. Camila citou também alguns problemas 

pontuais com os professores Fúlvio e Ferracin, que sempre constam em algumas demandas do clínico. Do ciclo 

básico, a presidente disse que não houve muitas demandas, apenas da 1ª fase, que está se adaptando aos poucos 

com o ritmo e o dia-a-dia da universidade. Ela falou que Melo e Ricardo, que também estavam presentes na reunião, 

estão colaborando para tentar resolver as demandas e auxiliar Nogara nessas pautas. Camila finalizou dizendo que, 

futuramente, essas reuniões do coordenador com os líderes devem ser marcadas com mais frequência, a fim de 

facilitar a comunicação dos estudantes com a coordenação do curso. Ela disse também que o CAMBLU está 

cumprindo seu papel em mediar a comunicação entre os líderes e a coordenação sempre que necessário. Sofia 

completou dizendo que se os hospitais não fecharem mais, isso já ajudará bastante na canalização das aulas do ciclo 

clínico que estão a ver. Camila lembrou que houve uma pergunta levantada na reunião sobre a abertura dos hospitais 

para todas as turmas, e falou que não há como prever, mas que os hospitais, principalmente o Santo Antônio, estão 

sendo o mais receptivo possível com relação a receber alunos lá. 

3 
Camila falou que semana passada houve algumas reclamações, mas também elogios ao sistema on-life. Ela lembrou 

que a biblioteca continua aberta apenas para atendimento por agendamento online, pois ainda não há possibilidade 
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de abrir, devido à situação da pandemia. Sobre o RU, Camila citou que a empresa responsável optou por não abrir 

por enquanto, devido à baixa demanda, e citou que também estão com dificuldades financeiras devido ao quadro da 

pandemia. A presidente disse que as salas de aula ainda não foram liberadas para estudo livre, e que isso será 

revisado pela DRA, para analisar se existe a possibilidade da liberação. Camila lembrou que, apesar disso, a salinha 

de convivência do CAMBLU está aberta para o pessoal da medicina que se sentir à vontade para ir lá estudar. Ceruti 

falou que o vídeo tutorial da reunião do Nogara com os professores ensinando a como usar o on-life será liberado 

para os alunos também assistirem. Brenda acrescentou que sua turma teve uma boa experiência com o on-life. 

4 

O CAMBLU procurou mais informações para a pauta de concursos de professores efetivos, já que esse tipo de 

concurso não está aberto, apenas o Processo Seletivo Público Simplificado (PSPS), que serve para ingresso de 

professores temporários. Camila disse que conversou com o pró-reitor, Romeu, e ele afirmou que os concursos não 

estão acontecendo devido à pandemia. No entanto, a falta desses concursos já era realidade antes da pandemia, e 

Romeu afirmou que isso é algo que o próprio departamento de medicina exige da FURB, e sugeriu que, depois que a 

pandemia estiver controlada, o CAMBLU converse com o departamento, para ver se é possível mudar isso. Camila 

lembrou que, enquanto isso não pode ser mudado, foi feito um grupo com alguns membros do CAMBLU e alguns 

professores da FURB, para questioná-los sobre o nível de satisfação deles com a FURB. Para isso, também está 

sendo feito um formulário para que os professores temporários avaliem a organização e administração da FURB, e 

perguntando também como eles se sentem em relação a esses processos seletivos, a fim de dar voz aos professores 

e aprimorar algumas coisas no meio acadêmico.  

5 

Camila disse que não havia nenhuma pergunta na caixinha de perguntas do Instagram do CAMBLU, e abriu para 

questionamentos e demandas dos demais presentes na reunião. Brenda falou que a sua turma (5ª fase) está em 

dúvida se vai ou não para os hospitais, já que não estão vacinados e não se possui ao certo uma data para quando 

isso irá acontecer. A diretora de patrimônio disse que a turma está insatisfeita, pois hospitais já foram fechados por 

muito menos em 2020, mas agora que se vive um pico de casos ninguém está fazendo nada e os hospitais também 

não se pronunciam. Amanda, também da 5ª fase, acrescentou que no ano passado havia a possibilidade de quem 

não se sentisse confortável para ir às aulas escolher não participar, e que hoje isso não existe mais. Luís replicou 

que, desde que a pandemia se instalou, isso virou um problema para várias turmas, e disse que não tem como 

impedir que os acadêmicos deixem de ir nas aulas práticas, pois isso iria atrasar o semestre e, consequentemente, a 

data da formatura de algumas turmas, alegando que não se pode adiar o coletivo por conta da vontade de algumas 

pessoas. Ele acrescentou que, caso os acadêmicos não se sintam confortáveis em ir à aula, eles possuem a 

liberdade para trancar o curso e voltar assim que a pandemia acabar. Camila concordou com Luís, e disse que não 

há muito a se fazer quanto a isso, pois se a legislação permite que os hospitais recebam os estudantes, eles 

provavelmente continuarão fazendo isso. A presidente também disse que, caso um aluno seja do grupo de risco, ele 

pode comprovar isso e repor as aulas em outro momento, mas opinou que isso seria, praticamente, a mesma coisa 

que trancar o curso. Camila afirmou que para resolver isso, o CAMBLU está tentando, ao máximo, agilizar a 

vacinação do internato para iniciar logo a do ciclo clínico. Sofia complementou o que Luís havia comentado, dizendo 

que é impossível parar as aulas, já que se uma turma para, as outras também são forçadas a parar, e isso vira um 

problema muito maior. A vice-diretora de eventos disse que, se todos os cuidados estão sendo tomados, a chance de 

se contaminar com COVID no hospital é muito baixa, e que mantendo as coisas assim será possível manter também 

as aulas. Ana Luiza concorda com Luís e Sofia, e questionou se seria possível que a 5ª fase inteira entrasse em um 

acordo de tentar parar as aulas com algum professor por determinado tempo, mas Camila disse que isso também 

acabaria atrasando as outras turmas. Camila sugeriu que, caso a turma decida que não se sente confortável em ir 

presencialmente, é melhor que combinem de fazer as práticas online com os professores, a fim de que o cronograma 

não fique parado e não atrase as próximas turmas que chegarão ao ciclo clínico futuramente.  

Ana Luiza lembrou também que houve uma demanda para ela no privado, sobre o uso da máscara N95, se ela pode 

ser utilizada nos hospitais, e Camila disse que sim, e lembrou que os hospitais estavam disponibilizando isso até 

agora, mas que a FURB, em conjunto com os hospitais, vão parar de fornecer essas máscaras, já que houve um 

gasto excessivo com isso, e agora será necessário economizar nessa questão. Mas, ainda assim, Camila afirmou que 

os estudantes podem continuar usando a N95 e que isso é permitido pelo hospital, não havendo obrigatoriedade de 

usar a máscara cirúrgica. Brenda, que trouxe a demanda da 5ª fase em questão, concordou por fim que é necessário 

pensar no coletivo, e que fará um texto explicando a situação para a turma. Camila lembrou quantas aulas a 6ª e 7ª 

fase precisam repor, pois estão muito atrasados, e que qualquer alteração no cronograma de outras turmas do clínico 

acabaria interferindo e atrasando ainda mais o calendário deles. 

6 
Camila lembrou que houve a postagem no Instagram do vídeo do CAMBLU sobre dicas para os calouros, em que 

várias pessoas da gestão participaram, e que o vídeo foi editado por Amanda. A presidente elogiou e parabenizou 
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muito, e disse que o vídeo fez sucesso, atingindo grande número de visualizações, e acrescentou que esse vídeo 

poderá ser usado por muitas pessoas do curso além dos calouros, inclusive os próximos calouros que entrarão na 

FURB. Ela lembrou o pessoal de divulgar o vídeo, e falou que as dicas servem até mesmo para o pessoal do 

CAMBLU, que também chegou na gestão com várias demandas para resolver, e frisou que é necessário ter calma e 

paciência.  

7 

Sobre o plantão de vendas da lojinha, Brenda disse que pensou em fazer o plantão na próxima semana, pois existem 

demandas de algumas pessoas para comprar produtos. Ela disponibilizou duas datas: 

 Terça-feira (09/03) das 12h30 às 13h30 

 Quarta-feira (10/03) das 12h30 às 13h30 

 Brenda disse que para ela seria melhor na terça feira, na sala de reuniões do CAMBLU, e pediu ajuda de uma 

pessoa para entregar os itens junto com ela, e Ana Luiza se disponibilizou para tal. Camila usou o exemplo da 

Atlética, que também utilizou a salinha de reuniões do CAMBLU para vender produtos no ano passado. Brenda disse 

que o marketing poderia fazer uma arte para divulgação, e sugeriu que poderia ser feita uma votação entre a gestão 

para decidir o dia entre terça e quarta, mas Camila disse que ela poderia resolver isso diretamente com a Ana, ao 

invés de fazer uma votação. Brenda e Ana concordaram e decidiram que o plantão de vendas será na terça-feira (09). 

Elas também irão contatar as meninas do marketing para decidir sobre a arte e a divulgação dela. Camila lembrou 

que faz tempo que não ocorre um plantão de vendas do CAMBLU, e que os produtos estão parados e precisam ser 

vendidos em breve, e por isso é importante a divulgação. 

8 

Camila disse que conversou com Laísa e estudou o estatuto do CAMBLU com ela para deixar tudo dentro dos 

conformes e para poder escrever o edital. Amanda disse que ainda falta finalizar algumas coisas do edital, mas que 

em breve ele estará pronto e que poderá ser definido e lançado para os interessados no cargo. 

9 

Sobre o documento das linhagens, Camila falou que ele precisa ser atualizado e passou a palavra para João. Ele 

disse que conseguiu a lista de apadrinhamentos das turmas 52 e 53, que são as turmas faltantes no documento, e 

afirmou essa semana que irá preencher o documento e, assim que terminar, irá encaminhar para as meninas do 

marketing. 

10 

Quanto ao CNPJ do CAMBLU, João disse que tem tido problemas de comunicação com a contabilidade, pois houve 

uma troca de cargos lá, e que por isso não conseguiu atualizar a pauta. Camila questionou se, caso fosse 

pessoalmente à contabilidade, seria mais fácil resolver isso. João disse que já fez isso, mas quando foi conversou 

com uma pessoa que depois saiu do cargo, e ele teve que atualizar a questão toda para a nova pessoa do cargo. 

Depois disso, o cargo trocou novamente e João teve que explicar isso para outra pessoa mais uma vez. O vice-

presidente disse que, caso necessário, marcará uma reunião presencial com o pessoal da contabilidade da empresa 

para ver se consegue atualizar isso. 

11 
João disse que perguntou para Sérgio da DAC sobre o processo, mas novamente não houve nenhuma atualização 

na pauta dos armários da saúde.  

12 

Sobre o projeto Construindo Futuros, Camila lembrou o quanto a divulgação é importante, pois isso tem colaborado 

muito para o sucesso da campanha. Ela citou que houve 26 novas doações na última semana. Ana lembrou que a 

salinha do CAMBLU está aberta para doações. Laura disse que perguntaram para ela se pode ser doado material 

escolar, como lápis e caneta, ou se estamos aceitando apenas livros, e Camila disse que até então havia sido 

acordado que seriam somente materiais didáticos, e questionou Ana sobre o que ela achava. A diretora de filantropia 

disse que o ideal seria questionar Laísa sobre isso, pois já existem algumas campanhas do tipo em mercados e 

outros locais, mas que talvez o CAMBLU possa abrir uma campanha desse tipo mais futuramente, já que todo 

material doado é bem-vindo. Camila concordou. 

13 

Camila passou a palavra para Rafael Coelho, e lembrou-o de falar sobre o post do projeto pedagógico de medicina. 

Rafael falou que conversou com Ricardo Souza, acadêmico que era um dos organizadores da conversação em 2020, 

e disse que eles concordaram que seria impossível fazer esse projeto presencialmente por enquanto, e que por isso 

deveria ser feita uma enquete de adesão do público, a decidir sobre qual dia seria melhor. O diretor de políticas 

científicas falou também que Laísa montou uma arte bem  explicativa para divulgar a exigência do projeto pedagógico 

em atingir o nível B2 de inglês, que será divulgada na terça (02). Camila disse que além dessa arte, será divulgado 

também sobre o Idioma sem Fronteiras como um auxílio para as pessoas que precisam aprender inglês e não têm 

condições financeiras. 

14 
Camila passou a palavra para Brenda, que falou com três empresas sobre o orçamento da salinha de coworking, mas 

apenas duas responderam até o momento. A empresa Correa ainda não enviou nenhum orçamento. A empresa Zata 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

 

 

 

 

 

orçou em R$690,26, e a empresa Joclomar, R$903,13. Devido à grande divergência entre os preços dessas duas 

empresas, ficou decidido que o CAMBLU ainda vai esperar a resposta da terceira empresa, para escolher qual será a 

contratada para fazer o serviço. 

15 

Brenda disse que a sanduicheira e a garrafa térmica que foram escolhidas pela gestão foram compradas e já 

chegaram, e quando alguém da gestão for ao HSI deixará os itens lá. Ela disse que conversou com Laísa sobre fazer 

um adesivo com a marca de patrimônio do CAMBLU, para colar nos itens. A diretora de patrimônio conversou 

também com uma enfermeira do HSI sobre eles entrarem na sala e usarem os itens da medicina, e a enfermeira 

disse que usavam muito pouco, e quando usavam, cuidavam dos objetos.  

Brenda falou também sobre a cafeteira Dolce Gusto que estragou, e disse que conversou com um funcionário da 

empresa JK Eletromecânica, para verificar as possibilidades de conserto. A empresa informou que realiza 

orçamentos sem compromisso de fechar negócio, e que o técnico realiza o desmonte da cafeteira para avaliá-la. Com 

isso, caso seja decidido realizar o conserto, pagar-se-á apenas o preço do serviço, e caso seja decidido apenas 

pegar a cafeteira novamente, a taxa para remontá-la é de R$25. Brenda disse que na próxima vez que for ao HSI, irá 

levar a sanduicheira e a garrafa térmica, e já aproveitará para pegar a cafeteira até a JK Eletromecânica para que a 

empresa avalie o produto. 

16 

Camila disse que havia conseguido o contato com o cardiologista Luiz, que auxiliou na criação do sistema TASY, por 

meio do professor Melo. Ela disse que o médico foi muito solícito e encaminhou o contato de Amanda, que trabalhava 

na equipe dele. Camila sugeriu que a aula para uso do sistema TASY fosse mais voltada para as turmas do internato 

e para as que estão prestes a entrar no internato. Ela pediu que as aulas sejam à noite e que sejam gravadas, a fim 

de que isso fique registrado e possa ser usado mais futuramente por outros alunos também. A presidente disse que 

foi questionado se os estudantes preferiam que fosse uma aula básica ou algo mais avançado, e ela sugeriu que se 

fosse algo para aqueles que estão iniciando, o melhor seria fazer algo básico, e depois aprofundar, para ajudar a 

todos e fazer um conteúdo bem completo. Luís concordou. Camila disse que vai continuar conversando com Amanda 

e que em breve será lançado o tutorial pela Philips. 

17 

Priscila disse que conversou com Márcia da DAEX, que ficou de passar uma lista para ela desde semana passada, e 

que essa lista será enviada até final da semana. Priscila disse que irá presencialmente à DAEX para conversar sobre 

as pautas mais recentes de ligas acadêmicas. Ela falou também que terminou de atualizar o documento das ligas, e 

que só falta incluir as duas novas que foram criadas nas últimas semanas.  
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______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       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 
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ATA DE REUNIÃO 
REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 09 

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, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin Moeller, 

Gabriela Dombeck, João Vitor Muller Fantini, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, 

Luis Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, Sofia 

Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava. 

Também estiveram presentes os alunos: Maria Julia Salomon, Brenda Trindade 

Varella, Gabriela Emerim, Rayana Nazario, Luana Aurelio Gomes, Pietra 

Lautenschlager, Heloisa Moller, Ana Victoria, Julia Westarb Buss, Isabela Gretter 

Ferro Da Silva, Luisa Rosário Pereira, Ricardo De Souza Junior. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Ofício da Vacinação dos Acadêmicos 

2 Reunião do Colegiado 

3 Reunião do CONSUNI 

4 Reunião CCS 

5 Pesquisa DCE 

6 Reunião CEF 

7 Demandas por turma 

8 Dia da Mulher 

9 Plantão de Vendas da Lojinha 

10 Aula TASY 

11 Formulário de Valorização dos Professores 

12 Doações CAMBLU 

13 CAMBLU ON 

14 CNPJ CAMBLU 

15 Documento das linhagens  

16 Armários da Saúde 

17 Orçamento da salinha 

18 Conversação em Inglês 

19 Reunião com DAEX 

20 Marketing 
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21 RECIS  

22 PAATC E PAF 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 08/03/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h45  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Camila inicia a reunião felicitando todas as mulheres presentes pelo dia internacional das mulheres, e explica a situação 
da vacinação dos alunos. A presidente comenta que, em conjunto com outros membros da gestão, redigiu um ofício, 
que será encaminhado para a prefeitura de Blumenau, pedindo para que as demais turmas do curso também sejam 
incluídas como prioridade para receber a vacina, visto que os alunos do internato, que estão em maior exposição, já 
foram quase todos vacinados, e portanto já é possível seguir para as próximas turmas. Camila expôs o ofício para o 
público presente na reunião para que este fosse aprovado. A presidente lê as exigências que são feitas no ofício e 
solicita aprovação dos presentes, as exigências foram: solicitação de uma data específica para a finalização da 
vacinação dos alunos do internato, reserva de um número de vagas para os acadêmicos de medicina no momento do 
agendamento dentro do grupo prioritário de profissionais da saúde, e a abertura para a vacinação dos acadêmicos do 
curso que frequentam estágios em hospitais, ESF’s e ambulatórios. Todos que se manifestaram foram a favor. Camila 
lembra que esse ofício será divulgado nas redes sociais, e pede para que os acadêmicos o repostem, para que haja 
maior alcance. Brenda sugere que o ofício seja primeiramente encaminhado para a prefeitura e depois seja publicado 
nas redes, para que não haja desentendimentos, Camila pontua que, como nesse caso, esse é um documento voltado 
para órgãos públicos, quanto maior a divulgação, maior o alcance e visibilidade do ofício, e consequentemente maior 
chance de ele ser atendido. Priscila e Laisa também se manifestam a favor do engajamento e compartilhamento nas 
redes sociais. Dessa forma, fica decidido que o documento será publicado nas redes sociais amanhã. Por fim, a 
presidente reforça que o ofício foi redigido após muitas tentativas de negociação do CCS com a Prefeitura e a SEMUS, 
nas quais não foi obtido sucesso, assim, em acordo com o centro de ciências da saúde, o CAMBLU elaborou em sua 
autonomia este ofício. 

02 

Camila e Luís estiveram presentes na reunião do colegiado, as principais pautas discutidas foram:  
- reposições do ciclo clínico: podem ser combinadas aulas de reposição durante as férias, ou podem ser abertos campos 
de estágios em outros locais, assim como em outras cidades, com a devida validação pelo departamento. Entretanto 
não há como organizar um cronograma para as aulas pendentes, haja vista que elas dependem muito da disponibilidade 
dos hospitais, o que torna os planos de reposições muito instáveis. Muitos professores colocam a responsabilidade da 
construção dos cronogramas sobre os líderes, o que não deve ocorrer. Alguns professores podem usar seus próprios 
consultórios para as aulas, ou, em último caso, podem ser feitas discussões de casos clínicos. 
- projeto pedagógico com obrigatoriedade de comprovação do nível de inglês: essa obrigatoriedade não foi decidida 
pela FURB, mas por uma diretriz do MEC. Camila pediu para que essa decisão fosse revista, entretanto, como se 
baseia em uma diretiva do MEC, provavelmente não será possível retirá-la do projeto pedagógico, mas foi solicitado 
que o prazo para essa comprovação seja aumentado, que o nível exigido seja reduzido, e que haja uma garantia de 
que a prova ofertada pela FURB Idiomas seja realmente gratuita. Essas solicitações serão discutidas entre o 
coordenador, Nogara e o pró-reitor, Romeo. A acadêmica Luana Gomes questionou se outras faculdades também 
possuem essa obrigatoriedade, e Camila responde que as faculdades que ainda possuem currículos antigos, não 
apresentação essa obrigatoriedade, mas como o currículo da FURB é novo, ele precisa seguir a diretriz. Luís comenta 
que a proposta do MEC é subjetiva, portanto, em sua opinião, é possível, sim, reduzir o nível exigido. A aluna Luísa 
Pereira também pergunta se as aulas de idiomas da FURB seriam gratuitas, o que Rafael Coelho responde que não. 
Luís complementa que essa exigência, sem que sejam oferecidas as aulas, se resume em uma medida elitista. Laisa 
comenta sobre as aulas de conversação promovidas pelo CAMBLU, e esclarece que não são dadas aulas de inglês, 
portanto não é um curso, apenas alunos que se reúnem em grupos para manter e melhorar a fluência no idioma. Maria 
Julia Salomon comentou que os professores afirmaram que o curso de inglês promovido pela FURB custava R$ 75,00 
para os alunos da faculdade, mas Rafael Coelho esclarece que o preço, na verdade, é R$ 200,00. A aluna Luana 
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informa também que na UNC, em Mafra, eram ofertadas aulas de inglês na grade curricular do curso de medicina, e 
que se a FURB exige um nível mínimo do idioma, deveriam ser ofertadas aulas gratuitas aos alunos. Heloísa Moller, 
que estudou, por um período, medicina na UNC, confirmou a informação. Camila reforça que o CAMBLU é contra essa 
obrigatoriedade, e que será feito o possível para que o projeto pedagógico seja refeito, caso isso não seja possível, 
será solicitada a redução do nível exigido ou aulas gratuitas de inglês. A presidente conversará de novo com o 
departamento, e pede para que duas pessoas da gestão a ajudem nessa pauta; Rafael Coelho, Amanda e Laisa se 
disponibilizam. 
- aprovação da monitoria de técnica cirúrgica: foram aprovadas 4 vagas de monitoria, que em breve serão divulgadas 
pela FURB. 

03 

Felipe traz atualizações sobre a reunião do CONSUNI: 
- adiamento da vigência do plano institucional, continuará sendo usado o plano do ano passado. 
- manutenção das aulas, segundo a reitora, o comitê de COVID está dando conta de todas as demandas, contudo 
alguns servidores se mostraram receosos de continuar as atividades presenciais. Dessa forma, o DCE resolveu criar 
um formulário a fim de saber qual a opinião dos alunos sobre esse assunto. O formulário ficará aberto até 23 horas de 
hoje, e amanhã Felipe saberá do resultado. 

04 

Luís comenta as atualizações da reunião do CCS: 

- os colegiados de cada curso irão decidir a continuidade das aulas presenciais. Mesmo que os alunos fiquem em casa, 

é permitido aos professores irem para sala de aula, para que possam fazer uso do quadro, por exemplo. 

- os estágios e aulas práticas continuam presenciais. 

Nessa semana haverá uma reunião para tomar novas decisões sobre a permanência das aulas presenciais. Camila 

pontua que o posicionamento do CAMBLU é sempre a favor da segurança dos alunos, mas argumenta que se as aulas 

forem suspensas novamente, haverá grande prejuízo, principalmente das aulas práticas. E relembra que, segundo a 

legislação do estado, as aulas presenciais continuam permitidas. 

05 

Foi realizada uma pesquisa pelo DCE, para avaliar qual a preferência dos alunos em relação às aulas. Felipe relembra 

que essa pesquisa ficará aberta até as 23 horas de hoje, e que, infelizmente, os alunos não possuem muito poder 

nessas decisões. Sofia comenta ser importante que os membros encaminhem o link da pesquisa nos seus grupos de 

sala para relembrar os alunos de responder à pesquisa. 

06 

Gabriela, informa que se tornou presidente do Conselho Fiscal no ano passado, esse órgão fiscaliza as contas do DCE. 
A tesoureira comenta sobre a dívida de aproximadamente 80 mil reais que a gestão 2015/2016 do DCE deixou. Gabriela 
comenta que o diretório recebe uma verba de aproximadamente 100 mil reais, da qual a maior parte é direcionada aos 
centros acadêmicos, e por isso não é tão fácil quitar a dívida. Além disso, essa não pode ser financiada em muitas 
vezes, porque a atual gestão não pode garantir que as novas gestões cumpram com esse compromisso. Por fim, foi 
questionada a taxa direcionada ao DCE que é cobrada em cada matrícula, a qual não deve ser obrigatória, a partir de 
agora será questionado aos alunos se eles desejam ou não pagar. Dessa forma, o DCE pretende realizar uma 
campanha para que os alunos continuem a pagar a taxa, considerando a importância do diretório central dos estudantes 
e dos centros acadêmicos, os quais dependem muito da verba oriunda dessas taxas. Maria Julia Salomon sugere que 
o CAMBLU também realize uma campanha incentivando os alunos a pagarem essa taxa, e Rafael Patino sugere que 
essa campanha seja feita na cerimônia do jaleco/apresentação dos calouros. 

07 

Pela caixinha de perguntas disponibilizada no Instagram oficial do CAMBLU foram recebidas as seguintes perguntas: 

- Aulas de inglês: 

Essa questão já foi respondida nas pautas anteriores, caso não seja possível tirar a obrigatoriedade do projeto 

pedagógico, será solicitada a redução do nível exigido, o prolongamento da data para comprovação, ou a oferta de 

aulas gratuitas para os alunos. 

- Plano de reposição das aulas: 

Essa questão foi discutida na reunião do Colegiado de hoje à tarde e foi explicada em pautas anteriores. 

08 

Devido ao Dia Internacional da Mulher, foi construído um post especial para homenagear as mulheres da gestão e do 

curso, que é composto em 66% por mulheres. Camila comenta que em conjunto com o marketing e com Sofia, surgiu 

a ideia de realizar uma live com mulheres médicas, ou professoras inspiradoras, no mês de março, para estender as 

homenagens, discutir a importância das mulheres na carreira médica, e inspirar os estudantes. 

09 

Brenda comenta que devido ao agravamento da pandemia, foi decidido suspender o plantão de vendas da lojinha do 

CAMBLU, a fim de evitar aglomerações e contatos desnecessários. Camila relembra que os alunos que tiverem 

interesse em comprar os produtos da lojinha, podem fazer seu pedido pelo site e conversar individualmente com a 

diretora de patrimônio para combinar a entrega. 

10 

Rafael Patino, conversou com Amanda, responsável por ministrar a aula sobre o sistema Tasy, e foi decidido divulgar 

um formulário de inscrição, no qual os alunos também poderão colocar quais suas maiores dúvidas sobre o sistema. 

Sofia também esteve envolvida nesse projeto, e foi a responsável pela criação do formulário. Camila pontua que o 

formulário será disponibilizado essa semana. 
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11 

Foi construído um questionário para que os professores exponham suas impressões sobre o trabalho durante a 

pandemia, o contato com o departamento, apoio recebido pela instituição, entre outras questões. Esse questionário foi 

encaminhado para as professoras Daniela Maysa, Claudia Albuquerque, e Carolina Valente, que sugeriram algumas 

alterações. Quando estiver pronto, esse questionário será disponibilizado a todos os professores do curso. 

Maria Julia Salomon comenta que soube que o concurso para professores substitutos foi aberto, entretanto Camila 

comenta que a informação pode estar equivocada, já que devido à pandemia nenhum concurso para contratação de 

professores efetivos foi aberto. 

12 

O CAMBLU recebeu diversas doações de livros de professores e médicos nas últimas semanas. Esses livros ficarão 

disponíveis para todos os alunos para uso na salinha de convivência. Laisa comenta sobre os livros doados, e reforça 

que foi feita uma publicação de agradecimento a esses professores. 

13 

Laisa foi a responsável pela edição dos podcasts do CAMBLU On no ano passado, entretanto, essa tarefa a deixou 

muito sobrecarregada. Dessa forma, foi pensado em abrir um processo seletivo para que uma nova pessoa fosse 

admitida e ficasse responsável por essa função. Entretanto, para que o novo integrante não ficasse responsável apenas 

por essa tarefa, Laisa teve a ideia de ampliar esse projeto e envolver a IFMSA e a Atlética de Medicina, com o objetivo 

de torná-lo um projeto de extensão. Maria Julia Salomon e Ana Boaventura completam que talvez fosse necessário 

envolver outros cursos. Laisa expõe algumas ideias, e comenta que a Bateria Fera poderia inclusive criar uma música 

tema para os podcasts. Camila elogia a ótima ideia, e argumenta que o CAMBLU tem crescido muito, e a gestão acaba 

fica sobrecarregada, e pede para Joao Victor fique responsável por essa pauta. 

14 

João entrou em contato com os responsáveis pela regularização do CNPJ, entretanto, em novas tentativas de contato, 

o vice-presidente não teve suas ligações atendidas. Dessa forma, Joao tentará passar no local e marcar uma reunião 

presencial. 

15 
Joao finalizou o documento com as linhagens, o qual será postado em breve no site, e agradeceu a Ana pela ajuda na 

tarefa. 

16 
A DAC informou que os armários devem ser entregues até dia 19/03/2021, se a entrega não for feita, João entrará em 

contato com os responsáveis. 

17 

Brenda não teve retorno de uma das empresas de orçamento para os produtos da salinha de coworking. Camila 

questionou se é possível aguardar esse orçamento, ou se é preciso cumprir algum prazo. Joao e Brenda argumentam 

que, devido ao agravamento da pandemia, a salinha, provavelmente, não será usada tão em breve e que é possível 

esperar mais um pouco.  

18 

Rafael comenta que, nesse ano, o projeto poderá ser feito em parceria com o time de Intercâmbios da IFMSA, o que 

ainda está sendo acordado entre as duas instituições, e que a proposta era trazer um professor formado pelo curso de 

letras da FURB para organizar os encontros. Entretanto, esse profissional provavelmente não se disponibilizaria de 

graça. A tesoureira, Gabriela, comenta que o CAMBLU não recebe uma renda mensal, portanto ter esse custo fixo 

poderia ser complicado, mas não é um impedimento, todavia pontua que, talvez, pelas aulas serem virtuais, não teria 

muita adesão e não valeria a pena o custo. Camila pergunta se a proposta de parceria com a IFMSA seria mantida se 

as aulas fossem organizadas por professores voluntários, e Rafael Coelho afirma que irá confirmar essa informação. 

Ana Boaventura sugere que fossem abertas vagas para alunos do curso de letras como professores da Conversação 

em Inglês, e se possível que esses alunos pudessem validar esse serviço em forma de horas de estágio, dessa forma, 

o CAMBLU tentará entrar em contato com o centro acadêmico de letras, para questionar se essa situação é possível. 

19 

Priscila participou da reunião com DAEX, as principais informações foram: 

-  o DAEX não tem como impedir que as diretorias de ligas sejam ocupadas pela mesma pessoa por muito tempo (3 

anos, por exemplo). 

- as ligas que não oferecem atividades por muito tempo são consideradas inativas. 

- para criar uma nova liga é preciso entrar em contato com a DAEX, a fim de verificar se já não existe outra liga com a 

mesma temática.  

- o preço dos certificados, R$ 10,00, não será diminuído. Entretanto, se a liga está com os seus documentos em dia, e 

regularizada, é possível conseguir um atestado, que é emitido de graça, e pode ser encaminhado para a ABLAM, que 

irá emitir os certificados de forma gratuita.  

Camila questiona sobre algumas informações que Priscila precisava atualizar no site do CAMBLU, e a diretora de ligas 

acadêmicas afirma já ter inserido todas as informações que estavam pendentes. E acrescenta que está trabalhando na 

construção do Manual de Ligas Acadêmicas, o qual será colocado no site assim que estiver pronto. 

20 
Laisa, Amanda, Rafael Patino e Camila se reuniram após a reunião do CAMBLU para discutir sobre o processo seletivo 

para um novo membro do marketing. 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

 

 

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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       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 

21 
Rafael comenta que o projeto da revista foi apresentado hoje, e foram feitas algumas correções. E a previsão é que a 

primeira edição da RECIS seja publicada ainda no primeiro semestre do ano. 

22 Rafael Coelho informa que o edital do PATC será lançado em março, a fim de abranger o mês de abril.  
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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 
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Thainá Scheffer Gava 
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Blemer, Priscila Pegoretti, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patiño, Sofia Schlindwein, 

Thainá Scheffer Gava 

OBSERVAÇÕES 
Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 
Amanda não pôde estar presente devido a problemas pessoais.  
Convidados: Bruna Zocolotto, Gabriela Richter, Gabriella Emerim 
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11 Campanha Construindo Futuros 

12 CAMBLU ON 

13 CNPJ CAMBLU 

14 PAATC e PAF 

15 RECIS 

16 Processo Seletivo do Marketing 

17 Preparação para o ENADE 
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Horário de Término 22h30   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 

 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Na semana passada, houve a emissão da nota oficial 20, que determina que as aulas teóricas na FURB sejam online, 

e apenas as práticas ocorram de forma presencial, o que entrou em vigor no dia 10 de março. Isso foi decidido em 

reunião do CONSUNI com todos os conselheiros dos cursos da FURB, e levou-se em consideração também a 

votação em enquete online realizada com os estudantes, que contribuíram para a opção escolhida. Os hospitais e 

estágios serão mantidos em regime de aulas normais. Camila citou que essa nota oficial será reavaliada no dia 19 de 

março, e essa forma de ensino será mantida até a data em questão. Ela falou que é muito difícil ter certeza do que vai 

acontecer, pois se vive uma instabilidade com a pandemia, e não é possível prever o que será feito em algumas 

semanas. 

2 

Quanto ao ofício, Camila lembrou que dia 9 de março o documento foi encaminhado para a prefeitura, vigilância, 

SEMUS, e todos os outros órgãos nele mencionados. Assim que foi enviado, o documento já foi protocolado. Camila 

disse que o post no Instagram do CAMBLU teve muita repercussão, e que ganhou muito apoio dentro do curso de 

medicina da FURB, pois os alunos têm a consciência da gravidade da situação. No entanto, algumas pessoas de 

outros cursos e de fora da FURB não gostaram e escreveram alguns comentários até mesmo ofensivos no post, os 

quais foram respondidos com o devido respeito por parte do Centro Acadêmico. Camila lembrou que os acadêmicos 

de medicina estão apenas buscando algo que é seu por direito, e que não devem sentir peso na consciência por 

conta disso, pois muitas pessoas não entendem a realidade do dia-a-dia nos hospitais. Ela disse então que o post 

teve um dos alcances mais altos na história do Instagram do CAMBLU. Com isso, a presidente disse que havia 

encaminhado o ofício, também, para 3 vereadores de Blumenau: Bruno Cunha, Marcelo Lanzarin e Gilson de Souza. 

Bruno foi o primeiro a responder o email, dizendo que cobrou do Poder Executivo do Estado e da Assembleia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) uma iniciativa para que fosse analisado o pedido do CAMBLU. 

Gilson também analisou o email, e encaminhou isso em um protocolo para a prefeitura, o que já contribuiu para que o 

CAMBLU agendasse uma reunião com Maria, vice-prefeita de Blumenau, que está na coordenação do processo da 

vacinação. Camila disse que, devido à grande mobilização, Maria foi conversar com Carlos Nunes, diretor do Centro 

de Ciências da Saúde (CCS), e disse que de fato os estudantes têm esse direito e que estão corretos em ir atrás 

disso, então, Maria carimbou o ofício de Carlos pedindo para que ela liberasse as vacinas para os alunos. Dia 15 de 

março, Carlos Nunes escreveu um memorando, o qual encaminhou para a vice-prefeita, juntamente com Marcelo 

Nogara, solicitando que a vice-prefeita encaminhe isso para a comissão de vacinas de Blumenau para incluir os 

acadêmicos do curso de medicina da FURB. Com isso, Camila citou que, com o aval da vigilância epidemiológica, 

será permitida não apenas a vacinação dos estudantes de medicina, mas como dos outros cursos da área da saúde, 

contanto que realizem estágio em hospitais. Camila disse que a lista já está pronta, e assim que a vigilância aprovar, 

a lista será enviada. No entanto, até que isso seja uma certeza, a conquista do CAMBLU ainda não será divulgada.  

3 

Camila disse que foi montado um grupo no WhatsApp, para que o CAMBLU se organizasse para pedir o projeto 

pedagógico de outros cursos de medicina no Brasil, para saber como é e como eles lidam com essa exigência do 

MEC. Ela disse também que na reunião de Nogara com Romeu, o coordenador pediu que o nível de inglês requerido 

fosse alterado para o nível básico, ou então que os alunos tenham direito a um curso gratuito de inglês, caso não seja 

possível alterar o PPC. Isso ainda será avaliado pelo pró-reitor, e Camila disse que está cobrando constantemente do 

Nogara que essa pauta seja organizada o quanto antes. 

4 

Camila disse que quarta-feira (10) o Departamento de Medicina foi fechado, pois houve um surto de gripe lá dentro, e 

a preocupação foi de que poderia se tratar de COVID. Com isso, os secretários Jennifer e Gabriel ficaram 

trabalhando em home office, mas ninguém foi avisado disso, e muitos estudantes tentavam ligar lá sem sucesso. A 

presidente disse que enviou um email reclamando com o departamento, falando para que eles deem mais atenção 

aos acadêmicos. Além disso, Ceruti citou um problema com relação ao HSA, que está limitando os grupos em até 5 

pessoas, e disse que isso também não foi avisado, mas está cobrando do departamento para que eles avisem as 

pessoas daqui pra frente. Priscila também comentou que ligou no departamento e não obteve resposta, e Camila 

lembrou que não é uma obrigação do CAMBLU ficar cobrando que eles façam seus trabalhos toda hora, e que está 

sendo feito mais que a parte do centro acadêmico nesse sentido. 

5 

Na caixinha de perguntas do Instagram, não houve demandas, mas Ana Luiza trouxe uma demanda com relação à 

sua turma, que ainda está sem professor de anestesiologia. Ela disse que ainda não tiveram nenhuma aula, e que 

não haviam contratado nenhum professor dessa matéria. Camila disse que não havia mais sido informada sobre isso, 

mas que irá levar essa questão para o coordenador. Gabriela Richter comentou que conhece pessoas interessadas 

na vaga de professor de anestesiologia, e Camila agradeceu, pedindo que ela mande os contatos à líder da 49. 
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6 

Camila passou a palavra para Rafael e Sofia. Rafael Patiño disse que o formulário teve 76 respostas, sendo um 

número melhor que o esperado, mas falou que a data da palestra teve que ser postergada novamente, sendo que o 

médico palestrante só conseguirá estar disponível no dia 25 de março às 20h. O diretor de eventos citou que o 

marketing terá que fazer mais uma nova divulgação falando sobre a data, e que isso poderá complicar a agenda de 

alguns alunos do internato, mas que não existe outra data para realizar o evento no momento. Camila lamentou, mas 

disse que é compreensível, porque o médico é da Philips e deve ter uma rotina muito atarefada. Ela disse que a 

palestra será muito proveitosa, e que existem mais projetos de eventos em mente com relação ao TASY, deixando 

tudo isso disponível gravado para quem quiser assistir. Rafael disse que foi questionado também qual era a 

necessidade do edital, e respondeu que isso serve pra que haja um controle das turmas e para poder adicioná-los no 

grupo do Microsoft Teams. 

7 

Priscila falou que há algumas semanas surgiu a ideia de criar um drive das ligas acadêmicas, porque às vezes um 

post importante pode passar desapercebido para alguém. Com isso, cada liga poderá postar no drive seus materiais, 

deixando-os disponíveis para o público mais facilmente. Priscila falou que vai tentar fazer um projeto piloto do drive, 

juntamente com um calendário do Google, e questionou se há alguma ideia para aprimorar esse projeto. Camila disse 

que acha ideal que seja criado o Google Calendar, para que todos possam adicionar os eventos às suas agendas, 

bem como acessar esse drive dos documentos das ligas. Priscila disse que tentou de algumas formas montar esse 

calendário, mas que não estava dando certo, e falou também que as meninas do marketing estão muito atarefadas. 

Ela disse que a ideia era testar para ver se o pessoal vai de fato usar, para que não seja desperdiçado todo o 

trabalho e tempo gastos em montar esse calendário. Camila gostou da ideia e acha que seria útil fazerem um teste 

pra ver se isso seria de fato aproveitado. Rafael Patiño se disponibilizou para colaborar na programação do Google 

Calendar, e Priscila agradeceu, aceitando a ajuda. Camila disse que isso é importante para que os eventos de ligas 

diferentes não entrem em conflito, e assim os diretores de ligas possam saber quando marcar seus eventos. 

8 

Sofia disse que foi feito o post sobre dia da mulher, e comentou que houve um perfil no Instagram 

(@powermedcurso) que fez uma live muito boa falando sobre a data e sua relevância na medicina. Com isso, o 

CAMBLU entrou em contato com esse perfil, questionando se eles gostariam de fazer uma live conjunta com o perfil 

do centro acadêmico. Eles possuem uma agenda quase cheia, mas Sofia disponibilizou duas datas para que eles 

possam verificar se conseguem fazer o evento: nos dias 24 ou 25 de março. Camila disse que o ideal seria fazer a 

live em um dia não tão próximo da aula sobre o Sistema TASY, mas que se não houver outra opção, podem ser 

escolhidos os dias anteriormente mencionados. Quando houver confirmação da data da live, o CAMBLU irá divulgar 

isso no Instagram, e a presidente lembrou esse evento deve ser feito no mês de março, que é simbolizado como o 

mês da mulher. 

9 

Visando uma melhoria na saúde mental dos estudantes de medicina, Camila conversou com a professora Caroline 

Valente, que é uma das organizadoras das PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde) em Blumenau. 

Foi feita, então, uma reunião com entre elas e Gabriela, fisioterapeuta que também é uma organizadora desse 

projeto, e nessa reunião foi proposta uma parceria especial para os estudantes de medicina. A proposta foi de 

tratamento com florais, no qual ocorreria uma consulta online, em que o estudante relata quais são seus motivos de 

ansiedade, e a terapeuta anota tudo isso. Com isso, a partir do relato, elas prescrevem um floral para o cliente. 

Camila lembrou que o floral não é um medicamento, mas é uma substância que age no corpo, aliviando certos pontos 

de tensão. Sendo assim, o CAMBLU ficaria encarregado de divulgar o projeto nas redes sociais, e as turmas seriam 

de apenas 30 alunos inicialmente. Não haverá custo para os acadêmicos, mas a presidente sugeriu que, em troca, os 

estudantes beneficiados com um floral poderiam contribuir caridosamente com o projeto Ajude um Idoso, 

beneficiando a todos os lados envolvidos. Optando por isso, Camila disse que o aluno buscaria seu frasco na salinha 

de convivências do CAMBLU, e, ao mesmo tempo, já deixaria um alimento não perecível como doação na caixinha 

do Ajude um Idoso. Ana questionou quando poderiam se inscrever para esse projeto, e Ceruti respondeu que iriam 

esperar para saber quando começará o projeto de caridade, para que isso aconteça quase que simultaneamente, e 

também para que eles possam resolver e organizar todos os detalhes do novo projeto. Ana disse que já possui uma 

caixinha para doações às casas de idosos. Todos da gestão gostaram da ideia. Ana e Brenda se disponibilizaram 

para ajudar na pauta.  

10 

Brenda lembrou que a garrafa térmica e a sanduicheira já foram entregues na salinha do HSI. Ela falou que houve um 

problema para realizar a entrega, já que o HSI estava fechado para alunos de fora do internato. Então, a vice-líder da 

9ª fase combinou com Gabriela Dombeck para retirar os produtos comprados, e a missão foi concluída. Camila 

lembrou do post feito no Instagram, e disse que o pessoal do internato adorou os novos itens. Ela agradeceu e 

parabenizou Gabriela e Brenda pelo comprometimento na pauta. Gabriela disse que já está com a cafeteira que 

estragou lá do HSI, e que irá entregar na empresa contatada para fazer o orçamento do conserto da cafeteira. 
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11 

Ana fez a contagem de quantos livros já foram recebidos, e o número atual foi de 194 livros, que estão todos na sala 

do CAMBLU. Em breve, Camila disse que será feito um levantamento total dos livros doados, e disse que o projeto foi 

um sucesso. Laísa lembrou que a campanha acaba no dia 22 de março, e Camila disse que foi decidido doar esses 

livros para a EEB Santos Dumont, que com certeza terá um bom aproveitamento. Laísa disse que na próxima 

semana serão atualizados e explicados os detalhes sobre como serão entregues os livros, e que essa semana irá 

divulgar novamente a campanha para incentivar mais doações. 

12 

Laísa disse que conversou com as meninas do marketing da IFMSA e com a presidente local Maria Julia, que se 

mostrou aberta a repassar as informações. Laísa conversou também com Gabriela Richter, que também foi muito 

solícita, e falou que a galera da IFMSA gostou da ideia e aceitam fazer essa parceria. Laísa disse que foi questionar 

Caroline Valente se seria possível definir o podcast como um projeto de extensão, e disse que Carol foi muito 

positiva, mas falou que está muito sobrecarregada com outros projetos, e que não conseguiria avaliar isso sozinha. 

Com isso, Carol sugeriu que o CAMBLU entre em contato com a professora Daniela Maysa, para questionar se ela 

estaria disposta a ajudar nisso. Carol opinou também que o CAMBLU organize um grupo de pessoas responsáveis 

por tocar o projeto. Laísa disse que será necessária a ajuda da IFMSA e da atlética de medicina (AAARIH), e 

questionou João sobre o que ele havia conversado com os membros dessa instituição. João disse que o pessoal da 

atlética gostou da ideia, mas que eles não viram como a AAARIH poderia contribuir com isso, mas se mostraram 

dispostos a participar no podcast caso o CAMBLU sugira alguma ideia de participação especial. O vice-presidente do 

CAMLBU disse que o pessoal da atlética não sabe como isso poderia beneficiar a instituição caso eles participassem 

do projeto para editar os áudios. Camila falou que o problema desse projeto é que é necessário ter alguém para 

editar o podcast, e que não teria como abrir uma vaga no CAMBLU só para isso, mas que são necessárias parcerias, 

e fechar uma com a atlética seria ideal nisso. Luís opinou que, de fato, a atlética não conseguiria trazer muito 

conteúdo didático, mas que seria útil caso eles pudessem falar um pouco sobre esportes, ou para a divulgação de 

projetos provenientes da própria atlética, e isso seria benéfico, tanto para eles, quanto para o CAMBLU. Laísa disse 

que as 3 instituições só teriam a ganhar nesse projeto, pois cresceriam juntos, e auxiliariam a comunidade externa, já 

que o grande intuito do CAMBLU ON é promover a informação para pessoas de fora da medicina. Ela citou também 

algumas ideias, com relação a aberturas ou narrações, que seriam formas de beneficiar a todos. Gabriela Richter, 

que entrou na reunião para representar a IFMSA, falou que formular esses podcasts incluindo a participação do eixo 

de Capacity Building e outros eixos da instituição, seria algo que agregaria muito no projeto, e que caso não 

houvesse ninguém de dentro do CAMBLU para editar esses podcasts, poderia ser procurado alguém da IFMSA para 

auxiliar nisso. João disse que agregaria muito no projeto se a atlética e a IFMSA se juntassem, e Luís disse que acha 

que ainda será possível convencer a AAARIH a participar, e sugeriu novamente algo que envolva incentivo aos 

esportes. Laísa falou que até então, os podcasts eram postados quinzenalmente, mas que isso poderia ser revisado. 

A diretora de comunicação e marketing lembrou também que as instituições não devem entrar no projeto com o 

intuito de ganhar algo em troca, mas de agregar na comunidade como um todo, além dos acadêmicos. Laísa falou 

também que gostou da ideia de Gabriela, e disse que só tinha dado a ideia da Bateria Fera fazer a parte da música 

nos podcasts, a fim de trazer um conteúdo de qualidade, e não necessariamente que os membros da atlética 

editassem o podcast. Luís, por fim, concordou com Laísa, e ela disse que mesmo caso a AAARIH decida não 

participar do projeto, o podcast será feito de qualquer forma. Camila concordou com o que foi dito por Laísa, e elogiou 

o empenho e contribuição de quem participou na pauta. A presidente sugeriu então que tudo fique alinhado com a 

IFMSA, e que seja montado um grupo para definir todos os detalhes do projeto, para que isso volte já em abril. 

13 

João disse que até a semana passada estava sendo difícil a comunicação com a contabilidade, mas conseguiu 

finalmente entrar em contato com uma pessoa que será responsável para levar o processo do CNPJ até o final. A 

mulher que ficará como responsável disse que faltava fazer algumas alterações, pedindo o edital das eleições da 

gestão feita no ano passado. João repassou esse documento a eles, e eles pediram também que fossem enviadas 

fotos dos documentos de todos os integrantes da gestão, além de que fossem feitas algumas alterações no estatuto 

do CAMBLU. O vice-presidente disse que já fez isso tudo, mas que será necessário achar o contato de Herley 

Ricardo Rycerz Junior, advogado do CAMBLU, e que talvez seja necessário entrar em contato com ele futuramente 

para ajudar. Camila disse que encontrou o nome dele na internet, e que ele possui uma associação de advogados, 

sendo mais fácil entrar em contato com ele para eventuais necessidades. João lembrou que se caso houver algum 

custo, isso ficará por conta do cliente, mas que o serviço da contabilidade não precisará ser pago, por causa de uma 

parceria feita com o CAMBLU.  

14 

Rafael Coelho disse que a partir do dia 18 de março até 31 de abril a inscrição ficará aberta para o PAATC. Ele disse 

que não vê cabimento em fazer um edital para o PAF, que é semestral. Camila concordou. Priscila disse que 

concorda em partes, dizendo que o primeiro semestre tem alguns eventos que demandam recursos financeiros, mas 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

que existem ligas com algumas ideias no papel que não são realizadas porque não possuem recursos. Ela disse que 

alguns eventos demandam recursos financeiros, e disse que o valor não necessariamente seria grande, mas apenas 

para dar apoio às ligas, no entanto, por outro lado, poderia não haver adesão das ligas aos projetos, o que causaria 

um prejuízo ao CAMBLU. Rafael agradeceu pelo feedback, e Camila sugeriu que Priscila fique de olho nas demandas 

de ligas para eventos dos próximos semestres, a fim de que haja um investimento certeiro do CAMBLU nisso. O 

diretor de políticas científicas disse que atualmente o valor do PAATC é de 50% do valor da inscrição, com limite 

máximo de 100 reais, e questionou a gestão se há necessidade de mudar isso. Gabriela, tesoureira, disse que 

conforme análise do caixa do CAMBLU pode-se manter isso. Camila sugeriu por fim que Priscila e Rafael vão 

conversando sobre o PAF ao longo do semestre, e disse que o PAATC será aberto em abril. Ana perguntou por que 

não teria como organizar um evento com esse dinheiro, e Priscila disse que cada liga tem autonomia para participar 

de um evento, como simpósio ou congresso, mas que no momento ainda não está havendo evento desse porte para 

que haja investimento.  

15 

Rafael Coelho falou que conversou com pessoas envolvidas no projeto da Revista Científica, e que o feedback  dado 

foi bom. No entanto, ele disse que ainda não há uma data certa para a divulgação da revista, pois o responsável pelo 

sistema da FURB está fazendo atualizações para uma nova versão, e que isso pode demorar um pouco. Mas o 

diretor de políticas científicas disse que irá tentar resolver isso o quanto antes. Além disso, citou possíveis parcerias 

para a RECIS com os cursos de nutrição e educação física. 

16 

Camila disse que conversou com Laísa sobre o processo seletivo do marketing, e que como surgiu a ideia da parceria 

com a IFMSA, houve a decisão das meninas do marketing em suspender o processo momentaneamente, pois o 

principal motivo dessa convocação seria para o podcast. Laísa disse que ela e Amanda estão se organizando muito 

bem e estão dando conta de tudo que engloba o marketing, então não seria necessária mais uma pessoa para esse 

cargo no CAMBLU. 

17 

Camila citou que Priscila trouxe essa demanda, e lembrou que o objetivo era aumentar a nota do curso de medicina 

na FURB. O que havia sido pensado era em relação a trazer aulas preparatórias, mas se os alunos estiverem 

sobrecarregados demais para isso, é possível organizar uma apostila com exercícios para treinar para a prova do 

ENADE. Priscila disse que seria ideal disponibilizar questões no site, e Camila concordou, lembrando que já existe 

um simulado semestral, mas que seria bom abrir uma aba só pra isso no site. Luís acrescentou dizendo que acha que 

o esquema de aulas e apostilas são métodos cansativos que não irão ter muita adesão. Ele sugeriu então que o 

simulado e o incentivo de resolução das questões seria mais proveitoso, mas falou que talvez seria melhor questionar 

os alunos das turmas 45 e 46 sobre o que eles acham melhor. Camila falou que a ideia do simulado e do banco de 

questões é muito boa, e que isso seria feito pelo Google Forms, sendo depois disponibilizado o gabarito.  Camila 

disse que pode ser montado um grupo para discutir essa pauta e montar o simulado. Ficou decidido que Luís, Alan, 

Felipe e Priscila ficarão responsáveis por essa pauta, e por atualizar o site da forma que acharem melhor. Luís deu a 

sugestão de organizar as questões por matérias. Camila gostou muito das ideias de Luís, e disse que irão aplicá-las.  
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______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       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 
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1 Nota Oficial 21  

2 Ofício da Vacinação dos Acadêmicos 

3 Projeto Pedagógico e Segunda Língua 

4 Demandas por turma 

5 CNPJ CAMBLU 

6 Armários da Saúde foi entregue dia 18? 

7 Eventos CAMBLU 

8 Computadores Campus V 

9 Campanha Construindo Futuros 

10 Ajude um Idoso 

11 Campanha Saúde Mental CAMBLU 

12 CAMBLU ON 

13 Blog CAMBLU 

14 PAATC e PAF 

15 Orçamentos 

16 Salinha 

REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 11 

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, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin Moeller, Gabriela Dombeck, 

João Vitor Muller Fantini, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, 

Priscila Pegoretti, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, Thainá Scheffer Gava.  

Também estiveram presentes os acadêmicos: Maria Eduarda Ponticelli e Frederico de 

Brito. 

Sofia Schmitt Schlindwein não pode estar presente devido a um estágio. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia.  

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 22/03/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h30   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

A nota oficial nº 21 foi lançada na última sexta à noite após a reunião do CONSUNI, que ocorreu na sexta à tarde, e 
definiu que as aulas teóricas serão ministradas de forma online até dia 09/04. As práticas seguem permitidas de forma 
presencial, inclusive nos hospitais, com exceção do HSI. Não há o que fazer em relação à opção desse hospital em 
fechar para os alunos, entretanto, os professores podem realizar as aulas nos seus consultórios, incluindo aqueles que 
possuem consultórios no HSI. 

02 

Na quinta-feira, após muito esforço de Camila, a reitoria assinou e encaminhou o ofício, redigido pela própria reitoria, 
para a prefeitura. Esse ofício já foi assinado pela vice-prefeita e agora espera aval do secretário da saúde. Camila está 
em contato e faz cobranças frequentes ao secretário para que essa confirmação seja dada logo. Assim que o ofício for 
aprovado pelo secretário, o CCS encaminhará uma nominata com a lista dos alunos que poderão agendar sua 
vacinação. Esses resultados são consequência do ofício escrito pelo CAMBLU, o qual além de cobrar a vacinação dos 
acadêmicos da Medicina, também favoreceu a vacinação de alunos de outros cursos da saúde. Frederico de Brito 
comentou que conversou com o prefeito Mario Hildebrandt, o qual afirmou que a prefeitura estava apenas à espera da 
nominata que deveria ser encaminhada pela universidade para liberar a vacinação aos alunos. Camila explicou que a 
responsável pela vacinação é a vice-prefeita, e que as informações do prefeito estão equivocadas. A vice-prefeita 
afirmou que, por ela, a vacinação dos alunos poderia ser aprovada, mas que agora dependeria do aval do secretário 
da saúde. Frederico agradece a explanação e Camila complementa que a divergência de informações expostas pela 
prefeitura dificultou o processo de solicitação das vacinas dos acadêmicos. 

03 

O CAMBLU tentou retirar do projeto pedagógico a obrigatoriedade de comprovação de proficiência de inglês do novo 
currículo, mas após muitas conversas com o colegiado, com o coordenador e com a FURB idiomas, foi decidido que 
não há a possibilidade de extinguir essa obrigatoriedade, já que é uma normativa do MEC. Em negociações com a 
FURB idiomas, foi sugerido criar uma turma de aulas de inglês apenas com os alunos de medicina, no entanto, seria 
justo que esse curso fosse gratuito. Dessa forma, Camila redigiu um ofício que será encaminhado para a reitoria, em 
que cita vários argumentos, e pede para que o nível exigido seja revisto, solicita a abertura de uma turma de aulas de 
inglês gratuitas para os alunos de medicina, ou que seja inclusa no currículo a disciplina de inglês, e que a prova para 
comprovar essa proficiência também seja gratuita. O ofício deverá ser encaminhado ainda essa semana. Camila 
comenta que formou um grupo com alguns integrantes da gestão para ajudar na construção do ofício e para buscar 
informações sobre outras faculdades de medicina que exigem um nível mínimo de inglês. Laisa questiona qual seria a 
duração da disciplina, se o inglês se tornasse uma disciplina optativa, haja vista que um semestre não seria suficiente 
para que alunos iniciantes atingissem a proficiência exigida. A presidente pontua que vai melhorar essa parte do ofício, 
e que tentará fazer com a disciplina seja de continuidade, ou seja, incluída no currículo durante mais semestres. Luís 
Blemer comenta que, se o inglês for incluso como uma disciplina optativa, essa disciplina não poderá passar da 
quantidade de créditos prevista para disciplinas optativas. Camila conclui que o melhor seria formar uma parceria com 
o FURB idiomas, mas que é valido manter a opção de uma disciplina optativa. Luís argumenta que, se o inglês se 
tornasse uma disciplina optativa, haveria algumas complicações, haja vista só é possível fazer a mesma matéria 
optativa em todos os semestres em que há essas disciplinas. Camila finaliza informando que alguns alunos 
questionaram quando o projeto de conversação do CAMBLU irá retornar, e relembra que esse projeto não substitui as 
aulas de inglês, visto que a proposta é que sejam apenas encontros para que os alunos conversem em inglês e 
mantenham ou consigam melhorar a sua fluência no idioma. Além disso, a adesão ao projeto no início foi muito boa, 
mas logo muitos alunos abandonaram as aulas. 

04 

Professor de anestesiologia da quinta fase – O antigo professor, Fausto, foi desligado da matéria pelo antigo chefe de 

departamento, Tarcísio, no entanto, nem a FURB nem o próprio professor haviam sido informados, assim, o professor 

acabou se comprometendo com outros compromissos e não pode mais se responsabilizar pelas aulas. Então, foi aberto 

um novo concurso para a contratação de um professor para a disciplina, mas não houve inscritos. Camila e o 

coordenador entraram em contato com várias clínicas de anestesiologia de Blumenau, e uma nova professora está em 

processo de contratação, e em breve as aulas da disciplina devem retornar. 

Salas de estudo – a FURB liberou salas de estudo para que os alunos utilizassem durante os intervalos de aula, haja 

vista a biblioteca está fechada esse fim. As salas e os horários em que elas estarão disponíveis foram encaminhados 

para os emails de cada aluno. 

EPI’s para os alunos – a partir desse ano, a FURB não irá arcar com os EPI’s dos alunos, e cada um deverá comprar 

seus próprios equipamentos (máscaras, luvas ...). Essa decisão deve-se à situação financeira complicada da 

universidade. 

Transferências – serão abertas vagas de transferência para a metade do ano, e por volta de junho um edital deverá ser 

aberto. O coordenador fará um levantamento das vagas disponíveis em cada turma. 

Notas – muitas notas não foram postadas, e os históricos escolares estão saindo com notas em branco. Alguns alunos 

tiveram complicação devido às bolsas. Camila cobrou do professor Nogara, que irá conversar com os professores para 
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resolver essa situação. Os professores que não possuem notas para as aulas práticas, devem duplicar alguma nota, 

ou deveriam ter realizado alguma atividade alternativa para compensar essa nota. 

Internato no HSA – não há uma área para refeições e descanso dos acadêmicos. O HSA informou que no momento o 

restaurante está fechado, e que estão encomendando marmitas para os funcionários, mas que o hospital não tem 

condições financeiras de fazer o mesmo com os alunos. E em relação à sala de descanso, o hospital informou que o 

ICDS possui salas que os acadêmicos podem usufruir, mas que não há um espaço específico para esse fim, dessa 

forma, o professor Mello continuará em negociação com o hospital. 

05 Não há atualizações sobre o CNPJ do CAMBLU. 

06 
João entrou em contato com a DAC, para saber se os armários da saúde, que tinham entrega prevista para o dia 19/03, 
haviam sido entregues. O vice-presidente foi informado que faltou matéria prima e a nova data prevista para a entrega 
é dia 09/04. 

07 

Rafael Patino informou que o evento TASY será na próxima quinta-feira, há 100 inscritos. A professora que irá ministrar 

a palestra passou para Rafael um email de convite para essa aula, o qual deve ser enviado aos alunos inscritos, e o 

diretor de eventos, apenas corrigiu o email para ratificar que esse será realizado em parceria com o CAMBLU. 

Entretanto, Rafael opina que seria mais fácil apenas deixar o link disponível na bio do Instagram do CAMBLU. Rafael 

também comenta que, em conjunto com a vice-diretora de eventos, Sofia, estão programando o calendário de eventos 

do CAMBLU para esse ano: 30/março – evento sobre mulheres na medicina, para encerrar a programação do mês das 

mulheres; abril – evento de currículo acadêmico; maio – área de medicina pouco abordada (como finanças e 

investimentos, por exemplo), junho – aula sobre o sistema PRONTO. Nenhum evento está confirmado.  

Camila comenta que Luís trouxe a informação de que a AEMESC também pretende realizar um evento sobre a 

construção do currículo acadêmico, e poderia pensar-se em uma parceria. A secretária Laura questiona sobre a 

proposta da chapa evolução de realizar duas SECIMED’s no ano de 2021, e se ainda há essa intenção. Camila explica 

que em reuniões da antiga gestão do CAMBLU ficou decidido que a comissão organizadora iria se manter, assim como 

o cronograma, que apenas seria reajustado para novas datas em agosto desse ano. Entretanto, não valerá a pena 

realizar duas semanas acadêmicas nesse ano, principalmente porque o estado da pandemia não apresentou grandes 

melhoras. Rafael Patino comenta que seria uma pena se os novos membros do CAMBLU não tivessem a oportunidade 

de participar da organização de uma SECIMED, e Camila sugere que vai entrar em contato com a comissão 

organizadora do ano passado e, se algum membro desistir de sua vaga, serão abertas vagas para os integrantes da 

gestão evolução. 

08 

Alan continua em contato com Jamis, e argumenta que o preço que os alunos pagam de mensalidade é muito alto para 

que não possam usufruir de bons equipamentos, como computadores novos. Todavia, foi informado que a Furb não 

terá dinheiro suficiente para fazer a substituição dos computadores atuais por novos, e que, no momento, a substituição 

dos SSD’s será a solução a situação. Alan afirma que, embora o objetivo do CAMBLU era de trocar todos os 

computadores do campus V, a substituição apenas dos SSD’s já foi muito válida. Em relação à reclamação de que os 

computadores estavam desconectando-se do sistema PRONTO, foram enviados técnicos para analisar os 

computadores, os quais não encontraram nenhum problema nos aparelhos. Alan foi informado que o sistema PRONTO 

é programado para se desligar após 10 minutos de inatividade. Dessa forma, Alan sugere que os alunos sejam 

informados para não deixarem o sistema todo esse tempo em inatividade, e sempre mexerem no mouse ou ficarem 

escrevendo algo, e que lembrem de salvar as informações que já foram preenchidas.  

Luís informou que, com ele, a experiência foi diferente. Segundo ele, o próprio computador avisava que só ficaria aberto 

por mais um tempo determinado, e não o sistema. Alan falou que irá conversar novamente com os responsáveis, e 

explicará que o problema está no sistema Windows e não no sistema de prontuários. Camila questionou se isso 

acontece com todos os computadores ou apenas com alguns. Luís comenta que não utilizou todos os computadores, 

mas que ouviu mais pessoas que expuseram a mesma reclamação. Alan pediu para que, sempre que houver um 

problema como esse, os alunos informem o enfermeiro Vinícius, para ele possa solucioná-lo. Luís falou que a 

comunicação com o TI é um pouco complicada, e nem sempre há pessoas disponíveis para ajudar, e sugere que Alan 

comente isso com os responsáveis do TI. Camila diz que irá passar o contato do enfermeiro Vinícius para Alan, e 

sugeriu que um contato do TI fosse disponibilizado para os líderes, para que quando houvesse problemas, a 

comunicação ocorresse de forma mais rápida. 

09 

Hoje foi o último dia de coleta da campanha de voluntariado Construindo Futuros. Ana comentou que essa semana 

será feita a contagem oficial, mas que foram arrecadados aproximadamente 250 livros. Será feito um post de 

agradecimento a todos que ajudaram e informando o destino dos materiais. 

10 
Ana comenta que encaminhou o ofício para alguns mercados da cidade: Giassi, Top, Cooper, Bistek e Fort. Dentre 

esses, o que mais mostrou interesse foi o Bistek. Todavia, Ana ainda está em contato e nada foi confirmado ainda. Em 
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conversa com Camila, foi decidido que também poderiam ser feitas coletas em farmácias, assim como ocorreu no ano 

passado, e que mesmo assim rendeu muitas doações. Dessa forma, a presidente comenta que mesmo se apenas um 

mercado aceitar ser ponto de coleta de doções, já será muito bom. No ano anterior, também foram colocadas caixas 

de coleta nos condomínios de alguns integrantes da gestão, e pretende-se repetir essa estratégia. Felipe Moeller irá 

ajudar Ana nos próximos passos da campanha. Ana também sugere que sejam feitas imagens e vídeos dos idosos 

para incrementar a divulgação da campanha, o que será planejado com o marketing futuramente 

11 

A professora Caroline Valente informou que participarão do projeto 5 terapeutas, e Ana e Brenda estão ajudando na 

campanha. Esse projeto irá iniciar junto com o projeto Ajude um Idoso. A professora também comentou que fosse 

doada água mineral, que é usada para a produção dos florais. Entretanto, isso será solicitado durante as próprias 

consultas e o CAMBLU não precisará fazer essa divulgação. 

12 

João conversou com a Bateria Fera, principalmente com o diretor, Rodrigo, que também entrou em contato com André 

Mizoguchi. Ambos gostaram muito da ideia de participar do CAMBLU On, mas ainda não deram uma resposta oficial a 

João se a Bateria irá ou não participar. Laisa informou que em relação a IFMSA, ainda está em contato e negociação, 

questionada por Camila, Laisa comenta que será difícil ter um episódio novo já para o mês de abril, porque é preciso 

de no mínimo três semanas para preparar o podcast, entrar em contato com o professor e editar.  

*Ao final da reunião, João recebeu a resposta de Rodrigo, que afirmou que a Bateria acha melhor deixar os podcasts 

mais voltados para as ligas acadêmicas, sem muito envolvimento da Bateria. Amanda e Camila perguntam a João se 

a Bateria não poderia ao menos criar uma vinheta para o podcast, e o vice-presidente irá conversar novamente com 

André e Rodrigo. 

13 
Em breve será feita uma nova divulgação do blog do CAMBLU, e será aberta a oportunidade para os alunos que 

quiserem postar seus textos. 

14 

O edital de inscrição para o PAATC ficará aberto até o dia 31/03, e o PAF, que é voltado para o patrocínio de eventos 

de ligas acadêmicas, foi suspenso nesse semestre. João, que faz parte da diretoria da LIMAC, trouxe a seguinte 

demanda para Rafael Coelho: no primeiro semestre do ano de 2020, a liga LIMAC foi a selecionada para receber o 

PAF, porém, devido à pandemia do coronavírus, não puderam realizar o evento planejado e não receberam o dinheiro. 

Dessa forma, Rafael Coelho questiona se a liga ainda deveria receber essa verba. Camila argumenta que, se a liga 

pretende fazer o mesmo evento, é justo que receba o patrocínio. Entretanto, a presidente e outros membros da gestão 

argumentam que, se for realizado um outro evento, ou o evento passar para o modo online e os custos previstos na 

época da seleção mudarem muito (haja vista que eventos presenciais apresentam custos maiores que eventos online), 

não será justo que a liga receba o dinheiro, em respeito às ligas que concorreram ao patrocínio no início do ano passado 

junto com a LIMAC, e que também apresentavam propostas de eventos muito interessantes. 

15 

Brenda traz novos orçamentos para que os integrantes da gestão analisem: 

Camisetas dos calouros:  
Vision - R$:30,00/camiseta 
Tex model - R$: 36,95/camiseta 

Adesivos patrocínio:  
Zumm - R$: 35,00 100unidades 3x2cm 
Copimagem - R$: 15,00 100 unidades 3x2cm 

*Para as camisetas dos calouros, 94,1% da gestão votou pela contratação da empresa Vision. E para os adesivos, 
94,1% optaram pela empresa Copimagem. 

16 

A diretora de patrimônio também traz orçamentos para a parte elétrica da sala de coworking: 

Joclamar - R$: 903,13 (faltando 3 itens da lista solicitada pelo eletricista) 

Correa - R$: 710,00 

Zata - R$: 690,26 (faltando 3 itens da lista solicitada pelo eletricista) 

Brenda pretende ir à salinha do CAMBLU na sexta de manhã para organizar os livros recebidos. Amanda se ofereceu 

para ajudar Brenda nessa organização. Amanda questionou se os adesivos de patrimônio que sobrarem poderão ser 

colados nos livros da salinha, e Luís sugere que fosse feito um carimbo para isso. 

*100% da gestão optou pela compra de matérias na empresa Correa. 

 
O DCE teve acesso à conta e começou a fazer os repasses para os centros acadêmicos. Camila e a tesoureira, 

Gabriela, já estão resolvendo os últimos detalhes para poderem receber esse dinheiro. 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  
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                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 
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                        Felipe Moeller      Ana Luiza M. G. Boaventura 

           Diretor de Assuntos Acadêmicos                        Diretora de Filantropia 

 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

ATA DE REUNIÃO 

 

 

 

 

 

REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 12 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Thainá Scheffer Gava 

PRESENTES 

Alan Cerioli, Amanda Junges Derlam, Ana Luiza Boaventura, Brenda Wiggers, Camila 

Ceruti dos Santos, Felipe Moeller, Gabriela Dombeck, João Vitor Fantini, Laísa Scremin, 

Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, Rafael Coelho, Rafael Reis 

Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava  

OBSERVAÇÕES 
Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 
Convidados: Maria Julia Salomon, Gabriela Scheidt, Gustavo Russi Morila 

PAUTAS 

  

1 Nota de pesar 

2 Ofício da Vacinação dos Acadêmicos 

3 Projeto Pedagógico e Segunda Língua 

4 Demandas por Turma 

5 Calendário das Ligas Acadêmicas 

6 CNPJ CAMBLU 

7 Sala de Coworking 

8 Eventos CAMBLU 

9 Campanha Construindo Futuros 

10 Ajude um Idoso 

11 Computadores Campus V 

12 CAMBLU ON 

13 Reunião do CONSUNI 

14 RECIS 

15 Acreditação SAEME FURB 

16 Orçamentos  

17 Tesouraria 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 29/03/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h10   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 

 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 
Devido ao falecimento do pai do coordenador Marcelo Nogara, o Dr. Joares Luiz Nogara, o CAMBLU reservou um 
minuto de silêncio em respeito a ele antes de iniciar a reunião. Camila lamentou mais uma morte por COVID-19, e 
desejou as condolências ao coordenador. 

2 

Após muitos esforços e negociações com a prefeitura de Blumenau, com as SEMUS e a própria FURB, o CAMBLU 

conquistou o direito à vacinação dos acadêmicos de 3ª a 8ª fase, além dos estudantes do internato, que já possuíam 

esse direito. Camila demonstrou grande gratidão e felicidade com essa conquista, e disse que isso fará toda a 

diferença para os alunos, que estão se expondo a todo momento quando entram nos hospitais. Ela falou ainda que já 

havia conversado com o secretário de saúde de Blumenau, mas a resposta só chegou hoje, pois ele havia sido 

internado. Agora, a listagem dos alunos a serem vacinados já foi encaminhada para a prefeitura, e eles poderão 

agendar sua vacinação amanhã. Camila lembrou também que não são apenas os alunos da medicina que terão 

direito à vacina, mas todos os alunos da área da saúde com práticas em área clínica e hospitalar. Ela falou que as 

vagas serão abertas no site da prefeitura amanhã pela manhã, e que os acadêmicos devem ficar de olho, já que são 

poucas vagas. A presidente disse que após agendar, o acadêmico deve apresentar o RG e o CPF na Vila Germânica 

(local onde ocorrerá a vacinação) e informar que é acadêmico da área da saúde na FURB. Assim, eles irão conferir a 

listagem e liberar a vacinação. Para a segunda dose, os próprios funcionários já agendam automaticamente, e o 

acadêmico deve comparecer novamente na vila germânica no dia anotado. Camila disse que havia ainda uma 

questão sobre o internato, que tinha desde fevereiro para agendar as vacinas, mas ainda nem todos conseguiram, e 

acharam injusto que alunos do ciclo básico ou clínico ganhassem a vacina antes. Mas a presidente disse que isso foi 

questionado para a prefeitura e infelizmente não se pode seguir algo que esteja fora dos informes técnicos do 

Ministério da Saúde, já que, a partir do momento em que foi concedido o direito aos alunos sem restrição, as doses 

não podem ser reservadas para apenas um grupo pequeno de estudantes. Camila disse também que conversou com 

Katrin, que é uma enfermeira da ala COVID da FURB, para saber se os próprios hospitais poderiam encaminhar uma 

listagem para as SEMUS com os alunos do internato que ainda não haviam conseguido agendar a vacinação, mas 

Katrin entrou em contato com os hospitais e o pedido foi negado. A presidente disse que havia feito um formulário 

questionando quantos alunos do internato faltavam, que na época eram em torno de 40, mas isso foi antes da última 

leva de doses. Portanto, devem faltar menos de 15 pessoas deste ciclo para conseguirem o agendamento. Luis 

parabenizou Camila pelo esforço e dedicação nessa pauta. Gabriela Scheidt parabenizou o CAMBLU pela conquista 

também, e pela calma em lidar com as críticas. Camila agradeceu e exaltou a importância de haver democracia 

dentro do centro acadêmico, e disse que é muito feliz por todo o trabalho que tem sido feito pela gestão. Ela falou 

também que as críticas sempre irão existir, em toda e qualquer situação, e que apesar de não ser possível agradar a 

todos, o CAMBLU sempre estará aberto a ouvir todas as opiniões, e a levá-las com muito respeito e como algo que 

possa ser construtivo, e finalizou dizendo que o foco deve estar nos resultados.  

3 

Camila conversou com o coordenador sobre a pauta do projeto pedagógico e da segunda língua, e Nogara foi 

conversar com Carla, responsável pelo FURB Idiomas, que se disponibilizou a elaborar um teste simulado para que 

os acadêmicos descubram qual o seu nível de inglês, que estará aberto até dia 30 de abril. Esse simulado servirá 

para fazer um levantamento de quantos alunos ainda não possuem o nível B2 de inglês, e, se possível, montar uma 

turma da medicina com foco em atingir este nível. O problema é que esse curso ainda teria que ser pago, com um 

custo de 200 reais por mês, além do teste simulado, que custaria R$175,00. Camila citou, então, que o CAMBLU 

elaborou um ofício para pedir que essa mensalidade seja retirada do curso, ou então que se inclua a matéria de 

inglês no currículo do curso de medicina. A presidente disse então, que quem não possuir esse nível de inglês até a 

4ª fase, poderia fazer o curso em até 2 anos, mas como é um tempo curto para evoluir tanto no nível do idioma, esses 

alunos não seriam prejudicados caso não consigam comprovar essa meta até a 9ª fase, tendo o prazo prorrogado até 

a 12ª fase. Camila lembrou também do projeto de conversação de inglês, que não tinha muita adesão no ano 

passado, mas que irão ser retomadas as atividades esse ano assim que possível. Ela finalizou dizendo que o ofício 

será encaminhado para a reitoria até o final da semana, e que caso a resposta seja negativa, o CAMBLU terá que 

elaborar novas propostas para tentar uma outra forma de parceria, e que até então nada será divulgado.  

4 

Camila abriu espaço para pautas de outras turmas. Luis disse que já havia conversado com ela sobre um problema 

na matéria de Medicina da Família e Comunidade na sua turma, pois 6 pessoas não estão conseguindo ter aula em 

Blumenau, e precisam se deslocar até Indaial, o que é complicado pois demanda tempo e também dinheiro por parte 

dos acadêmicos para esse deslocamento. Luis então falou que gostaria de conversar com Nogara, Mello e 

coordenadores de outros cursos, para que consigam viabilizar o uso dos Ambulatórios Gerais (AG) e do Pronto 
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Socorro para esses alunos da 9ª fase. Camila disse que essa questão é bem burocrática, pois depende da aprovação 

das SEMUS, que controlam os AG e as ESF. Ela disse que, apesar disso, é um problema que precisa ser resolvido, e 

que se for preciso será conversado com as SEMUS para tentar liberar esses espaços. Luis disse que esses grupos 

que precisam se deslocar seriam prejudicados, pois acabariam o semestre com menos horas disponíveis, e disse que 

irá correr atrás dessa pauta, para que eles consigam agregar mais ao internato. O diretor de comunicação externa 

disse que essa semana irá atrás de conversar com Nogara, para depois ver com Mello e os coordenadores de outros 

cursos, pois acha que por enquanto será tranquilo negociar com eles, mas falou que futuramente se for preciso pedirá 

ajuda de mais alguém da gestão.  

 

Camila lembrou que o pessoal do campo de estágio optativo agora terá a possibilidade de trabalhar no Hospital da 

Misericórdia.  

 

A presidente falou também sobre a pauta da falta de professor da matéria de anestesiologia na 5ª fase, que ainda 

não foi resolvida, mas Camila disse que está agilizando com Nogara a contratação de uma professora o mais rápido 

possível. Rafael Patiño falou que ainda não tiveram nenhuma aula dessa matéria, e que ainda não foi conversado 

nada sobre isso com a turma deles. Camila falou que a professora já foi escolhida, mas a contratação é muito 

burocrática, e devido a questões do coordenador ter sido afastado, esse processo se atrasou um pouco.  

 

Camila citou que a 3ª e a 4ª fase estão com um problema na matéria de semiologia, pois o HSA está limitando o 

número de alunos a 5 por grupo, o que prejudica as turmas no processo de rodízio entre os hospitais. Ela disse que já 

orientou as líderes a conversarem com o coordenador, para ver como isso será resolvido.  

5 

Priscila falou que havia montado o drive das ligas acadêmicas, onde são atualizadas as diretorias e as logomarcas de 

cada uma, e que a ideia inicial seria juntar esse drive a um calendário para organizar os eventos das ligas, mas não 

foi possível criar esse link. Priscila falou, então, que está conversando com as diretorias das ligas para que sempre 

seja comunicado a ela quando houver eventos e as suas respectivas datas, e sugeriu que sempre que houver 

necessidade, alguém olhe no site na aba de ligas acadêmicas. Ela falou também que o pessoal do marketing deverá 

fazer uma divulgação do drive nas redes sociais. Camila lembrou que no ano passado o calendário não era 

atualizado, mas que esse ano o CAMBLU está tentando manter esse calendário em dia, e que cabe às ligas 

comunicar a diretora de ligas acadêmicas sobre as datas, e respeitar quando já houver eventos em um mesmo dia. A 

presidente também sugeriu que os acadêmicos da gestão comuniquem se notarem que há alguma atualização 

necessária a ser feita no calendário.  

6 

João disse que na semana passada não tinha conseguido contato com a contabilidade, mas falou que essa semana 

conseguiu conversar com a moça responsável pelo caso do CNPJ do CAMBLU, e ela disse que estão tentando o 

contato com a Receita Federal, mas o processo está demorado, e não se sabe ao certo o motivo. Camila falou que o 

processo é realmente muito burocrático e demora a ser resolvido.  

7 

Sobre a sala de Coworking, João disse que todos os materiais chegaram, e entrou em contato com Everson, da DAC, 

questionando quando poderá ser feito esse trabalho, e ainda não obteve resposta. Ele falou que caso não seja 

respondido assim como na última vez, irá entrar em contato novamente com Sérgio, que é chefe da DAC. 

8 

Rafael Patiño falou que o evento do TASY foi muito bom, e que teve grande interação entre a galera da Philips e os 

alunos. Rafael falou que houve um feedback de alguns alunos alegando que o que foi dito na palestra não era sobre 

o atual sistema do TASY que é usado na FURB, mas o diretor de eventos falou que futuramente poderá ser feito 

outro evento sobre o sistema atualizado, caso seja necessário. Camila disse que o vídeo da aula gravada foi 

encaminhado pela própria empresa a cada aluno inscrito no evento, mas que quer tentar conseguir esse vídeo para 

deixar postado em algum lugar, disponível para todos os alunos. Brenda e Felipe disseram que não receberam 

nenhuma mensagem da Philips, e Camila disse que irá tentar encaminhar isso a eles.  

 

Sofia lembrou que houve a possibilidade de fazer uma parceria do CAMBLU com o Instagram @powermedcurso, e 

que no dia 30 de março será feita uma live falando sobre o dia da mulher e sobre gestão da carreira médica para 

mulheres. Ela pediu que todos participem e assistam à live. Camila ressaltou a importância de participarmos e 

debatermos essa questão.  

9 

Ana Luiza disse que, no total, foram recebidos 281 materiais para o projeto Construindo Futuros, que foram 

encaminhados para 3 escolas. 44 livros foram distribuídos para a E.E.B. Celso Ramos, que irá deixá-los na biblioteca 

para acesso dos próprios alunos. 30 livros foram encaminhados para a E.E.M. Elza Pacheco e 27 livros para a E.E.B. 

Santos Dumont, que podem escolher se deixarão as doações na biblioteca ou se desejam destinar alguns livros para 
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os alunos mais focados no vestibular. Ana falou que foi um projeto muito legal que terá uma repercussão 

importantíssima na vida dos acadêmicos que forem beneficiados, e agradeceu a todas que ajudaram. Laísa disse que 

a campanha foi muito bonita e agradeceu a todos também, e lembrou que a transparência desse projeto já consta no 

site do CAMBLU. Ela disse que quinta-feira será feito um post informativo sobre tudo o que foi feito no projeto. Camila 

agradeceu as meninas responsáveis pela pauta e elogiou muito a campanha.  

10 

Ana falou que recebeu resposta do mercado Bistek do shopping Park Europeu, e entrou em contato também com a 

outra unidade, que fica no bairro Garcia. O primeiro já topou participar e auxiliar na campanha Ajude um Idoso, e o 

segundo também quer ajudar, mas está verificando as possibilidades e ainda vai confirmar com ela. A diretora de 

filantropia disse que os mercados ainda irão passar a data exata para arrecadar essas doações, mas crê-se que será 

em abril, depois da páscoa, de preferência, e que cada mercado aceitará uma caixa para arrecadações. Ana disse 

que ficou muito feliz com a pauta, e agradeceu a Luis, que conseguiu permissão para colocar duas caixas no Edifício 

Piaget. Ela agradeceu também a aluna Júlia, que colocará uma caixa no Edifício Porto Real, e Amanda, que levará 

uma para o Edifício Princess. Ana falou que algumas pessoas da gestão ainda estão confirmando com os síndicos 

dos respectivos prédios se conseguem colocar uma caixa na recepção. Ela disse que irá entrar em contato com mais 

duas farmácias para verificar se consegue colocar caixas nelas também. Camila disse que nos supermercados a 

arrecadação pode ser muito boa, pois facilita o ato as doações, e falou que a campanha de saúde mental só 

começará depois da campanha Ajude um Idoso, já que aquela depende dessa.  

11 

Alan conseguiu conversar com o pessoal da DTI, e disse que eles foram muito solícitos, fazendo vários testes durante 

dois dias, mas que apesar disso não foi encontrado nenhum problema com os computadores do campus V. Alan falou 

que eles então pediram uma lista de todas as pessoas que estavam enfrentando esses problemas, para que eles 

possam monitorar o uso dessas pessoas específicas enquanto elas estiverem utilizando os monitores. Isso poderá 

auxiliar a descobrir se há algum problema de conexão quando essas pessoas utilizam o sistema. Alan disse que 

conversou com o enfermeiro Vinícius, que trabalha no campus V todos os dias à tarde, e disse que ele ficará de olho 

se houver algum problema com relação a isso. Alan também disse que, caso haja algum problema, os alunos podem 

entrar em contato com o pessoal da DTI por WhatsApp, que eles irão tentar resolver por ali também. Camila disse 

que, no grupo de líderes, o número do enfermeiro Vinicius já consta, e pediu que Alan encaminhasse o contato da 

DTI para que ela possa repassar aos líderes, a fim de que eles consigam conversar com esses setores se houver 

necessidade. 

12 

Camila questionou se a Bateria FERA aceitou participar do CAMBLU ON, e João disse que conversou com o diretor 

da bateria, que gostou da ideia de participar no podcast, mas que quanto à questão da vinheta, eles não possuem 

muito conhecimento e experiência. Ele disse que Rodrigo iria conversar com alguém do grupo para ver se sabem 

fazer isso, mas João opinou que acha que não será possível fechar essa parceria com a Atlética. Camila disse, então, 

que o CAMBLU ON terá apenas a parceria com a IFMSA, mas que já será algo muito legal e interativo. Ela lembrou 

que encontrar alguém para fazer um trabalho assim seria muito difícil, por ser algo que tome tempo e exija muita 

dedicação. Laísa disse que havia conversado com a professora Carol Valente sobre a questão de transformar o 

CAMBLU ON em um projeto de extensão, mas Carol solicitou que Laísa falasse com Dani Maysa, que ainda não 

respondeu. Laísa disse que com a IFMSA está tudo alinhado para o projeto, e que está combinando os detalhes com 

Gabriela Richter, que está muito animada também. 

13 

Camila chamou Felipe para comentar a questão de salários, que foi discutida na reunião do CONSUNI da semana 

passada. Felipe disse que foi avaliada a questão do nível salarial, e foi discutido com o sindicato que queria reajuste 

de 5%. Foi analisado o orçamento, e decidiu-se que não há a possibilidade de fazer esse reajuste ainda esse ano, 

pois haverá um rombo de muito grande no orçamento.  

14 

Rafael Coelho lembrou que ainda não houve nenhum inscrito no PAATC. E quanto à revista, citou que o responsável 

da TI ainda está tentando atualizar o sistema de periódicos da FURB, mas devido a algumas dificuldades burocráticas 

não está conseguindo avançar, o que poderá atrasar o processo de postagem e divulgação da revista. 

15 

O diretor de políticas científicas disse que foi criado um grupo no WhatsApp para tratar do ISMLA, que é uma 

associação internacional que possui projetos para trabalhar como médico no exterior. Com isso, eles descobriram 

que a partir de 2023/2024 os estudantes interessados nisso precisam ter a certificação do SAEME para poder fazer a 

prova de residência no exterior. A FURB já possuía essa acreditação, mas precisa renová-la. Rafael falou que isso 

daria uma maior credibilidade para a universidade, e que irá conversar com Nogara sobre isso. Camila falou que 

realmente seria muito interessante e importante ter essa acreditação, e que é bom já conversar com o coordenador, 

pois Romeu, da pró-reitoria, precisará conversar com Marcelo Nogara de qualquer forma, para tratar desse assunto. 

Camila agradeceu Rafael por trazer essa pauta em questão, e pediu que ele elabore um email tratando dessa 

demanda, para que possa ser encaminhado ao coordenador e ao pró-reitor ainda essa semana. 
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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 
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16 

Brenda falou que houve a demanda de tinta de cartucho que acabou na impressora da salinha de convivências do 

CAMBLU. Ela já realizou dois orçamentos com empresas diferentes: na Jetlaser, o orçamento foi de R$79,90 e na 

empresa Rei dos Cartuchos, R$85,00. A diretora de patrimônio elaborou um formulário pedindo a opinião da gestão, 

que optou pela primeira opção. Ela já entrou em contato com a Jetlaser para fazer a transferência bancária e poder 

comprar logo o cartucho. Brenda citou também outra demanda, para encontrar novas prateleiras para colocar os 

novos livros que chegaram à salinha de convivências, e que não seria interessante jogar os livros velhos fora, por 

isso, o ideal seria comprar uma prateleira. 

 

Brenda citou que há muita demanda de camisetas da lojinha do CAMBLU, e o modelo mais pedido seria a preta com 

a escrita da medicina. Ela disse que como o quadro dessa camiseta já está pronto, não haverá necessidade de gastar 

dinheiro com um novo quadro, mas falou que acharia legal produzir um novo modelo para disponibilizar itens novos 

ao público consumidor. Ela falou, também, que houve uma demanda sobre os copos dobráveis, e lhe foi questionado 

se seriam vendidos de novo. Com isso, Brenda falou que poderia ser reaproveitada a mesma arte do ano passado, só 

que tirando a escrita de 30 anos do CAMBLU. Camila concordou e sugeriu que isso seja feito um formulário para 

saber qual seria a demanda desses copos. A presidente falou também que acha interessante produzir novamente as 

camisetas, e questionou as meninas do marketing se elas acham que seria legal produzir uma nova arte para um 

novo modelo de camiseta. Amanda perguntou se a parte dos quadros seria reutilizada e Brenda confirmou, dizendo 

que já existem 3 quadros para a camiseta, lembrando que cada cor diferente adicionada na arte custará um novo 

preço. Laísa opinou que seria melhor manter os modelos tradicionais, lembrando que quanto mais cara é a camiseta, 

menor a adesão, e por isso acha melhor que seja gasto menos dinheiro para produzi-las. A diretora de marketing 

complementou dizendo que acha interessante utilizar o modelo da camiseta dos calouros. Sofia disse que não gosta 

muito da ideia de utilizar uma camiseta de turma de calouros para vender para todas as turmas, pois acha que é algo 

especial para a turma. Camila acatou a ideia de Sofia, e disse que poderia então manter os modelos tradicionais, 

porém, pensando já em mais um novo modelo de camiseta. As meninas do marketing disseram que vão pensar em 

modelos novos e apresentá-los à gestão. 

17 

Na pauta da tesouraria, Gabriela Dombeck falou que o DCE irá fazer em breve o repasse do valor de 2020 devido ao 

CAMBLU, que está em atraso. Gabriela disse também que quarta-feira vai passar o cargo de presidente do CEF para 

outra pessoa, e que a medicina deixará de ser representada na presidência do CEF, mas citou que deseja ser 

conselheira do CEF agora. Ela lembrou também que atualizou no site o balanço mensal de março e irá postá-lo ainda 

essa semana.   
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 13 

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, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin Moeller, 

Gabriela Dombeck, João Vitor Muller Fantini, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, 

Luis Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, Sofia 

Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava.    

Também esteve presente a acadêmica Luana Aurélio Gomes. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Vacinação dos Acadêmicos 

2 Projeto Pedagógico e Segunda Língua 

3 Conversação em Inglês 

4 Demandas por turma 

5 Formulário dos Professores 

6 CNPJ CAMBLU 

7 Sala de Coworking 

8 Armários da Saúde 

9 SECIMED 

10 Integração CAMBLU 

11 PAATC 

12 Preparação ENADE/Simulados 

13 Ajude um Idoso 

14 Lojinha 

15 Tesouraria 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 05/04/2021 
 

TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

A presidente inicia a reunião dando parabéns ao trabalho da gestão nessa pauta e demonstrando grande orgulho e 
felicidade em relação a grande quantidade de alunos que conseguiram se vacinar. Camila aproveitou para esclarecer 
alguns desentendimentos que ocorreram após o agendamento dos alunos. Tinham o direito de se vacinar os alunos de 
saúde que fossem estagiários, entretanto, segundo a lei, apenas os alunos do Internato são considerados estagiários. 
Apesar disso, a SEMUS havia liberado a vacinação para acadêmicos em práticas clínicas, portanto, na medicina, os 
alunos de 3ª fase em diante puderam agendar seus horários para vacinação. Todavia, logo após o fim do agendamento, 
o estado encaminhou uma nota reforçando que apenas os acadêmicos estagiários poderiam se vacinar. Camila entrou 
em contato com o professor Carlos Nunes, a responsável pela vacinação, Jaqueline, e com a SEMUS, e com muita 
negociação, conseguiu garantir que os alunos que não se enquadravam como estagiários, mas que haviam agendado 
a vacinação, pudessem receber as suas doses. Houve também um desencontro de informações repassadas aos 
líderes, segundo o departamento, os alunos precisariam levar uma declaração, o que não era necessário. Camila 
esclarece que o CAMBLU continuará lutando para que os alunos que não conseguiram agendar a sua vacinação 
tenham o direito de recebê-la na próxima vez em que abrir o agendamento para profissionais da saúde. A diretora de 
patrimônio, Brenda, fez um levantamento de quantas pessoas não conseguiram se vacinar, e coletou a informação de 
que apenas 33 alunos não conseguiram realizar o seu agendamento. Assim, Camila reforça que não há previsão de 
quando o agendamento irá abrir novamente, mas que o CAMBLU continuará se esforçando para que os 33 acadêmicos 
consigam se vacinar, entretanto, essa é uma decisão que não depende do Centro Acadêmico, e sim do Estado e da 
SEMUS. A presidente também comenta que a SEMUS sempre se mostrou favorável aos alunos e continuará apoiando-
os, todavia, a decisão do Estado é superior à da secretaria municipal de saúde. 

02 

Não foi possível retirar a obrigatoriedade para os alunos de comprovação do nível B2 do novo projeto pedagógico. 
Dessa forma, Camila conversou com a responsável pelo Furb Idiomas, Carla Nolli, que construiu um formulário para 
testar o nível de inglês dos alunos. Esse simulado estará disponível até o fim do mês, e o link já foi encaminhado para 
todos os alunos. Amanda e Luís estão redigindo um ofício para formar uma parceria com a Furb Idioma, para pedir, 
entre outros, que a prova de proficiência seja gratuita.  

03 

Rafael Coelho comenta que o projeto de Conversação de Inglês terá continuidade, sendo principalmente voltado para 
os alunos que já sabem falar o idioma e querem manter a fluência. Rafael pergunta se deveria reabrir o projeto em 
breve, ou deveria esperar mais um tempo e talvez realizar os encontros de forma presencial. Todos concordam que o 
projeto logo deveria voltar, e que apenas precisa ser resolvido quem serão os professores. Camila sugere que Rafael 
volte a conversar com a IFSMA sobre uma possível parceria. João Muller comenta que Mariah, da sua sala, já foi uma 
professora do projeto, e entrará em contato com ela, para saber se Mariah tem interesse em voltar a mediar as 
conversações. Além disso, será feito um questionário para analisar quantos alunos teriam interesse em participar do 
projeto. João Muller também sugeriu que esse projeto se tornasse um projeto de extensão, e ele e Priscila irão analisar 
essa possibilidade.  

04 

Não foram recebidas demandas pela caixinha de perguntas do Instagram.  

Camila questiona sobre a professora de anestesiologia da quinta fase, e recebe a informação de que a turma ainda 

não está tendo aulas dessa disciplina. Camila também esclarece que todos os alunos que fazem aulas práticas em 

hospitais devem passar no departamento para assinar um termo de compromisso. A presidente relembra que a 

integração do HSC, cujo link foi encaminhado para todos no email, teve seu prazo estendido até o dia 15/04, e que é 

obrigatória para todos os alunos. 

05 

O formulário encaminhado para os professores recebeu apenas 28 respostas. Dessa forma, Camila reencaminhou o 

formulário, e na próxima semana, Laisa e Rafael Patino irão analisar as respostas, e decidirão se essas serão 

encaminhadas ou não para o departamento. 

06 
O contato com a contabilidade responsável pela regularização do CNPJ estava bem difícil. Finalmente, João conseguiu 
conversar com um dos chefes da contabilidade, que esclareceu que muitos funcionários foram trocados e por isso, 
alguns serviços foram perdidos. Agora que a situação foi esclarecida, João espera trazer novas atualizações em breve. 

07 

Após algumas tentativas, João conseguiu entrar em contato com a DAC, e soube que foi aberta uma ordem de serviço, 

ou seja, a instalação elétrica da sala de Coworking entrou na fila de serviços que precisam ser realizados pela DAC. 

João também está analisando a possibilidade de melhorar o sinal de Wifi da sala. Questionado sobre essa possibilidade 

por Luís, João esclarece que, apesar de o prédio ser muito antigo, ele acredita que seja sim possível colocar um 

roteador na salinha, o que melhoraria também o sinal de Wifi na sala de convivência da medicina, que fica abaixo da 

sala de Coworking. Camila pergunta se seria possível acompanhar a ordem de serviço da DAC, mas Joao responde 

que essa é uma informação interna. 

08 A entrega dos armários havia sido adiada para dia 09/04. Além dessa informação, João não recebeu outras novidades. 
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09 

Camila conversou com Anna Sofia e Wallace, presidente e vice-presidente da comissão organizadora da SECIMED de 

2020, e foi decido realizar a mesma programação que seria feita no ano anterior, este ano. Camila esclarece que a 

comissão também vai se manter, mas que novos integrantes da gestão atual do CAMBLU serão inclusos. A SECIMED 

irá ocorrer ainda no primeiro semestre do ano, haja vista que no segundo semestre será realizada a SOLAM. 

10 

Camila e João prepararam uma pauta para conversar sobre a gestão. A presidente e o vice abriram espaço para quem 

quisesse compartilhar suas experiências, e incentivaram que os integrantes tivessem maior autonomia em seus cargos 

e se envolvessem mais em projetos uns dos outros, a fim de haver maior interação entre os integrantes e evitasse 

sobrecarga de alguns. 

11 Ainda não houve nenhum inscrito para o PAATC.  

12 

Luís está organizando questões antigas da prova do ENADE, para que os professores possam usar. Também foi feito 

um questionário, e encaminhado para os alunos, para analisar qual a preferência dos alunos para métodos 

preparatórios para a prova. A maior parte dos alunos não se sente preparada para realizar o ENADE, e optou por ter 

aulas e simulados. Em relação à frequência dos simulados, houve empate (as opções eram: maior frequência com 

menor número de questões, e menor frequência com maior número de questões), e será analisado novamente. Luís 

também esclarece que essa prova não apresenta apenas questões sobre medicina, mas que não possui o dado sobre 

qual os principais erros dos alunos. Camila e Luís comentam que um maior esclarecimento e a divulgação de mais 

informações sobre essa prova fará com que os alunos façam a prova com maior atenção, o que tende a aumentar as 

notas.  

13 
Ana não recebeu retorno do Bistek, e amanhã entrará em contato para saber a data certa para o início das coletas, 

mas acredita que elas se iniciarão na próxima semana. 

14 

Brenda solicita que Rafael mostre para os outros integrantes os designs das novas camisetas que serão vendidas pelo 

CAMBLU. Dos vários modelos produzidos pelo diretor de eventos, serão escolhidos um ou dois para estampar as novas 

camisetas da medicina. Além disso, os copos dobráveis do CAMBLU terão uma pequena alteração em sua estampa, 

haja vista, a estampa original foi feita para homenagear os 30 anos do Centro Acadêmico. 

15 

A tesoureira, Gabriela, informa que não há novidades sobre o repasse de verba do DCE. Comenta que participou de 

sua última reunião como presidente do CEF, e que após eleição, foi decidido que a presidência será ocupada por aluno 

do curso de psicologia, e a vice-presidência, por estudante do curso de biologia. Por fim, Gabriela expõe que agora o 

CAMBLU possui um Pix, cuja chave é o número do CNPJ, e que isso facilitará as vendas pela lojinha, e não trará custos 

com taxas, visto que, por enquanto, não há taxação para pessoa jurídica. 
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NÚMERO DA REUNIÃO 14 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Thainá Scheffer Gava 

PRESENTES 

 
Alan Cerioli, Amanda Junges Derlam, Ana Luiza Boaventura, Brenda Wiggers, 
Camila Ceruti dos Santos, Felipe Moeller, Gabriela Dombeck, João Vitor Fantini, 
Laísa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, Rafael 
Coelho, Rafael Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava  

 

OBSERVAÇÕES 
Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 
Convidados: Brenda Varella, Maria Eduarda Ponticelli 

PAUTAS 

  

1 Nota Oficial 22 

2 Vacinação dos Acadêmicos 

3 Projeto Pedagógico e Segunda Língua 

4 Demandas por turma 

5 Eleição novo chefe do Departamento 

6 Secretaria 

7 Conversação em Inglês 

8 Eventos 

9 Formulário dos Professores 

10 CNPJ CAMBLU 

11 Armários da Saúde 

12 CAMBLU ON 

13 Voluntariado CAMBLU 

14 Patrimônio 

15 Máscaras PFF-2 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 12/04/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila iniciou a reunião enviando o link da Nota Oficial 22, e passou a palavra para Felipe, que esteve na reunião do 

CONSUNI, e disse que houve várias propostas dos colegiados para a volta ao onlife, e a maioria votou a favor da 

volta do sistema. Camila reforçou que, apesar dessa decisão, o retorno é cheio de restrições, e caso o professor de 

determinada matéria decida voltar, de fato, ao método híbrido, ele deve entrar em contato com a pró-reitoria para 

avisar, e lembrou que os professores não são obrigados a voltar, caso não queiram. Felipe ressaltou que devido ao 

fato de os casos ainda estarem altos isso não se torna uma medida obrigatória para os professores cumprirem. 

2 

Camila falou que Jeckeline, vice-secretária das SEMUS, informou que houve duas denúncias da vacinação dos 

acadêmicos da área da saúde na FURB, e Camila disse que isso pode complicar um pouco a continuidade da 

vacinação do restante dos acadêmicos que ainda não conseguiram agendar. Ela disse, ainda, que o pessoal das 

SEMUS não tem uma resposta definitiva para isso, e que ainda não há previsão para abertura de vagas para 

acadêmicos da área da saúde. Portanto, o pessoal da SEMUS ainda vai realizar reuniões para decidir esse assunto. 

Camila reforçou que agora isso não está ao alcance do CAMBLU, e que as SEMUS apenas liberaram a vacinação na 

outra vez porque os acadêmicos já haviam agendado, e as SEMUS apenas receberam o decreto do Estado após 

esse agendamento, portanto, acharam injusto tirar essas vagas dos estudantes que já tinham marcado a vacina. 

Camila falou que resta ao CAMBLU permanecer cobrando das SEMUS um posicionamento e continuar lutando para 

conseguir a vacinação do restante dos acadêmicos da forma que for possível. 

3 

Camila relembrou que o ofício foi enviado para a reitoria, que ainda não respondeu. Ela disse que a reitoria tem até 

15 dias para dar uma resposta, e caso isso não ocorra, o CAMBLU deverá cobrar isso deles. Ela ressaltou também 

que o questionário simulado de inglês ainda está aberto para os estudantes de medicina, para testarem o próprio 

nível de inglês, e ele ficará aberto até dia 30 de abril.  

4 

Camila disse que não houve demandas na caixinha de perguntas do Instagram do CAMBLU, e abriu espaço para 

quem quisesse trazer alguma demanda em pauta.  

 

Rafael Patiño disse que a 5ª fase segue sem ter aulas de anestesiologia, e Camila falou que na semana passada a 

professora nova já havia sido contratada, mas que faltavam alguns documentos a serem entregues para que ela 

pudesse dar início às aulas. Camila sugeriu que os alunos da 5ª fase mantenham contato com a líder da turma para 

que se mantenham informados sobre essa situação. 

 

Além disso, houve a demanda do HSI, que ainda não está permitindo a presença de acadêmicos de fora do internato. 

Ela lembrou que, apesar disso, alguns acadêmicos conseguem ter aula lá, pois a aula em ambulatórios e consultórios 

particulares está permitida, mas na enfermaria do HSI não. Camila lembrou que a situação no hospital está muito 

crítica, e que por enquanto não há previsão para que as enfermarias sejam liberadas. 

 

Camila lembrou também da demanda da integração online do HSC, que alguns acadêmicos não haviam conseguido 

realizar até a data definida, que era até o dia 30 de março. Portanto, a data foi prorrogada para 15 de abril. 

 

A presidente citou também a necessidade de ir assinar o termo de compromisso com o HSA lá no Departamento de 

Medicina. Ela falou que houve uma confusão com relação ao prazo para ir lá fazer isso, pois o CAMBLU havia falado 

que os alunos em estágios no HSA deveriam fazer isso até sexta passada, mas o Departamento não definiu uma 

data exata para isso, então quem não conseguiu comparecer lá na semana passada, pode fazer isso essa semana. 

 

O HSA também entrou em contato com os estudantes para que eles enviassem a carteira de vacinação para o 

Departamento. Houve preocupação com relação a quem não tomou a vacina da H1N1 em 2020, e Camila disse que 

não tem problema, porque esse documento só vai servir para o hospital ter um controle da CNV dos estudantes que 

estagiam lá, e disse que ninguém será barrado de ter aula por não ter tomado a vacina. Priscila questionou se havia 

algum prazo para enviar essa documentação, e Camila disse que não, e que não havia necessidade de se preocupar 

em tomar a vacina da H1N1 logo, tendo em vista que os acadêmicos da área da saúde, nesse caso, não se 

enquadram dentro do grupo preferencial de vacinação. 
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5 

Camila lembrou que foi feita a eleição de um novo chefe do Departamento de Medicina, já que o ex-chefe, Tarcísio, 

havia pedido demissão. Com isso, houve apenas um candidato para as eleições, Romero Fenili, que foi eleito com 

90,48% dos votos.  

6 

Laura citou que a secretaria realizou um post no blog do CAMBLU sobre as principais pautas discutidas em janeiro, 

fevereiro e março. Camila disse que essas postagens são importantes para quem se sentir perdido com relação às 

pautas discutidas em reuniões, e agradeceu e elogiou o trabalho das duas secretárias.  

7 

Rafael Coelho disse que conversou com duas alunas, uma da 2ª e outra da 5ª fase, que toparam ser as condutoras 

dos encontros da Conversação em Inglês. Ele pediu também que o marketing realize um post divulgando as duas 

meninas e que seja feito um formulário para estimativa de quantas pessoas têm interesse em participar da 

conversação, e questionando o nome, fase, e qual o nível de inglês que o aluno interessado imagina ter. Amanda se 

disponibilizou para fazer a divulgação e o formulário, e Camila ressaltou que esse não é um projeto para a formação 

em inglês, mas para auxílio dos estudantes na prática da língua. Ela sugeriu que a arte e o formulário sejam 

realizados até semana que vem.  

8 

Rafael Patiño falou que já conseguiu uma palestrante para o evento sobre o currículo, mas ela possui uma 

complicação de horários, e que só possui disponibilidade de realizar o evento dia 30 de abril. Rafael citou que será 

possível emitir um certificado para os eventos, e lembrou que o link para o formulário também já foi criado, mas que 

serão realizados ainda alguns ajustes antes de divulgá-lo. Sobre o evento do Sistema Pronto, Rafael disse que 

conversou com uma mulher responsável pelo sistema, mas que não obteve resposta, e sugeriu que procurem outra 

palestrante para o evento. Sofia ressaltou que dia 30 foi o único dia que sobrou para o evento do currículo, mas crê 

que será muito produtivo, apesar de ser em uma sexta-feira. Rafael Coelho questionou se a mulher responsável pelo 

Sistema Pronto é a mesma que a Maria Julia Salmon recomendou, e Camila confirmou, e disse que Maria Julia iria 

conversar novamente com a mulher para ver se consegue agilizar essa proposta. Rafael Patiño finalizou dizendo 

então que seria melhor esperar para testar se conseguem dessa forma. 

9 

Camila disse que o CAMBLU recolheu respostas do formulário dos professores, e passou a palavra para Rafael 

patiño, que mostrou os resultados no gráfico: 
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João elogiou a análise de Rafael, e disse que como houve muitas críticas dos professores ao Departamento, o 

CAMBLU poderia tentar sintetizá-las e apresentá-las à coordenação, e tentar expor essa insatisfação dos professores 

a eles, e lembrar que o CAMBLU se dispõe a fazer esse meio de campo entre a coordenação e os profs. Camila 

concordou e elogiou Patiño também, sugerindo ainda que seja resumido o que foi falado nos formulários, para poder 

encaminhar isso à pró-reitoria por email. Brenda ressaltou a questão de os professores ficarem sabendo das coisas 

pelos alunos, e Camila disse que é muito importante que isso seja levado adiante. O diretor de eventos finalizou 

falando que acha interessante que o CAMBLU fale sobre as pautas do headset, que foi demandada no formulário, e 

sobre a falta de comunicação com a pró-reitoria também, que os professores se queixaram da comunicação via 
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WhatsApp, por não ser algo formal e que às vezes deixa muito a desejar. Amanda sugeriu que a forma com que 

Rafael apresentou os slides, de forma imparcial, sem excluir nenhum dado, seria mais interessante para ser 

apresentada à pró-reitoria e à coordenação, e sugeriu que fosse marcada uma reunião com a coordenação com a 

pró-reitoria para expor isso a eles, e após mostrar as respostas do formulário, apresentar os pontos principais e 

sugestões de aprimoramento. Ela lembrou também que é importante tirar os nomes e as respectivas matérias que 

cada professor respondeu no questionário. Rafael concordou com a ideia de Amanda. Camila também concordou, e 

disse que se for marcada essa reunião com Romeu, pró-reitor, e Nogara, coordenador do curso, isso talvez seja mais 

efetivo do que apenas enviar os dados que foram levantados pela pesquisa por email. A presidente solicitou então 

que o diretor de eventos a ajude a fazer um e-mail para a pró-reitoria e a coordenação, explicando a situação e 

marcando uma reunião. Camila agradeceu pela ajuda e elogiou a iniciativa, porque essa demonstração de 

preocupação do CAMBLU com os professores é muito importante para a valorização desses profissionais e para 

agregar mais ao curso de Medicina na FURB. 

10 

João Vitor falou que o CAMBLU precisa registrar a ata de posse da gestão de 2021 em cartório, e que para isso é 

necessária a emissão de um documento chamado e-CPF, que será essencial para dar prosseguimento ao registro do 

CNPJ do CAMBLU. Esse documento precisa estar no nome da presidente do centro acadêmico, então Camila foi 

fazer esse documento semana passada, o que custou ao CAMBLU R$135,00 na empresa RM Certificadora. Assim 

feito, a documentação foi enviada para a contabilidade, que agora está resolvendo com o cartório, para verificar como 

deverá ser feito o registro oficial, mas ainda não há uma resposta. Camila disse que a autenticação desses 

documentos ainda custará em torno de 4 reais. 

11 

Quanto aos Armários da Saúde, João disse que cobrou Charles da DAC, que disse que o fabricante contratado é do 

oeste de SC, e que como a região está em situação gravíssima da pandemia, houve um atraso na entrega dos 

produtos, mas disse que até o final do mês de abril deve ser realizada. Portanto, não há mais o que cobrar da DAC 

nesse momento.  

12 

Camila deu a palavra para Laísa, que disse que o nome do projeto do podcast será alterado, e que quando todos os 

participantes estiverem no grupo, provavelmente será feita uma votação para decidir qual o novo nome do projeto. 

Além disso, ela disse que Gabriela Richter sugeriu que seja feito um Capacity Building para os participantes do 

projeto, para que todos aprendam a editar o podcast, já que é a parte que mais exige trabalho. 

13 

Ana Luiza falou sobre o projeto Ajude um Idoso, que já havia iniciado, devido a uma falha na comunicação com o 

mercado Bistek, e com isso Amanda do marketing teve que fazer a arte e a divulgação o mais rápido possível. Ela 

falou também sobre algumas farmácias que estão solícitas para ajudar o CAMBLU na arrecadação das doações. Os 

pontos de arrecadação são os seguintes: 

 Mercado Bistek - Shopping Park Europeu, Itoupava Norte 

 Farmácia Super Popular - R. General Osório, 1563, Sala 01, Velha 

 Farmácia Super Popular - R. Almirante Barroso, 400, Itoupava Seca 

 Farmácia Santo André - R. Vahldieck, 1911, térreo, Fortaleza 

 Ana falou que ainda há uma farmácia que ficou de confirmar se irá participar da campanha. Ela lembrou também que 

a salinha esta com uma caixa de arrecadações. Disse que entrou em contato com o Fort Atacadista, mas não obteve 

resposta ainda. A diretora de filantropia agradeceu também a todos que colaboraram com o projeto e colocaram 

caixinhas de arrecadações nas recepções dos respectivos prédios. Ela lembrou que a divulgação é muito importante 

nessa campanha para que mais arrecadações sejam feitas. 

 

Além disso, Ana falou da ONG YPDO, que já finalizou o projeto, e agradeceu a todas que participaram. Ela disse que 

foram feitos 12 temas, divididos em 24 atividades, que foi feito de forma dinâmica entre 2ª a 7ª serie do ensino 

fundamental, para auxiliar as crianças a aprenderem sobre saúde pública. Ana citou também que algumas pessoas 

vieram questionar se o projeto continuaria ou pararia, e falou que isso deveria ser discutido com a ONG para ver 

quais as possibilidades. Brenda falou que o projeto foi muito enriquecedor, e que foram 6 meses de muito trabalho 

para ensinar às crianças sobre saúde básica, agradeceu e elogiou muito o empenho de todas. A diretora de 

patrimônio falou também sobre a possibilidade de refazer o projeto mais uma vez, mas falou que acha melhor esperar 

para que tenha mais adesão de voluntários. Camila falou que acompanhou o projeto no começo, que foi algo incrível, 

e elogiou muito as meninas e disse que isso com certeza ajudou muito as crianças. Ela reforçou a importância desse 

projeto. Quanto à possibilidade de refazê-lo, Camila concorda que seria necessária uma pausa, esperando até que 

seja feito o projeto de extensão para voltar a pensar em fazer essa campanha. Laura se manifestou também, e 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

 

agradeceu a parceria, elogiando a iniciativa de ajudar tanto as crianças carentes, e sugeriu que dar essa pausa seria 

uma ideal também. Camila relembrou que essa proposta do projeto de extensão é ideia da atual gestão do CAMBLU.  

Por fim, Camila lembrou a importância de doar para o projeto Ajude um Idoso, que está aceitando doações, tanto de 

alimentos e produtos de higiene, quanto de transferência (via PIX). 

14 

Sobre o patrimônio, a demanda dos cartuchos de impressão da salinha de convivências foi concluída, tendo sido 

comprado o cartucho e instalado no dia 30 de março.  

Além disso, ela lembrou que a camiseta dos calouros já está sendo produzida, sendo que o pedido foi feito no dia 25 

de março com a empresa Vision.  

Rafael Coelho também trouxe uma demanda da salinha de convivências, pois duas lâmpadas estão com falhas.  Com 

isso, foi encaminhado um email para a DAC solicitando a manutenção no dia 8 de abril, e os responsáveis do setor 

responderam que assim que possível farão a manutenção. Para fins de registro, o número de ordem desse pedido é 

o 131092. 

Quanto à cafeteira do HSI, Brenda levou o produto lá na empresa, que deve encaminhar o orçamento até o final da 

semana. 

15 

Luis falou que, devido à dificuldade de conseguir máscaras de qualidade por um bom preço, teve a ideia de o 

CAMBLU comprar lotes de máscaras PFF-2/N95 para revender, sem lucro, aos acadêmicos. Ele e Brenda entraram 

em contato com as empresas 3M, Tayco, Delta Plus e KSN, sendo que a maioria ainda não respondeu, com exceção 

da Tayco, que orçou o preço das máscaras em R$2,62 por unidade e deu um prazo de entrega de até 30 a 40 dias 

úteis. Com isso, ele falou que, enquanto aguarda a resposta das empresas, eles irão realizar um formulário 

questionando quais alunos têm interesse em comprar as máscaras. Brenda relembrou que já conversou com Gabriela 

Dombeck, tesoureira, que autorizou a ideia da compra. Brenda falou que o formulário não garante que o aluno 

interessado receba a máscara, mas servirá como um indicador da demanda dos acadêmicos dessas máscaras. 

Camila elogiou a pauta, e falou que os acadêmicos de fato precisam dessas máscaras, e disse que isso será muito 

útil. Ana sugeriu que fosse feito direto o pedido das máscaras dos alunos pelo formulário, mas Brenda disse que por 

questões logísticas o formulário deve ser apenas de adesão, já que alguns alunos podem não querer comprar depois 

de descobrirem o preço ou a marca escolhida após ser feita a decisão. Camila disse que, assim que estiver tudo 

ajeitado, o formulário será enviado para o grupo dos líderes, para ser encaminhado às turmas.  
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                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       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 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 15 

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, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin Moeller, 

Gabriela Dombeck, João Vitor Muller Fantini, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, 

Luis Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, Sofia 

Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava. 

As acadêmicas Julia W. Buss e Sandra Regina também estiveram presentes na 

reunião. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Bolsas UNIEDU 

2 Reunião Pró-Reitoria 

3 Projeto Pedagógico e Segunda Língua 

4 Saúde Mental CAMBLU 

5 Demandas por turma 

6 Hospital Universitário FURB 

7 Retorno HSI 

8 Conversação em Inglês 

9 Máscaras PFF-2 

10 Reunião CCS 

11 Preparação ENADE 

12 Eventos 

13 Reunião CONSUNI 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 19/04/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h40   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Camila informa que houve um pequeno problema com a concessão de bolsas do UNIEDU. Muitos alunos receberam o 
email comunicando que haviam recebido a bolsa, mas muitos alunos não receberam e entraram em contato com a 
CAE. A Presidente, após receber a demanda dos alunos, foi informada que o sistema fechava no dia 15/04, e a FURB, 
assim como outras universidades, não conseguiu cadastrar alguns alunos no sistema, fazendo com que sobrasse verba 
sem ter sido distribuída aos acadêmicos. A FURB entrou em contato com o Estado para que o sistema seja aberto 
novamente. 
A partir do dia 16/04 até dia 30/04 o módulo de alunos estará aberto para novas inscrições, ou correções de cadastros, 
em caso de erros em documentos. A partir do dia 03/05, os emails de novas concessões começarão a ser distribuídos 
novamente.  

02 

Nessa tarde, Camila e outros integrantes da gestão, estiveram em reunião com o coordenador Nogara e o pró-reitor. A 
principal pauta foi o questionário dos professores. O CAMBLU informou as principais reclamações apontadas pelos 
docentes. 
Foram comentados alguns pontos importantes: 

• Todas as questões são informadas para os professores pelo email institucional, entretanto, muitos não abrem seus 
emails regularmente. Dessa forma, o coordenador e o pró-reitor criaram grupos de WhatsApp para melhorar e 
facilitar o contato, apesar de esse não ser um meio formal de comunicação. Foi proposto pela Vice-diretora de 
Comunicação e Marketing, Amanda, que estava presente na reunião, que fosse feita uma campanha para 
incentivar que os professores usassem mais seus emails, a fim de ficarem sempre atualizados. 

• O pró-reitor se comprometeu em realizar reuniões mais frequentemente com os professores, apesar do número 
significativo de docentes na universidade.  

• Em relação à saúde mental dos professores, era realizada uma roda de conversa desses com uma psicóloga, 
todavia, o pró-reitor não soube informar se após o início da pandemia essa roda de conversa teve continuidade, e 
se comprometeu a prestar mais atenção nessa pauta.  

João completou que a pró-reitoria e a coordenação estão com muitas dificuldades devido à pandemia. Amanda 
relembrou que muitos professores têm conhecimento de diversas informações a partir dos alunos, dessa forma, 
convidou a todos a ter uma maior comunicação com seus professores e tentar repassar algumas dessas informações, 
que podem não ser de conhecimento desses. Camila reforça que as informações que são repassadas aos líderes 
devem ser encaminhadas para os grupos de sala, e os alunos, principalmente os membros do CAMBLU, devem se 
atentar se essas informações estão realmente sendo encaminhadas. 

03 

Camila relembra do teste de inglês disponível pela FURB Idiomas, e a importância de os alunos fazerem o teste para 
que a universidade tenha conhecimento do nível de inglês dos alunos e para que seja possível negociar um curso de 
inglês com a FURB Idiomas. Além disso, foi discutida a possibilidade de incluir na grade curricular da Medicina a 
disciplina de Inglês. Entretanto, chegou-se à conclusão que dessa forma ficaria mais caro para os alunos do que um 
curso extra do idioma. Além disso, o aluno não poderia decidir um horário e uma forma que seria melhor para o seu 
aprendizado. A presidente reforça que se os alunos não realizarem esse teste, a FURB Idiomas não poderá fazer nada 
para auxiliá-los. 

04 

Foi divulgada a campanha de Terapia de Florais, uma parceria do CAMBLU com o projeto de práticas integrativas. O 

projeto é gratuito e exclusivo para os alunos de Medicina. O aluno terá direito a sessões de terapia com terapeutas 

qualificadas e poderá retirar seus florais na salinha do CAMBLU, em troca, o acadêmico deverá fazer uma doação ao 

projeto “Ajude um Idoso”. As vagas são limitadas, mas as inscrições ainda estão abertas. 

05 

Não foi recebida nenhuma demanda de turma pela caixinha de perguntas do Instagram do CAMBLU. 

 

Segundo a líder da atual quinta fase, Julia Buss, a professora de anestesiologia foi contratada e a primeira aula já foi 

marcada para essa sexta-feira (23/04). E após várias negociações e pressão por parte dos alunos e do CAMBLU, foi 

marcada a primeira aula de ortopedia (disciplina que não estava sendo ministrada para a quinta fase desde o semestre 

passado). 

Ana Boaventura, também da quinta fase, comenta que as aulas de radiologia, que foram uma demanda frequente nas 

reuniões do CAMBLU no ano de 2020, estão sendo muito boas. 

 

06 

Luís e Camila discutiram sobre melhorar a utilização do Hospital Universitário, e entrarão em contato com os 
responsáveis pelo HU para saber o que é possível fazer. Além disso, conversarão com alguns professores que possuem 
interesse em ministrar algumas aulas nesse espaço. O professor Nogara propôs que suas aulas de endoscopia ocorram 
no HU, em vez de no HSA, já que o hospital universitário apresenta uma estrutura melhor. Luís citou outras aulas que 
poderiam ocorrer no HU, como dermatologia – pequenos procedimentos. Luís também irá conversar a secretaria de 
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Saúde. Sofia irá auxiliar Luís nessa pauta. Camila finaliza comentando que um dos principais desafios do HU é a verba 
para manter a equipe de profissionais e a estrutura. 

07 

Carlos Nunes, diretor do CCS, era o responsável por realizar a negociação com o HSI, entretanto, Camila também 

entrou em contato com Graziela e Nicole, envolvidas na decisão de permitir ou não o retorno das aulas para alunos no 

hospital. A presidente argumentou que a volta dos alunos é muito importante, e se fossem seguidas todas as normas, 

e com grupos reduzidos, as aulas poderiam retornar. Entretanto, o HSI não voltou atrás em sua decisão, e continua 

sem permitir aulas para alunos que não sejam do internato. Além disso, a coordenação não deu nenhuma previsão de 

quando poderá discutir novamente essa decisão. Camila e o coordenador ainda estão em negociação com o hospital, 

e expõem que os professores também devem pressionar o hospital para que as aulas voltem, haja vista que os outros 

hospitais estão liberados. As aulas em consultórios ou no ambulatório do HSI são permitidas, apenas na enfermaria do 

hospital é que somente os alunos do internato estão autorizados. Camila comenta que a vacinação dos alunos não 

deve ser usada como argumento para pressionar a volta das aulas, visto que muitos alunos só receberam a primeira 

dose e vão receber a segunda apenas em junho, além de haver alguns alunos que ainda não conseguiram se vacinar. 

08 

Duas alunas, Catarine e Julia Buss, foram selecionadas para mediar os encontros de conversação em inglês, que 

continuarão de forma online e ocorrerão a cada quinze dias. Os alunos que se inscreverem no projeto serão divididos 

em nível básico, intermediário e avançado, e as pautas dos encontros serão decididas pelas mediadoras. 

09 

Após receber as respostas do questionário sobre a compra de máscaras por intermédio do CAMBLU, Brenda iniciou 

os orçamentos. No momento, está sendo feito o orçamento de 500 unidades de máscara com a empresa TAYCO. Foi 

decidido que, em um primeiro momento, será feito um pedido de 500 máscaras PFF-2, e cada aluno poderá comprar 

no máximo 20 unidades. Quando essas 500 unidades acabarem, serão feitos um novo orçamento e um novo pedido, 

caso os alunos ainda tenham interesse. O orçamento inicial é de R$ 1310,00 (sem o frete incluso). A tesoureira aprovou 

o orçamento, visto que esse é um investimento que irá retornar, porque os alunos pagarão pelas suas máscaras. Brenda 

irá utilizar o CNPJ do CAMBLU, que está em processo de regularização. Caso haja algum problema, a compra poderá 

ser feita com o CPF de algum membro da gestão, o que é provável que não seja necessário. Camila elogiou o trabalho 

de Brenda e Luís, o qual sugeriu essa ideia, e comentou ter recebido muitos elogios e agradecimentos dos acadêmicos 

pela iniciativa. 

10 

Luís esteve na reunião do CCS, da qual poucas pautas foram voltadas para o curso de Medicina. As principais pautas 

de importância foram: atividades remotas – cada colegiado ficou responsável por decidir se haverá retorno ou não das 

aulas presenciais; e enquadramento de docentes em nível integral – existem critérios sobre alguns docentes serem 

enquadrados automaticamente como tais, Luís conversará com responsáveis sobre esse assunto. 

11 

Foi criada uma aba no site do CAMBLU sobre a preparação para o ENADE. Vários integrantes da gestão estão 

envolvidos nessa pauta. Luís comenta que o grupo decidiu por finalizar essa organização até o início da confecção dos 

simulados semestrais, que ocorrerá no final do semestre. O Diretor de Comunicação Externa também salientou a 

necessidade de incentivar os alunos a realizarem a prova de forma séria e comprometida, visando uma boa nota, haja 

vista a importância dessa para a visibilidade e credibilidade do curso e da universidade. 

12 

Sofia informa que o evento sobre o Currículo Acadêmico, em parceria com a AEMESC, será realizado dia 06/05 às 19 

horas. Além disso, está sendo planejado um evento sobre o sistema PRONTO, mas ainda não foi encontrado um 

palestrante. Camila relembra que a Noite Cultural, não pôde ser realizada em 2020 devido à pandemia, e provavelmente 

não acontecerá novamente neste ano. Ademais, não se pretende trazer esse evento para uma plataforma online, haja 

vista que a essência do projeto era unir os estudantes e criar uma noite de lazer, o que não poderia acontecer 

plenamente de uma forma não presencial, além disso a Liga de Saúde Comunitária (LASCO) criou o evento Estandarte, 

o qual apresenta muitas semelhanças com o projeto Noite Cultural – que era realizado pelo CAMBLU em parceria com 

a IFMSA. Dessa forma, não há interesse em promover dois eventos tão semelhantes no mesmo ano, e de forma online. 

Antes de divulgar o evento, a LASCO havia proposto uma parceria com o CAMBLU, que recusou por já ser responsável 

pela Noite Cultural, entretanto, como esse evento não poderá ser realizado novamente, a proposta de parceria pode 

ser revista. 

Camila complementa que a SECIMED deverá ser adiada para o segundo semestre do ano, já que a principal atração 

são as oficinas práticas, que não teriam sentido se ocorressem de forma online. Espera-se que no segundo semestre 

a maioria dos alunos já esteja totalmente vacinada e que os decretos em relação à pandemia estejam mais flexíveis. 

Há também o evento SOLAM – um simpósio de ligas acadêmicas da Medicina FURB – que começará a ser discutido 

nas próximas reuniões, e também ocorrerá no segundo semestre. 

13 
Felipe participou da reunião do CONSUNI, na qual foram discutidos os orçamentos para o ano que vem. Em relação 

às mensalidades, será proposto um reajuste de 4%. Entretanto, esse percentual ainda deverá passar por uma votação 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

 

 

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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       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 

 

para ser ou não aprovado, e em conjunto com outras representações estudantis, Felipe pretende negociar um reajuste 

menor. 
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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 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 16 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Thainá Scheffer Gava 
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Alan Cerioli, Amanda Junges Derlam, Ana Luiza Boaventura, Brenda Wiggers, 

Camila Ceruti dos Santos, Felipe Moeller, Gabriela Dombeck, João Vitor Fantini, 

Laísa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, Rafael 

Coelho, Rafael Reis Patiño, Thainá Scheffer Gava  
 

OBSERVAÇÕES 
Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 
Sofia Schlindwein não pôde estar presente na reunião pois estava realizando plantão. 
Convidados: Julia Westarb Buss 

PAUTAS 

  

1 Conversação em Inglês 

2 CNPJ CAMBLU 

3 Sala de Coworking 

4 Armários da Saúde 

5 Podcast 

6 Demandas por turma 

7 Máscaras PFF-2 

8 Lojinha CAMBLU 

9 Patrimônio 

10 Acreditação SAEME 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 26/04/2021 
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Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h40   Reunião Extraordinária 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila disse que as inscrições para a conversação em inglês já estão abertas, e passou a palavra para Rafael 

Coelho. Ele aproveitou para agradecer as alunas Julia Westarb e Catarine Chinazzo, que se disponibilizaram para 

conduzir as reuniões, e lembrou que é muito importante a existência desse projeto, assim como a divulgação dele, 

pois ainda houve pouca adesão, e é preciso de mais pessoas para participar, tendo em vista todo o esforço da gestão 

em aprimorar o inglês dos alunos de medicina. Camila agradeceu o feedback de Rafael, e Julia sugeriu que ela e 

Catarine poderiam, juntamente com o CAMBLU, estruturar melhor o projeto. Rafael falou que os encontros seriam 

quinzenais, nas quintas-feiras, às 19h, e disse que os temas a serem discutidos seriam mais voltados para a área 

médica, tal qual a sugestão dos estudantes que já se inscreveram. A presidente disse que, de acordo com o número 

de inscritos, as turmas seriam montadas e divididas, mas que os conteúdos a serem discutidos seriam escolhidos 

pelas professoras. Ela reforçou também a importância de divulgar o projeto, pois ano passado já não havia muita 

adesão, e o CAMBLU decidiu voltar com esse projeto com o intuito de aumentar a adesão, mas para isso é 

necessário que haja divulgação. Eles elogiaram também o marketing, que elaborou artes para a divulgação do 

projeto. Laísa disse que as artes serão divulgadas também nos grupos de WhatsApp, assim como os formulários, 

argumentando que esse tipo de divulgação traz mais engajamento e adesão a projetos e eventos. A diretora de 

marketing falou também que uma amiga dela sugeriu que essa conversação não seria ideal para pessoas que não 

possuem no mínimo um nível básico de inglês, mas disse que poderiam participar das reuniões, assistindo para 

poder ouvir e começar a aprender um pouco. Ela questionou também se a gestão prefere manter as inscrições 

abertas enquanto a conversação estiver acontecendo, porque dessa forma é possível que haja maior adesão, e não 

será necessário esperar o próximo semestre para entrar caso alguém novo tenha interesse. Julia Westarb sugeriu 

que poderia ser apresentada uma ideia mais concreta do projeto, e que fosse feito um cronograma para decidir o que 

será debatido em cada dia, sempre englobando temas da medicina. Além disso, a maioria da gestão concordou em 

deixar as inscrições abertas enquanto a conversação estiver acontecendo, pois isso possibilitará a entrada de mais 

pessoas. Brenda sugeriu que, ao invés disso, sejam abertos períodos de inscrição, para que haja pelo menos uma 

data definida em que as pessoas possam se inscrever, ao invés de deixar a inscrição aberta o tempo todo. Com isso, 

a gestão e as professoras da conversação irão tentar chegar a um consenso sobre o que fazer quanto à inscrição. 

Amanda questionou se haveria certificação da conversação, e Camila disse que, no ano passado, apenas os 

professores recebiam certificado, mas que é possível considerar a certificação para os alunos também, porque isso 

pode aumentar o interesse das pessoas em participarem. Rafael questionou por quem seria feita a certificação, e a 

presidente respondeu que o próprio CAMBLU é responsável por isso.  

2 

João falou que resolveu a questão dos documentos faltantes para o CNPJ, e disse que o próximo passo é registrar 

esses documentos em cartório, e afirmou que irá essa semana até lá. Com a autenticação, o cartório retornará uma 

segunda via que deve ser levada até a contabilidade, que por sua vez irá tentar resolver isso com a Receita Federal. 

Camila reforçou a importância de cobrar da contabilidade, pois esse processo do CNPJ já é algo que se prolonga há 

anos, e precisa ser concluído em breve. 

3 

João disse que o diretor da DAC falou que havia sido feita uma ordem de serviço sobre o processo da sala de 

coworking, mas que não conseguiria enviá-la para o vice-presidente do CAMBLU. Ele disse que conversou com 

Everson, que por sua vez, afirmou que iria conversar com Silvana, para descobrir qual o número dessa ordem de 

serviço. Apesar disso, a DAC avisou que iria entrar em contato com o CAMBLU quando começasse o serviço. Brenda 

sugeriu que João envie um email para a própria DAC, questionando sobre esse número, e disse que eles respondem 

relativamente rápido. Camila disse que enviar o email é uma boa ideia, pois, dessa forma, isso já ficaria formalizado e 

registrado.  

4 

João lembrou que Charles da DAC havia dado um prazo de chegada dos produtos para os armários da saúde até o 

final de abril e que, portanto, a encomenda já deve estar chegando. De qualquer forma, o vice-presidente disse que 

vai conversar com eles para confirmar isso, ainda essa semana.  

5 

Camila lembrou que o projeto do podcast foi criado no ano passado, e que na época, Laísa era a responsável pela 

edição, mas isso era algo que dava muito trabalho e acabava sobrecarregando a diretora de marketing. Como muitas 

pessoas que eram da gestão do ano passado saíram do CAMBLU, Camila disse que foi decidido reestruturar o 

projeto, pois seria inviável mantê-lo da mesma forma que era no ano passado, já que exigia muito tempo e muita 

dedicação de poucas pessoas nisso. Portanto, o CAMBLU realizou a parceria com a IFMSA, a fim de tornar o podcast 

do CAMBLU um projeto de extensão, já que essa é uma oportunidade de as pessoas exporem seus trabalhos, 

pesquisas, etc. Amanda disse que entende que o CAMBLU não precisa fazer tudo por todos os alunos, o tempo todo, 
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mas deve viabilizar que cada aluno tenha a sua autonomia, dando apoio aos estudantes. Ela falou que, com o 

podcast, o CAMBLU está dando uma oportunidade para os alunos. No entanto, o fato de apenas uma pessoa editar 

esses podcasts é inviável, e por isso Laísa sugeriu a ideia de cada liga acadêmica realizar a edição do seu podcast, a 

fim de não sobrecarregar ninguém. Isso será muito benéfico porque haverá uma rotatividade das ligas no projeto. 

Amanda disse que a ideia é abrir um formulário, explicando antes sobre o projeto, e falando que as ligas que se 

inscreverem devem fazer no mínimo um podcast, além de realizar a formação com o CAMBLU. Ela disse que o 

CAMBLU faria a organização do calendário da rotação das ligas, além da parte inicial do formulário e do treinamento. 

A IFMSA, por sua vez, fará a revisão dos podcasts e a postagem. A vice-diretora de marketing ressaltou que, dessa 

forma, nenhuma instituição sairá sobrecarregada, e todos poderão colaborar de alguma forma no projeto. Amanda 

lembrou também que a parte de contratação de palestrantes e afins serão cargos das ligas, e disse que Priscila, 

diretora de ligas acadêmicas, pode auxiliar nessa parte também. Camila falou que essa ideia é muito boa, e que o 

CAMBLU, além disso, estará disponível para auxiliar as ligas quando houver dúvidas ou necessidade de ajuda, além 

de divulgar o projeto. Amanda ressaltou que isso é relativo do interesse de cada liga, mas que cada uma será livre 

para gravar quantos podcasts quiser, apenas devendo comunicar o CAMBLU, para que seja montado o calendário. 

Laísa falou que a ideia desse projeto é descentralizar a sobrecarga, e disse que ao longo do projeto, o CAMBLU vai 

verificar como isso flui, pois falou que a adesão no ano passado foi muito grande no auge na pandemia e das aulas 

online, mas que esse ano, como as aulas práticas estão voltando, pode ser que a adesão seja menor, e por isso é 

melhor descentralizar os afazeres de cada um, a fim de que não seja feito muito trabalho para pouco reconhecimento. 

A diretora de marketing falou também sobre a questão de tornar o podcast um projeto de extensão, que devido à 

burocracia, será ainda discutido ao longo do ano. Luís questionou quem iria editar os áudios dentro das ligas, e 

Camila ressaltou que em toda liga tem alguém que deve saber editar, já que toda liga possui um diretor de marketing, 

e que esses seriam os responsáveis pela edição e enviariam isso para o CAMBLU e a IFMSA. Camila disse que é 

necessário alguém que faça a análise do calendário, e cobre das ligas quando for preciso enviar o podcast, que seria 

uma espécie de organizador do projeto, além de um responsável por montar o formulário e a explicação do projeto 

para enviar às ligas. A presidente disse que, além disso, as meninas do marketing farão um tutorial para ensinar os 

diretores de marketing das ligas a editar, para que ninguém se sinta perdido. Laísa disse que queria muito poder 

conduzir o projeto, mas que já está muito sobrecarregada, e falou também que pensou em algumas formas de fazer o 

tutorial, ensinando como editava os áudios no ano passado, mas lembrou que não necessariamente as pessoas 

deverão seguir o jeito que ela ensina, cabendo a cada um editar da forma que preferir. Camila disse que sugeriram 

para ela que fosse postado o podcast da mesma forma que é feito no blog do CAMBLU, e ela aprovou a ideia. A 

presidente questionou se Priscila pode ser a organizadora do projeto, e João o responsável por montar o formulário e 

o texto explicativo. Eles aceitaram, e João se disponibilizou para auxiliar no que for preciso nesse projeto.  

6 

Camila disse que não houve demandas na caixinha de perguntas do Instagram do CAMBLU, e abriu espaço para 

quem quisesse trazer em pauta as demandas de suas turmas.  

Ana Luiza falou que as aulas de anestesiologia finalmente começaram na 5ª fase, e elogiou a nova professora, 

dizendo que é organizada e que sua aula é ótima.  

João questionou se o pessoal da 5ª fase está tendo aulas normais de ortopedia, e Julia disse que o cronograma já 

está montado e está tudo sendo seguido conforme ele, além de que as aulas práticas clínicas também já estão sendo 

organizadas. Camila disse que havia conversado com o coordenador, pois não havia cronograma até então, e Nogara 

cobrou isso do professor Ferracin, que finalmente fez o cronograma e organizou tudo. João disse que na 6ª fase 

houve uma confusão, porque essa turma teria que repor algumas aulas de ortopedia, mas não conseguiram, e teriam 

que fazer isso agora, juntamente com a 5ª fase. Julia falou então que João poderia mandar uma lista pra ela, com os 

nomes das pessoas que deveriam repor essas aulas para incluí-las na chamada, a fim de que elas possam assistir 

também às reuniões e às gravações. 

Priscila elogiou as aulas da 7ª fase, que está seguindo o cronograma de acordo com os conformes.  

Camila lembrou que marcou uma reunião para quarta-feira às 19h30 com os líderes do internato e com o 

coordenador Nogara, para resolver as questões de aulas a serem repostas e organização de cronogramas.  

7 

Sobre as máscaras, Brenda falou que a empresa KSN respondeu, dizendo que não fazem a venda direta, mas que 

encaminharam o contato do CAMBLU para os seus representantes, que ainda não entraram em contato. Ela falou 

que a Tayco também esteve em contato com o CAMBLU, e disse que a empresa já realizou o orçamento, com o 

número de unidades e o valor do frete, e disse que o CAMBLU poderá acompanhar a entrega, além de que será 

emitida uma nota fiscal da compra. Além disso, a empresa pediu que seja feita uma ficha cadastral do CAMBLU, que 

já está agilizando isso. O valor das máscaras, de acordo com a demanda no formulário, ficou $1.379,00. Brenda 

elogiou e agradeceu também o empenho de Luís na pauta. 
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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 
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   Camila Ceruti dos Santos                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  
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                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  
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                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           Alan Cerioli      Priscila Pegoretti                             

       Vice-diretor de Comunicação Externa                            Diretora das Ligas Acadêmicas    

8 

Quanto ao copo dobrável, Brenda disse que Rafael Patiño já fez o design do novo modelo, assim como o das 

camisetas. Em relação a elas, ficou decidido fazer o modelo padrão que já era vendido no ano passado, e também os 

modelos novos que foram escolhidos pela gestão. Brenda falou também que a gestão deverá responder um 

formulário escolhendo as cores das camisetas que serão comercializadas. Quanto à logomarca do CAMBLU, ela 

falou que pode ser feita na manga ou na nuca, e que a cor da logo pode ser branca ou com as cores padrão do 

CAMBLU. Camila elogiou os designs das camisetas e pediu que a gestão votasse no formulário. A presidente 

questionou também sobre as camisetas dos calouros, em relação à logomarca, e Brenda disse que resolveu os 

problemas pendentes e que em breve as camisetas serão produzidas.   

9 

Em relação ao patrimônio, a gestão concordou em fazer o conserto da cafeteira, que custou R$158,00. Brenda já 

retirou o produto consertado, e disse que entregou para Gabriela, que vai entregar para alguém do internato levar lá 

na sala do HSI. Gabriela perguntou se Luís poderia levar a cafeteira lá, e ele disse que quarta-feira terá aula nesse 

hospital, e que pode levar. Brenda pediu, por fim, que Luís tire uma foto da cafeteira quando conseguir retorná-la à 

salinha. 

10 

Camila falou que na semana passada havia atualizado Nogara sobre a pauta, já que ele não havia entendido direito. 

Ela disse que o coordenador irá escrever uma carta e submetê-la na plataforma do SAEME (órgão do CFM), que será 

o responsável por analisar e dar a acreditação, e que isso por fim será encaminhado a alguém. Além disso, a carta 

escrita pelo coordenador deverá ter a aprovação da pró-reitoria de ensino da FURB. Rafael Coelho falou também que 

o SAEME será responsável por fazer a visita na FURB para analisar se está tudo nos conformes.  
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______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             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 

 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

ATA DE REUNIÃO 
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NÚMERO DA REUNIÃO 17 

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, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin Moeller, Gabriela Dombeck, 

João Vitor Muller Fantini, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, 

Priscila Pegoretti, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, Sofia Schmitt Schlindwein, 

Thainá Scheffer Gava. 

Também estiveram presentes as acadêmicas: Júlia Westarb Buss, Luana Aurélio 

Gomes 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Nota Oficial 23 

2 Reunião Colegiado 

3 Retorno HSI e aulas no HU 

4 Vacinação H1N1 

5 Demandas por turma 

6 Eventos 

7 Ajude um Idoso 

8 Campanha de Florais 

9 CNPJ CAMBLU 

10 Sala de Coworking 

11 Armários da Saúde 

12 Podcast 

13 Conversação em Inglês  

14 Lojinha CAMBLU 

15 Preparação ENADE 

16 Formulários de Feedback 

REGISTRO DA ATA 
 
 Data da Reunião 03/05/2021 

 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h20   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Felipe Moeller participou da reunião do CONSUNI, e trouxe a notícia de que após nova votação, o colegiado decidiu 
por voltar ao método Onlife, e sem a necessidade de os professores pedirem autorização e descrever uma justificativa 
para a aula, como havia sido determinado pela nota oficial anterior, número 22. Felipe também complementa que a 
Nota Oficial 23 não possui vigência, portanto a questão das aulas só será reavaliada se a situação da pandemia no 
estado apresentar uma significativa piora. A presidente, Camila, também afirmou que a nova Nota Oficial permitiu que 
as reuniões do CAMBLU sejam realizadas presencialmente a partir da próxima semana. As reuniões poderão ser 
realizadas de forma híbrida para os integrantes que não puderem, ou que preferirem não participar presencialmente 
(isso também se aplica aos acadêmicos em geral). 

02 
Nessa tarde ocorreu uma reunião com o colegiado, em que Camila, João e Luís estiveram presentes. Na reunião ficou 
decidido que serão abertas novas vagas para transferência, mas ainda não há maiores detalhes sobre elas. Em breve 
deve ser publicado um edital para esclarecer como deverá ocorrer o processo de transferência.  

03 

O HSI confirmou o retorno das aulas para os alunos a partir da 3ª fase. Essa medida começou a valer a partir de hoje 
(03/05). Estão sendo permitidos grupos com até 6 alunos. Há a possibilidade de essa decisão ser revista se necessário. 
Foi emitido um documento abordando as regras que os alunos devem seguir para um melhor retorno, a fim de não 
gerar aglomeração, além da obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas, entre outras recomendações. Camila 
aconselha que os alunos leiam atentamente esse documento, para não gerar complicações com o hospital e evitar um 
novo fechamento da ala acadêmica.  
Além disso, foi emitido um comunicado sobre as aulas no HU. O HU está permitindo as aulas para os acadêmicos, 
entretanto, algumas medidas, como o número máximo de alunos permitido, não estão sendo respeitadas. Na sexta 
feira foi realizada uma reunião da administração do hospital com a coordenação do curso, em que a administração 
cobrou por uma maior atenção e respeito às essas medidas. Alguns professores estavam reunindo grupos com 8 
alunos, quando só é permitido até 6 alunos por ambulatório, esses professores já foram comunicados para respeitarem 
o número máximo permitido, visto que se houver uma denúncia, as aulas podem ser canceladas. Luís informou que na 
sua turma, uma das professoras também não estava respeitando esse contingente máximo de alunos, e Camila afirma 
que irá conversar com a professora. 
Além disso, nesse hospital, foi proibido misturar alunos do internato e do ciclo clínico. Mas em outros hospitais, essa 
situação está autorizada. 
Ana Luiza questionou se há um número determinado para o máximo de alunos em cada consultório no HSI. Camila 
esclarece que o máximo é 6 alunos, mas o professor tem autonomia para escolher receber menos alunos. 

04 

Após muita negociação do CAMBLU e do CCS, foram abertas vagas para a vacinação de H1N1 para os internos da 

medicina, os quais foram incluídos no grupo prioritário de profissionais da saúde. O estudante precisa levar RG, CPF, 

carteira de vacinação e uma cópia da listagem, escrita pelo CCS, com os nomes dos alunos que podem se vacinar. 

Essa listagem já foi encaminhada para os grupos de turma do internato. Camila relembra que deve ser respeitado o 

período mínimo de recebimento de outras vacinas, como a da Covid. A presidente também reitera que, no momento, 

apenas o internato é prioridade, e que para os outros alunos deve abrir vagas em agosto, de acordo com o cronograma 

do plano de vacinação. 

Ana Luiza pergunta se houve alguma atualização sobre a vacinação da Covid para os alunos que ainda não 

conseguiram se vacinar. Camila afirma que está em contato com a secretaria de saúde, mas que não há previsão para 

quando serão abertas novas vagas para profissionais da saúde, grupo no qual os acadêmicos podem ser incluídos. 

Além disso, foram feitas duas denúncias contra a vacinação dos alunos de medicina, as quais ainda estão sendo 

analisadas. 

05 

Obrigatoriedade de nível B2 de inglês – foi encerrado o período de realização do simulado oferecido pela Furb Idiomas. 

Até o final de maio devem sair os resultados, e as notas serão divulgadas em seguida. A partir do resultado da prova, 

o CAMBLU irá negociar o que poderá ser feito para auxiliar os alunos nessa questão. 

 

Camila esteve em reunião com os líderes do internato e da oitava fase, para decidir como será o cronograma de aulas, 

as reposições, e como seguirão as turmas. O líder Bernardo foi o responsável pela construção do cronograma, o qual 

já foi aprovado pelo coordenador Nogara, mas ainda precisa da aprovação do colegiado. 

Também foi discutido como será procedido em relação aos TCC’s, já que alguns alunos da 9ª fase ainda não 

apresentaram seus trabalhos, e os alunos da 8ª fase precisam apresentá-lo para ingressar no Internato. 

 

Camila também estará em reunião com as líderes de algumas turmas do ciclo clínico para organizar o cronograma de 

reposição de aulas destas.  
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Priscila questiona sobre a disciplina de MFC, que depende das ESF’s e dos AG’s, os quais, no momento, estão 

liberados apenas para o internato. Camila afirma que está em contato com a SEMUS, mas que essa é uma negociação 

bem difícil e que a vacinação dos alunos ainda não pode ser usada como argumentação, visto que muitos alunos só 

receberam a primeira dose, e alguns não foram vacinados. Se for necessário, Camila irá marcar uma reunião com a 

Secretaria para discutir esse assunto. 

06 

Rafael Patino noticia os próximos eventos programados: 

• 06/05 – evento sobre o currículo acadêmico. O questionário de inscrição recebeu 52 inscrições e deverá ser 
fechado em breve. A palestra ocorrerá em forma de reunião na plataforma Teams. Esse evento constitui uma 
parceria entre o Centro Acadêmico de Medicina e a Associação de Estudantes Medicina do Estado de SC, e os 
diretores de eventos, Rafael e Sofia, pedem desculpas pelo erro na primeira arte de divulgação, em que não havia 
ficado clara essa parceria.    

• 25/05 – evento sobre o sistema de prontuários PRONTO. Também ocorrerá de forma online, com horário a 
confirmar. Os diretores ainda estão combinando os detalhes com o palestrante.  

A presidente pontua que as falhas de comunicação, como a que ocorreu com o evento do currículo acadêmico, devem 
ser evitadas, e deve-se ter uma maior atenção para não gerar complicações com outras Instituições. Além disso, Camila 
pede para que haja maior parceria e colaboração entre os membros da gestão, visto que ela se sente muito 
sobrecarregada e não poderá mais auxiliar em todas as pautas como vem fazendo até o momento. 

07 

O supermercado Bistek entrou em contato com Ana Luiza e solicitou que as doações do projeto “Ajude um Idoso” sejam 

recolhidas, visto que o estabelecimento irá iniciar a campanha de arrecadação de um outro programa. Dessa forma, o 

supermercado deixará de ser um ponto de coleta do projeto, o qual foi prolongado até o dia 23/05. A diretora de 

filantropia também recolheu as doações dos prédios e de algumas farmácias, e pontua que, em relação ao ano passado, 

houve uma arrecadação menor. Camila acredita que devido ao estado atual da pandemia, e a situação financeira de 

muitas pessoas no momento, não há como comparar as doações dos dois anos. A tesoureira, Gabriela, noticia que as 

arrecadações em dinheiro já somam R$ 75,00.  

A campanha “Ajude um Idoso” foi prolongada devido à sua parceria com o projeto “Terapia de Florais”, que ainda está 

aceitando inscrições.  

08 

O projeto “Terapia de Florais” já realizou mais de 30 atendimentos, e que muitos florais já estão prontos na salinha de 

convivência do CAMBLU, e podem ser retirados pelos alunos, mediante doação para a campanha “Ajude um idoso”. O 

prazo de inscrição para esse projeto foi prorrogado, visto que ainda há vagas disponíveis.  

09 

João foi ao cartório com todos os documentos solicitados para realizar a regularização do CNPJ do CAMBLU. 

Entretanto, os documentos não foram aceitos. João foi comunicado que o Centro Acadêmico foi criado em 1996, assim 

como o seu primeiro estatuto, e a partir desse momento, toda e qualquer alteração do estatuto deveria ter sido registrada 

em cartório, o que não ocorreu. Para realizar uma alteração estatutária, é preciso ir ao cartório, e registrar a diretoria 

executiva – composta por presidente, secretária geral e tesoureira, bem como o advogado. No momento, o CAMBLU 

não possui um advogado, dessa forma, João entrou em contato com o advogado registrado nos estatutos anteriores 

do Centro Acadêmico, o qual sugeriu que o presidente do DCE, e ex-presidente do CAMBLU, Gustavo Stein, fosse 

contatado e questionado se o DCE não poderia oferecer algum serviço de advocacia para auxiliar o atual vice-

presidente. Gustavo forneceu o contato do advogado Paulo Vitor, que já presta serviço para o DCE. Paulo esclareceu 

a João que, para realizar uma alteração no estatuto, é necessário redigir uma ata pontuando todas as alterações 

estatutárias já realizadas desde 1996. Todavia, João não tem uma cópia do estatuto original, e precisaria solicitar isso 

ao cartório. Com a posse de uma cópia do estatuto de 1996, o advogado poderá analisar se há alguma declaração que 

possa auxiliá-los. Além disso, para realizar uma alteração estatutária, é preciso da autorização de todos os sócios, ou 

seja, todos os acadêmicos matriculados no curso de Medicina. Dessa forma, precisará ser analisado se há algo no 

estatuto que facilite o processo de regularização, ou se será necessária a convocação de uma assembleia a fim de 

reunir e coletar as assinaturas de todos os sócios. A tesoureira, Gabriela, sugeriu que outros Centros Acadêmicos 

sejam contatados para saber se mais algum já passou por um processo parecido e possa dar alguma opinião. João 

continuará em contato com o advogado e receberá ajuda de Gabriela para continuar a pauta. 

10 

O próximo passo para a finalização da Sala de Coworking é a instalação da parte elétrica. Após muita comunicação, e 

pedidos de uma ordem de serviço, João foi comunicado que essa não será gerada, e se manterá como uma informação 

interna da DAC. Também é preciso instalar os móveis e aplicar o papel de parede. João continuará em contato com os 

responsáveis para finalizar essa pauta. 

11 
João afirma que recebeu uma mensagem avisando que os Armários da Saúde serão entregues amanhã. Camila pede 

ao vice-presidente que questione quando os armários serão instalados, para que a notícia possa ser divulgada. Além 
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disso, foi discutido como funcionará o controle do uso dos armários, para que nenhum armário seja monopolizado, por 

exemplo. Esses detalhes ainda serão acertados após a instalação. 

12 

Foi elaborado um manual de como deverá funcionar o Podcast, o qual já foi encaminhado para o grupo com a IFMSA. 

João criou um formulário, pelo qual serão enviados os arquivos do podcast, o limite do arquivo para envio é de 1gb, 

mas João tentará aumentar esse limite. Camila aconselha acrescentar o contato da diretora de ligas acadêmicas, 

Priscila, no formulário para que as ligas saibam a quem recorrer, caso ocorra algum problema ou haja dúvidas. Amanda 

sugere que seja criado um email para o podcast, e todos os envolvidos no projeto tenham acesso a ele. Alan se 

prontifica a ser o principal responsável pela verificação do email. 

13 

Amanhã ocorrerá uma reunião de Rafael Coelho com as professoras do projeto “Conversação em inglês”. Serão 

encontros quinzenais, e os temas serão voltados para a área médica. Haverá certificação para os alunos que 

participarem. Além disso, a acadêmica Priscila da segunda fase, embaixadora da plataforma Jaleko na Furb, ofereceu 

fazer um sorteio de um programa de inglês médico no fim do semestre para os alunos que participarem do projeto. 

Também surgiu a ideia de construir um material exclusivo para os encontros de Conversação; a ideia será discutida e 

poderá ser posta em prática no próximo semestre. 

14 

A diretora de patrimônio, Brenda, divulga os últimos orçamentos realizados: 

• Máscaras N95 para os acadêmicos – o pagamento do primeiro lote foi confirmado no dia 27/04/2021, e o prazo 

para entrega é de 30 a 35 dias uteis.  

Número do pedido: 15580 – empresa Tayco 

Valor total: R$ 1339,70 

• Copos sustentáveis CAMBLU – a arte da tampa foi alterada, visto que a arte anterior era em homenagem aos 

30 anos do Centro Acadêmico. Foi montado um formulário para que os alunos façam as suas encomendas. De 

acordo com o interesse, será realizado o pedido. A empresa trabalha com a encomenda mínima de 10 unidades, 

que totalizam 180 reais. A compra será realizada com a mesma empresa do ano passado e o copo será vendido 

por R$ 20,00 a unidade. 

• Camisetas – Brenda está em contato com a empresa Vision. Foi necessário montar apenas um quadro, haja vista 

os outros quadros se mantiveram iguais aos das outras camisetas. O valor previsto para cada camiseta será de 

R$ 35,00, o que foi considerado caro pelos integrantes da gestão. Dessa forma, a diretora de patrimônio irá entrar 

em contato com outras empresas, mas acredita-se que esse seja o preço padrão atualmente, principalmente devido 

pandemia, que fez muitos produtos encarecerem. Foi discutido também como irá ocorrer o pagamento dessas 

camisetas, e chegou-se à conclusão de que os alunos que fizerem encomendas devem pagar metade ou o valor 

total antes de retirar a camiseta, para que não haja desistência de pedidos e a lojinha tenha prejuízos. 

• Camisetas calouros – Brenda irá montar um cartão de boas-vindas para entregar junto com as camisetas. 

 

Brenda também pretende realizar um plantão de vendas na próxima semana (terça-feira, horário do almoço). Rafael 

Coelho também irá estar presente para auxiliá-la. 

O responsável pelas novas artes das camisetas e do copo, foi o atual diretor de eventos, Rafael Patino. 

 

Novos modelos de camisetas oferecidos pela Lojinha do CAMBLU! 

15 

O CAMBLU conversou com algumas turmas a fim de conscientizar a respeito da importância da prova ENADE para a 

faculdade e para o curso, com o objetivo de fazer com que os alunos realizem a prova com mais comprometimento e 

atenção. Além disso, já está sendo reunida uma coletânea de questões de provas anteriores, a qual será disponibilizada 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       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 

para os alunos, a fim de que eles se tornem mais íntimos do formato das questões e possam simular a prova. Felipe 

afirmou que já reuniu algumas questões e pediu para que Luís conferisse e desse sua opinião.  

16 

As secretárias estão confeccionando formulários de avaliação da gestão do CAMBLU, tanto para os integrantes, em 

forma de avaliação interna, quanto para os alunos do curso em geral. Também está sendo construído um formulário de 

avaliação dos líderes de turma. Esses formulários estarão disponíveis provavelmente no final de junho. 

 
Nas próximas reuniões será discutida a abertura de outros projetos, como o Projeto Treineiros, que deve ser aberto 

mais cedo esse ano, em comparação ao ano passado. 
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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 
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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, 
Camila Ceruti dos Santos, Felipe Moeller, Gabriela Dombeck, João Vitor Fantini, 
Laísa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, Rafael 
Coelho, Rafael Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava  

 

OBSERVAÇÕES 
Alan, Amanda e Brenda estiveram na reunião via Teams. 
Convidados via Microsoft Teams: Júlia Westarb Buss e Maria Eduarda Ponticelli. 

PAUTAS 

  

1 Vacinação COVID-19 e H1N1 

2 Ofício SEMUS 

3 Reposições de Julho 

4 Cronograma do internato 

5 Demandas por turma 

6 Eventos 

7 CNPJ CAMBLU 

8 Sala de Coworking 

9 Armários da Saúde 

10 Podcast da Medicina FURB 

11 Conversação em Inglês 

12 Revista da Saúde 

13 Lojinha CAMBLU 

14 Preparação ENADE 

15 Projeto Treineiros 

16 Apoio Científico 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 10/05/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h10   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila citou que quinta-feira, o Instagram da Prefeitura de Blumenau realizou uma postagem dizendo que o 

agendamento da vacinação iria abrir para trabalhadores da saúde. Essas doses eram remanescentes de outros lotes, 

e por isso resolveram distribuí-las a esse grupo prioritário. No entanto, a SEMUS informou que apenas os alunos do 

internato seriam possibilitados de vacinar-se, e prometeu que na próxima remessa de profissionais da saúde eles 

permitiriam que os alunos de fora do internato se vacinassem. Sofia comentou que hoje o agendamento para esse 

grupo abriu novamente, e a presidente falou que não tinha conhecimento disso, portanto pediu que sempre que 

alguém da gestão souber sobre abertura de vagas para vacinação de trabalhadores da saúde, comunique-a.  

Além disso, Camila lembrou que houve a liberação da vacinação dos acadêmicos do internato para a H1N1, e disse 

que por enquanto apenas os estudantes desse ciclo terão acesso à vacinação gratuita, já que o vírus da Influenza 

não apresenta tanto risco se comparado ao COVID-19, porém, assim que o grupo prioritário estiver vacinado, as 

doses remanescentes serão liberadas para outros estudantes da saúde e para a população em geral. Luís citou que 

uma pequena parcela do internato havia se vacinado para H1N1 em Blumenau, e sugeriu que seria interessante fazer 

uma arte para divulgar essa vacinação, a fim de aumentar o aproveitamento das doses. Laísa concordou, e disse que 

a arte já estava sendo preparada para ser postada nos próximos dias. 

2 

Camila disse que como apenas o internato está frequentando os AG e UBS, o CAMBLU fez um ofício suplicando o 

retorno desses locais para uso das outras fases o mais rápido possível, já que boa parte dos alunos encontra-se 

vacinada. Camila, Felipe, Priscila e Rafael Coelho auxiliaram na elaboração do documento, e a SEMUS já respondeu, 

avisando que esse retorno já está planejado para 7ª e 8ª fases, sendo que para as outras fases ainda não há 

previsão, já que o retorno precisa ser gradual. A presidente lembrou também que Carlos Nunes, do CCS, está em 

contato com a SEMUS para organizar a lista de disciplinas que precisam utilizar esses espaços, e Camila disse que 

já está cobrando do departamento para que eles organizem esse documento em breve. Ela usou como exemplo 

outras cidades da região em que os alunos de medicina podem frequentar UBS e AG, mas isso se deve porque a 

prefeitura das respectivas cidades permitiu, diferentemente da de Blumenau. 

3 

Camila citou que já se passaram 5 meses da atual gestão, e que por isso é necessário começar a organizar o que 

será realizado para os próximos meses. Ela disse que conversou com o coordenador Marcelo Nogara para fazer uma 

reunião na quarta-feira à noite para organizar com os líderes quais turmas necessitam de reposição. Basicamente, 

cada turma irá repor as aulas que perdeu no semestre passado, mas a prioridade é da 8ª fase, que irá entrar no 

internato no próximo semestre. 

Ela também falou que os líderes ficarão responsáveis por organizar uma lista de alunos que de fato têm interesse em 

repor as aulas, assim como deverão montar os cronogramas, lembrando que o pessoal das turmas deve ajudá-los 

sempre que possível. Ela falou que, provavelmente, a 5ª fase ainda não irá conseguir repor o que perdeu, pois a 

prioridade são as turmas mais próximas do internato. Camila também lembrou o exemplo da 9ª fase, que optou por 

não repor mais as aulas perdidas nos outros semestres para não atrasar o calendário, e disse que isso acaba 

ajudando as turmas mais novas para reposição. Além disso, a presidente falou sobre a possibilidade de pedir redução 

da mensalidade para a FURB, mas disse que a universidade sempre dá a opção de adiar a reposição, e quando as 

turmas chegam ao internato, desistem de repor devido à alta carga horária. Com isso, a FURB termina argumentando 

que essa foi uma escolha da turma, e que, portanto, não há possibilidade de reduzir o custo da mensalidade. Laura 

questionou se isso poderia causar problemas na questão de aulas invalidadas ao final do semestre, e Camila disse 

que os professores sempre acabam validando isso no sistema, mesmo com a carga horária faltante. 

4 

Camila lembrou que na semana retrasada, houve reunião do CAMBLU com os líderes do internato e com o 

coordenador Nogara, e lembrou que o líder Bernardo tinha organizado um cronograma de reposição das turmas, e 

que Luís então organizou uma planilha para apresentar ao coordenador e aos professores. A presidente lembrou que, 

no ano passado, a turma da 11ª fase precisou adentrar na 12ª fase 4 semanas antes do previsto, por questão de 

campos de estágio e pela pandemia. Desse modo, ao final da 12° fase eles retornaram ao 11° semestre para finalizar 

as 4 semanas faltantes. Por isso, esse método deve se manter para as turmas 44, 45, e 46.  

Além disso, a presidente lembrou que a 9ª fase precisa de mais campo para realizar os estágios de MFC, a fim de 

fechar a carga horária pendente. Para isso, Camila está negociando com o Dr. Cleber do Hospital da Vila Itoupava, a 

fim de liberar esse local para a realização dos estágios, mas ainda não há nada definido. 
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5 

Não houve nenhuma demanda na caixa de perguntas do Instagram.  

 

Camila falou que recebeu demandas da 8ª e 9ª fases, para organizar os TCC, já que a 8ª fase ainda não apresentou, 

e a 9ª também tem alguns que ainda não conseguiram. Então, foi organizada uma reunião com o professor da 

matéria de TCC, que já organizou e as datas para as apresentações dessas turmas. Felipe falou que foi decidido 

prorrogar o prazo para as apresentações até o final de 2021.  

 

A presidente lembrou também que o HSA liberou para grupos de até 7 acadêmicos entrarem no hospital para realizar 

os estágios. 

 

Ceruti citou um problema que houve no HU na semana passada, porque só havia uma enfermeira para fazer a 

triagem dos pacientes do local no dia, e os alunos da 11ª fase gostariam de ter auxiliado fazendo a triagem, mas a 

enfermeira não permitiu, o que acabou deixando os alunos aborrecidos, porque ficaram sem aula prática no dia. 

Camila disse que isso foi uma exceção, e que geralmente há mais enfermeiros lá, mas que sempre há um que irá 

comandar o que será feito. Ela lembrou também que questionou a pessoa que foi reclamar por que o DCE não havia 

informado os acadêmicos sobre a falta de enfermeiros no HU, já que isso seria do encargo deles. 

 

Sofia citou que está no grupo de monitores voluntários de técnica cirúrgica, e que eles precisam se organizar para 

comparecer às aulas, mas que o resultado da prova ainda não foi divulgado. Com isso, a vice-diretora de eventos 

sugeriu que deveriam pressionar o chefe do departamento, Romero, para que esse resultado saia logo. Priscila, que 

também está no grupo, citou um problema de turmas que não tinham monitores voluntários suficientes para as aulas, 

e que também está havendo confusão quanto aos cronogramas. Camila disse que já cobrou Romero quanto a isso, e 

ele disse que tinha reunião com alguns alunos, da qual seria liberada uma ata em breve, e que essa semana isso se 

resolveria. A presidente disse então que continuará cobrando porque já faz mais de um mês que a prova foi feita e o 

resultado ainda não saiu.  

 

João disse que Julia Buss passou para a turma dele as aulas gravadas de ortopedia, que já possuem uma prova 

marcada. O módulo da 6ª fase está em aberto pois ainda não tiveram prova, e eles precisam decidir se terão que 

fazer a prova junto com a 5ª fase ou se terão outra prova. No entanto, a turma está dividida, porque as aulas 

gravadas são “insuficientes” para fazer a prova, mas ao mesmo tempo eles precisam fechar o módulo. Ana Luiza 

questionou como tinha ficado decidido isso no semestre passado, e João disse que ficou em aberto também, porque 

os horários não batiam, e seria injusto fazer a prova com outras fases porque eles só teriam acesso às aulas 

gravadas. Camila sugeriu, então, que a turma de João combine com o professor de ortopedia outra forma de 

avaliação, como apresentar um seminário. Laura questionou se não existe a possibilidade de trocar esses 

professores por conta da desorganização no cronograma, mas Camila lembrou que eles são concursados, portanto, 

para serem tirados do cargo, é necessário que façam algo muito grave. Priscila lembrou que a turma dela na matéria 

de ortopedia teve que apresentar seminário e fazer provas também, mas que ainda não há notas para eles, e que a 

matéria da turma ainda está em aberto no Diário Online. Camila lembrou que há um detalhe no sistema que dificulta 

para os professores atualizarem as notas, mas disse que vai conversar com Nogara na próxima reunião, para que ele 

cobre os professores para atualizarem logo o Diário Online. 

 

Luís falou que no HU os professores do internato são limitados a apenas 4 salas, e que cada sala possui um limite de 

um paciente por manhã, devido a protocolos de higienização demandados pelo Comitê de COVID da FURB. Isso faz 

com que o internato não seja tão proveitoso, pois acabam atendendo poucos pacientes na sua carga horária. O 

diretor de comunicação externa disse então que teve a ideia de fazer uma carta para o Comitê, solicitando que 

mudem essa regra, na qual somente os funcionários podem higienizar a sala após cada paciente sair de lá, e Rafael 

Patiño sugeriu que poderia ser feita uma formação dos próprios acadêmicos ensinando-os os protocolos corretos de 

higienização as salas, para que o processo de atender pacientes possa ser agilizado. Camila concordou com a ideia, 

e disse que poderia ser sugerida até uma cartilha educativa ou algo mais simples, para possibilitar que os próprios 

alunos façam esse procedimento. 

6 

Rafael Patiño falou que o evento do currículo deu certo e que a palestrante foi muito atenciosa, e citou apenas a 

ocorrência de um problema sobre o checkout do evento, que é necessário para a certificação, e que dos 33 que 

participaram, apenas 8 fizeram. Camila falou que seria interessante ter mais um evento sobre currículo Lattes 

futuramente, citando coisas mais específicas. 
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Sobre o evento do Sistema Pronto, o diretor de eventos disse que foi feita uma checklist de coisas a serem feitas no 

evento, e que tudo já está organizado. Ele lembrou também que o marketing fará uma arte de divulgação do evento 

nos próximos dias. Camila agradeceu a todos que estão envolvidos no projeto, e disse que esse evento é de grande 

importância, visto que as aulas práticas de MFC quase não estão acontecendo, e é necessário saber usar esse 

sistema para entrar no internato.  

A presidente ainda citou a futura ocorrência do SOLAM, o Simpósio Online das Ligas Acadêmicas de Medicina, que 

foi realizado pela primeira vez no ano passado em decorrência da pandemia ter impossibilitado a ocorrência da 

SECIMED. Ela falou que, tendo em vista que o cenário da pandemia ainda não teve melhora para realizar eventos 

presenciais, o SOLAM deverá ser realizado novamente esse ano, e Priscila será uma das organizadoras do evento, 

que deve acontecer no final de 2021. 

7 

João Vitor falou que fez uma busca de pessoa jurídica sobre os estatutos antigos do CAMBLU, e que o cartório 

repassou a ele algumas informações necessárias para o processo. Ele solicitou uma copia, que deve levar 7 dias 

para ficar pronta e então poder enviar isso para o advogado do DCE, que solicitou o documento. Gabriela comentou 

que no estatuto atual do CAMBLU não constam informações úteis, mas que se houver alguma brecha nos estatutos 

antigos seria possível arranjar um jeito de facilitar esse processo da regularização do CNPJ, que já se arrasta por 

alguns anos. A tesoureira lembrou também que, caso sejam necessárias assinaturas dos membros da gestão, 

poderia ser convocada uma assembleia extraordinária para organizar essas assinaturas, mas que ainda há 

possibilidade de não necessitar delas. Ela também questionou sobre os valores cobrados pelo cartório, e João disse 

que na semana passada o custo foi R$3,75 e que nessa semana foi pedido um depósito de garantia de R$50,00, mas 

que se não for necessário tudo isso eles devolverão uma parte do dinheiro novamente ao CAMBLU. 

8 
Sobre a Sala de Coworking, João informou que está em contato com a marcenaria, a fim de dar continuidade ao fim 

da obra para possibilitar que a DAC possa fazer a instalação elétrica.  

9 

João disse que os armários da saúde foram entregues na semana passada, e estão disponíveis nos andares do 

Bloco J, no Campus 1 da FURB. Camila lembrou que o marketing do CAMBLU deverá divulgar a arte, e disse que 

apesar de não ter sido o CAMBLU que comprou, esteve em negociação com a FURB o tempo todo. Ela lembrou que 

todos os alunos da área da saúde poderão usar os armários, e apenas devem trazer seu próprios cadeados.  

10 

Sobre o podcast, Camila disse que Alan criou um email para o projeto essa semana, para receber os envios das 

ligas. Laísa disse que já organizou um tutorial para ensinar a editar, e que irá organizar alguns detalhes para deixar 

pronto até semana que vem. João falou que o formulário já está quase pronto, e disse que inseriu o email e o breve 

texto explicativo, e ainda irá inserir o link do tutorial feito por Laísa. Priscila questionou se deve um texto mais 

detalhado explicando todo o projeto para as ligas ou se faz algo mais básico para depois especificar melhor isso e 

poder montar o cronograma. Camila respondeu que ela pode explicar que as postagens serão por ordem de envio e 

que dependendo da demanda as postagens serão feitas semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Amanda 

lembrou que aumentou o limite na nuvem do drive das ligas e que não haverá problemas em falta de espaço. Camila 

lembrou que o projeto iniciará na semana que vem e parabenizou os envolvidos na pauta.  

11 

Rafael Coelho disse que quinta-feira às 19h haverá o primeiro encontro da conversação em inglês, e que um 

cronograma já foi feito. As aulas serão divididas por inglês básico, intermediário, e avançado, e os temas irão variar 

dentro da medicina, sendo debatidos ao longo do semestre. Rafael lembrou que serão 6 encontros no semestre, e 

Camila falou que as professoras estão muito empolgadas com o projeto, e que dependendo de como for a adesão 

nesse semestre será decidido se o projeto continuará no próximo. O diretor de políticas científicas lembrou que no 

final do último encontro haverá um sorteio do Jaleko, e que haverá certificação também. Camila lembrou que o 

cronograma foi divulgado nos stories do Instagram do CAMBLU, e Laísa falou que eles estão salvos na seção de 

destaques. 

12 

Rafael Coelho falou sobre a revista de saúde, dizendo que ainda não foi publicada pois ainda está aguardando a 

atualização do portal pela TI da FURB, e que a previsão a princípio seria no final de maio, mas que não se tem 

certeza de nada, porque esse processo já se prorrogou algumas vezes. Camila disse que a parte do CAMBLU foi 

feita, e que agora isso depende da FURB para se concluir, restando aos responsáveis pela pauta cobrar da TI mais 

agilidade. 

13 

Brenda lembrou que na terça-feira às 12:15 haverá o plantão de vendas lojinha do CAMBLU. 

A diretora de patrimônio disse que houve apenas um pedido de copo dobrável do CAMBLU, e questionou se seria 

possível postar uma arte no feed do Instagram pra ter mais adesão, mas Laísa disse que as meninas do marketing já 

estão muito sobrecarregadas com artes para postar. Amanda disse que poderiam postar novamente nos stories para 

tentar aumentar a adesão, e Brenda citou que se a adesão for menor que 10 copos, não vale a pena fazer o pedido. 

Brenda falou também sobre as camisetas novas da medicina, as quais o orçamento na Vision ficou por R$30,90, e na 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

outra empresa ficou por R$36,90. A gestão optou por fabricar na empresa Vision. Brenda ainda questionou se a 

gestão gostaria de lucrar ou não com isso, e decidiu-se que o preço cobrado para quem decidir comprar as camisetas 

será de R$35,00.  

A diretora de patrimônio falou também que as camisetas dos calouros já estão prontas para serem entregues no 

plantão da lojinha, e que os adesivos do CAMBLU também ficaram prontos, e ela irá buscá-los nessa terça-feira. 

14 

Camila disse que, no grupo de preparação para o ENADE, o pessoal ficou responsável por organizar as pautas, e 

que não foi estipulado um prazo, mas ela sugeriu que isso seja feito até dia 31 de maio, porque depois disso já irão 

iniciar as elaborações dos simulados para o ENADE, e dessa forma nenhum responsável pela pauta ficaria 

sobrecarregado. 

15 

Sobre o Projeto Treineiros, Camila explicou que é um projeto de alunos que acompanham o trabalho do Centro 

Acadêmico e que possuem interesse em entrar na gestão, e disse que esse projeto é uma possibilidade de eles 

conseguirem entrar. A presidente lembrou então que o projeto poderia começar um pouco antes de julho, para evitar 

que eles se sintam deslocados da gestão, e pediu a opinião dos ex-treineiros: Laura, Luís e Ana Luiza. Eles 

concordaram que é valido iniciar o projeto antes. Camila disse que o formulário de seleção é realizado com perguntas 

para respostas extensas, e que é para pessoas realmente interessadas que querem de fato entrar na gestão. Camila 

questionou quem tem interesse em entrar na pauta, e Laura, Luís, Rafael Coelho e Felipe manifestaram interesse. 

Laura citou que acharia interessante utilizar algumas perguntas do questionário do ano passado e sugeriu que fosse 

feita uma arte ainda esse mês para divulgar a abertura desse processo, e a gestão concordou. Laísa disse que já irá 

organizar para postar isso na semana que vem, nos stories. Rafael Coelho questionou quantas vagas serão 

disponibilizadas para os treineiros, e Camila disse que ano passado foram 3, já questionando se a gestão tinha 

interesse em manter esse mesmo número, e foi decidido que sim. 

16 

Camila citou a nova pauta de apoio científico, e disse que notou que o AVA3 abriu um curso de formatação em 

normas da ABNT, e que isso praticamente não foi divulgado. Ela falou então que para aumentar o apoio científico 

nesse sentido, poderiam ser feitas artes para divulgar isso, e pediu também que Rafael Coelho monte um breve texto 

explicando essa situação para ser divulgado. 
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______________________________________      ______________________________________ 

                           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 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 19 

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, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin Moeller, 

Gabriela Dombeck, João Vitor Muller Fantini, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, 

Luis Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, Sofia 

Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava. 

Estiveram presentes os acadêmicos: Mateus Augusto Sgrott, Bruno Francisco 

Pawlak, Maria Eduarda Madeira. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Vacinação COVID-19 e H1N1 

2 Reposições de Julho 

3 Demandas por turma 

4 CNPJ CAMBLU 

5 Sala de Coworking 

6 Podcast da Medicina FURB 

7 Conversação em Inglês  

8 Lojinha CAMBLU 

9 Projeto Treineiros 

10 Campanha Onlife 

11 Formulários de Avaliação CAMBLU 

12 Ajude um Idoso 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 17/05/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Camila deseja boas-vindas aos acadêmicos que estavam acompanhando a reunião, e convida os alunos a 
frequentarem as reuniões presenciais, que estão sendo realizadas na sala J-407.  
Na sexta-feira foi publicado no Instagram do CAMBLU um post de divulgação da vacinação contra o vírus H1N1 para 
os alunos do internato. 
Além disso, a presidente trouxe esclarecimentos sobre a vacinação contra a Covid-19. À princípio, essa havia sido 
liberada apenas para alunos do internato, que são considerados estagiários. Entretanto, no documento publicado pela 
Secretaria de Saúde, tinham direito à vacinação os alunos de cursos da área da saúde que realizavam práticas 
hospitalares. Dessa forma, o CAMBLU, após muita negociação e esforço, conseguiu incluir os alunos a partir da terceira 
fase como grupo prioritário. Todavia, após os alunos terem conseguido agendar suas vacinas, a Secretaria voltou atrás 
nessa liberação. Camila entrou em contato com os responsáveis pela vacinação e conseguiu garantir que os alunos 
que haviam realizado seu agendamento, pudessem se vacinar. O CAMBLU ainda está em negociação para que os 33 
alunos que não conseguiram agendar a vacinação, possam fazê-lo. No entanto, não há muito o que fazer, visto que 
todo trabalho que está ao alcance do Centro Acadêmico já foi realizado. As duas denúncias feitas em relação à 
vacinação dos acadêmicos também dificultam ainda mais uma nova liberação de doses. Dessa forma, a presidente, 
principal responsável por essa pauta, reitera que o CAMBLU está lutando muito para que todos os alunos recebam 
vacina, e vai continuar em negociação com a Secretaria de Saúde, mas no momento, é preciso esperar. 

02 

Camila esteve em reunião com o coordenador e com as líderes da sexta, sétima e oitava fase para definir sobre as 
reposições de aulas durante as férias de julho.  
O que ficou decidido: 

• Oitava fase – a turma irá fazer reposição das disciplinas de: Dermatologia, Gastroenterologia, Neurologia, 
Hematologia, Endocrinologia, e Otorrino e Oftalmologia.  

• Sétima fase – irá ocorrer um concentrado da disciplina de Saúde Mental, e reposição de Dermatologia e 
Endocrinologia. Reumatologia será reposta no próximo semestre. Em Pneumologia serão realizadas 3 aulas 
práticas, e em Ortopedia serão repostas as práticas.  

• Sexta fase – haverá reposição de 3 aulas de Pneumologia. Ocorrerá reposição online de MFC. E Ortopedia, 
matéria que a turma não teve a maioria das aulas teóricas, provavelmente será reposta em forma de concentrado. 

• Quinta fase – não foi possível organizar um cronograma, visto que as turmas mais avançadas possuem muitas 
disciplinas para repor e possuem prioridade nesse processo. 
 

Amanda Derlam questiona se as aulas de Pneumologia serão presenciais ou se serão práticas online. Ana comenta 
que as aulas práticas dessa disciplina nunca foram realizadas com a participação dos pacientes, mesmo antes da 
pandemia, então mesmo que as aulas sejam presenciais, não serão muito diferentes das aulas online. Luis sugere que 
as meninas entrem em contato com a professora Carolina Uber, que também ministra a disciplina de Pneumologia e 
realizava aulas com pacientes. 
João questiona sobre as reposições de Semiologia, e Camila comenta que essa organização deve ser feita com o 
próprio professor Mendonça e sua líder de turma, já que ainda há muitas aulas para repor. 
Camila sugere para o marketing que, ao final do semestre, seja feita uma arte de agradecimento para os líderes de 
turma, para homenageá-los pelo árduo trabalho durante a pandemia. 

03 

Não foram recebidas demandas de turma pela caixinha de perguntas no Instagram do CAMBLU. 
 

• Monitoria de Técnica Cirúrgica – Priscila comenta que a lista de aprovados para a monitoria de Técnica Cirúrgica 
ainda não foi divulgada, sendo que a prova já foi realizada há mais de um mês. Camila afirma que conversou com 
o professor Romero, responsável por essa disciplina, o qual afirmou já estar com os documentos prontos, apesar 
de o resultado não ter sido publicado. Camila continuará pressionando o professor para que essa situação se 
resolva. 

 

• Estágio de MFC – o último documento necessário para a liberação do estágio já foi encaminhado. E Camila 
agradece toda a ajuda e esforço da líder Julia Prebianca. 

 

• Retorno das ESF’s – o CCS encaminhou um documento para a SEMUS pressionando o retorno das ESF’s, haja 
vista que muitos alunos, não apenas da Medicina, dependem de aulas nesses locais de estágio. 

 

• Luis, Sofia e Priscila estão trabalhando na construção de uma carta que será encaminhada para o comitê da Covid 
pedindo pela liberação de um número maior de alunos em cada ambulatório e o contato com um maior número de 
pacientes (essa situação foi detalhada na Ata 18).  
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04 

João realizou uma pesquisa de pessoa jurídica e solicitou uma cópia do Estatuto original do CAMBLU ao cartório. 

Wallace, ex-presidente do Centro Acadêmico, conversou com João e informou que há uma cópia do estatuto na sala 

de reuniões do CAMBLU, mas que não é o estatuto original. Assim, João continuará em contato com o cartório e com 

o advogado para dar prosseguimento à pauta. 

05 

João esteve em contato com o marceneiro, que irá iniciar os trabalhos na próxima quarta-feira. O vice-presidente 

deixará os seguranças avisados para permitirem a entrada do trabalhador. Além disso, um médico e ex-integrante do 

CAMBLU irá fazer uma doação de livros para a nova sala. Camila questiona se haverá uma senha para a nova sala, 

visto que apenas os integrantes do Centro Acadêmico podem retirar as chaves na guarita, e deixar a sala totalmente 

aberta não é uma boa opção, considerando o grande investimento. Dessa forma, a diretora de patrimônio, Brenda, irá 

fazer o orçamento de uma fechadura com senha e uma câmera de segurança para a sala. As etapas restantes para a 

finalização da sala de Coworking são marcenaria, instalação do papel de parede (o qual já foi comprado) e do projetor, 

e parte elétrica. Amanda sugere que seja instalado um roteador na sala, haja vista que o mais próximo fica no Bloco J 

e portanto não fornece um bom sinal de internet para as salas de Convivência e de Coworking. João também conversará 

com os ex-presidentes Bruno Menegatti e Gustavo Stein que estiveram envolvidos na construção da sala de 

convivência. 

06 

Laisa, Amanda e outros integrantes finalizaram as últimas etapas necessárias antes da divulgação. Durante essa 
semana será enviado um texto nos grupos das turmas divulgando o projeto, e na quarta será publicada uma arte no 
Instagram. No site foi construída uma aba em que estão disponíveis o formulário para envio dos podcasts, uma cartilha 
com orientações para a edição e alguns pontos que devem ser contemplados, além de um material com dicas e 
sugestões. Com a reestruturação desse projeto, as ligas e outras instituições do curso terão maior autonomia e poderão 
deixar seus podcasts mais personalizados, diferente do que ocorreria se o CAMBLU editasse todos os episódios. 
Amanda complementa que a arte e o nome do projeto serão alterados, haja vista que ele agora constitui uma parceria 
de CAMBLU com IFMSA, e será aberto para qualquer aluno que queira gravar. O nome passará a ser Podcast da Med 
Furb, em substituição a CambluOn. Rafael Patino entrou em contato com Douglas Kraemer para solicitar a senha das 
contas do projeto.  

07 

Na última quinta-feira ocorreu o primeiro encontro do projeto Conversação em Inglês. Rafael Coelho, responsável pelo 

projeto, pontuou que houve uma maior adesão e que foi um encontro muito produtivo e agradável. Rafael também 

elogiou o trabalho das professoras.  

08 

Brenda informou as novidades sobre a lojinha do CAMBLU: 

• Copos sustentáveis – até o momento foram recebidos 3 pedidos. O formulário de encomendas será encerrado 

amanhã, e será feito um pedido de 10 unidades. As unidades restantes ficarão em estoque para futuras vendas. 

• Máscaras PFF-2 – a nota fiscal já foi emitida, entretanto o prazo de entrega é de 30 a 35 dias, e dificilmente os 

produtos chegarão antes do fim do prazo. Será feita uma divulgação de que as máscaras foram compradas, para 

que seja do conhecimento dos alunos, haja vista que, com a demora para a entrega, muitos alunos podem ter se 

esquecido dessa iniciativa do CAMBLU e muitos entraram em contato questionando se havia sido feita a compra. 

• Divulgação dos novos modelos de camisetas do CAMBLU – Laisa sugeriu que para alavancar a divulgação 

das novas camisetas seja realizado um sorteio. Dessa forma, ficou decidido que o sorteio e o formulário de 

encomenda de camisetas serão divulgados no mesmo dia. O sorteio durará dois dias, e será exclusivo para os 

acadêmicos do curso. Além disso, como os pedidos estão sendo feitos por demanda, o vencedor do sorteio terá 

que informar o tamanho da sua camiseta e esperar ela ser entregue. O formulário de encomendas será aberto dia 

24/05 e ficará disponível por duas semanas. 

09 

O Projeto Treineiros ocorrerá em breve. Será feita uma divulgação prévia do projeto, com informações do cronograma 

e de alguns pontos importantes para os candidatos. Não será publicado um edital, e as respostas serão encaminhadas 

por um formulário que ficará disponível na Bio do Instagram do CAMBLU. A votação será realizada durante a reunião 

do Centro Acadêmico, no dia 07/06 ou dia 14/06, dependendo da demanda e quantidade de inscritos. A quantidade de 

reuniões frequentadas pelos candidatos e as respostas subjetivas, nas quais os candidatos poderão mostrar seu 

interesse e suas ideias, serão os principais pontos observados para a seleção. Informações como nome, fase e mini 

currículo dos candidatos não serão disponibilizadas para os integrantes da gestão, apenas Luis Blemer, responsável 

por montar o formulário com as perguntas e receber as respostas, terá acesso a elas, portanto, Luis não participará da 

votação. Dessa forma, a escolha dos novos treineiros será totalmente anônima, e levará em consideração o interesse 

e empenho dos candidatos, e não outros projetos de que esse aluno já participou ou sua proximidade com algum 

membro da gestão. A gestão terá acesso às respostas alguns dias antes da votação, para que possam realizar uma 

leitura e análise atenta, e votem nos três melhores candidatos durante a reunião. Essa votação também será realizada 

por formulário, que será analisado por Luis Blemer.  
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Assim, fica definido o cronograma do projeto: 

• Essa semana – divulgação prévia do projeto. 

• 26/05 a 04/06 – formulário aberto para as inscrições. 

• 04/06 a 07/06 – integrantes terão acesso às respostas, para análise. 

• 07/06 – votação e seleção dos novos treineiros durante reunião. 

10 

O Professor Sérgio Mendonça entrou em contato com Camila e sugeriu que o CAMBLU realizasse uma campanha para 

incentivar os professores e alunos a utilizar mais intensamente o método Onlife, haja vista, apesar da liberação, muitas 

turmas continuaram optando por aulas totalmente online. Após conversa, os integrantes da gestão concordaram que o 

melhor a se fazer é entrar em contato com o departamento, visto que o fim do semestre se aproxima, e muitos alunos 

e professores não estão totalmente imunizados, portanto, provavelmente a campanha não teria muita eficácia. Além 

disso, poucos professores acompanham as redes sociais do Centro Acadêmico, e não teriam conhecimento da 

campanha. O departamento pode incentivar os professores a utilizar mais o método Onlife, principalmente a partir do 

próximo semestre, haja vista o custo alto para implementação do método e os benefícios das aulas presenciais. 

11 

As secretárias com auxílio da presidente construíram dois formulários para avaliação da gestão Evolução. Um 

formulário será de avaliação externa, e todos os acadêmicos do curso poderão deixar sua opinião, e o outro formulário 

será para avaliação interna, que estará disponível para os membros do CAMBLU. As respostas dos formulários serão 

analisadas em reunião para que possam ser realizadas melhorias no trabalho do Centro Acadêmico. Os formulários 

serão abertos no dia 21/05 e fechados no dia 28/06. Camila reitera que mais da metade das propostas eleitorais da 

chapa evolução já foram cumpridas e parabeniza os integrantes. 

12 

Na semana passada, Ana e Felipe retiraram as caixas de coleta das farmácias, visto que o prazo combinado era até 

dia 09/05. Ana, com a ajuda de Camila, também já distribuiu algumas doações, e a escolha dos produtos nessa primeira 

entrega levou em consideração a validade de alguns produtos e a disponibilidade de horários da primeira instituição a 

receber as arrecadações. A primeira entrega de produtos foi realizada para a Casa Continuando a Vida, que havia 

solicitado principalmente produtos de limpeza, e dois pacotes de feijão. A segunda entrega será feita para o Lar Menino 

Jesus, e está prevista para ocorrer no dia 24/05. Ana utilizou R$ 147,25 (aproximadamente dois terços das 

arrecadações em dinheiro) na compra de itens faltantes para a Casa Continuando a Vida.  A divisão do dinheiro 

arrecado e distribuído para as duas casas foi pensada levando em consideração o fato de que os produtos de maior 

necessidade para a Casa Continuando a Vida – produtos de higiene/limpeza – não foram os mais arrecadados e custam 

mais caro que os alimentos – que foram solicitados pelo Lar Menino Jesus. Ana finaliza agradecendo o empenho e 

ajuda de todos, tanto acadêmicos em geral quanto integrantes da gestão, além de elogiar muito o trabalho do marketing 

e incentivar que o projeto seja muito divulgado nessa última semana. 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       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  
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______________________________________     ______________________________________ 

                 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 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 19 

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, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin Moeller, 

Gabriela Dombeck, João Vitor Muller Fantini, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, 

Luis Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, Sofia 

Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava. 

Estiveram presentes os acadêmicos: Mateus Augusto Sgrott, Bruno Francisco 

Pawlak, Maria Eduarda Madeira. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Vacinação COVID-19 e H1N1 

2 Reposições de Julho 

3 Demandas por turma 

4 CNPJ CAMBLU 

5 Sala de Coworking 

6 Podcast da Medicina FURB 

7 Conversação em Inglês  

8 Lojinha CAMBLU 

9 Projeto Treineiros 

10 Campanha Onlife 

11 Formulários de Avaliação CAMBLU 

12 Ajude um Idoso 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 17/05/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Camila deseja boas-vindas aos acadêmicos que estavam acompanhando a reunião, e convida os alunos a 
frequentarem as reuniões presenciais, que estão sendo realizadas na sala J-407.  
Na sexta-feira foi publicado no Instagram do CAMBLU um post de divulgação da vacinação contra o vírus H1N1 para 
os alunos do internato. 
Além disso, a presidente trouxe esclarecimentos sobre a vacinação contra a Covid-19. À princípio, essa havia sido 
liberada apenas para alunos do internato, que são considerados estagiários. Entretanto, no documento publicado pela 
Secretaria de Saúde, tinham direito à vacinação os alunos de cursos da área da saúde que realizavam práticas 
hospitalares. Dessa forma, o CAMBLU, após muita negociação e esforço, conseguiu incluir os alunos a partir da terceira 
fase como grupo prioritário. Todavia, após os alunos terem conseguido agendar suas vacinas, a Secretaria voltou atrás 
nessa liberação. Camila entrou em contato com os responsáveis pela vacinação e conseguiu garantir que os alunos 
que haviam realizado seu agendamento, pudessem se vacinar. O CAMBLU ainda está em negociação para que os 33 
alunos que não conseguiram agendar a vacinação, possam fazê-lo. No entanto, não há muito o que fazer, visto que 
todo trabalho que está ao alcance do Centro Acadêmico já foi realizado. As duas denúncias feitas em relação à 
vacinação dos acadêmicos também dificultam ainda mais uma nova liberação de doses. Dessa forma, a presidente, 
principal responsável por essa pauta, reitera que o CAMBLU está lutando muito para que todos os alunos recebam 
vacina, e vai continuar em negociação com a Secretaria de Saúde, mas no momento, é preciso esperar. 

02 

Camila esteve em reunião com o coordenador e com as líderes da sexta, sétima e oitava fase para definir sobre as 
reposições de aulas durante as férias de julho.  
O que ficou decidido: 

• Oitava fase – a turma irá fazer reposição das disciplinas de: Dermatologia, Gastroenterologia, Neurologia, 
Hematologia, Endocrinologia, e Otorrino e Oftalmologia.  

• Sétima fase – irá ocorrer um concentrado da disciplina de Saúde Mental, e reposição de Dermatologia e 
Endocrinologia. Reumatologia será reposta no próximo semestre. Em Pneumologia serão realizadas 3 aulas 
práticas, e em Ortopedia serão repostas as práticas.  

• Sexta fase – haverá reposição de 3 aulas de Pneumologia. Ocorrerá reposição online de MFC. E Ortopedia, 
matéria que a turma não teve a maioria das aulas teóricas, provavelmente será reposta em forma de concentrado. 

• Quinta fase – não foi possível organizar um cronograma, visto que as turmas mais avançadas possuem muitas 
disciplinas para repor e possuem prioridade nesse processo. 
 

Amanda Derlam questiona se as aulas de Pneumologia serão presenciais ou se serão práticas online. Ana comenta 
que as aulas práticas dessa disciplina nunca foram realizadas com a participação dos pacientes, mesmo antes da 
pandemia, então mesmo que as aulas sejam presenciais, não serão muito diferentes das aulas online. Luis sugere que 
as meninas entrem em contato com a professora Carolina Uber, que também ministra a disciplina de Pneumologia e 
realizava aulas com pacientes. 
João questiona sobre as reposições de Semiologia, e Camila comenta que essa organização deve ser feita com o 
próprio professor Mendonça e sua líder de turma, já que ainda há muitas aulas para repor. 
Camila sugere para o marketing que, ao final do semestre, seja feita uma arte de agradecimento para os líderes de 
turma, para homenageá-los pelo árduo trabalho durante a pandemia. 

03 

Não foram recebidas demandas de turma pela caixinha de perguntas no Instagram do CAMBLU. 
 

• Monitoria de Técnica Cirúrgica – Priscila comenta que a lista de aprovados para a monitoria de Técnica Cirúrgica 
ainda não foi divulgada, sendo que a prova já foi realizada há mais de um mês. Camila afirma que conversou com 
o professor Romero, responsável por essa disciplina, o qual afirmou já estar com os documentos prontos, apesar 
de o resultado não ter sido publicado. Camila continuará pressionando o professor para que essa situação se 
resolva. 

 

• Estágio de MFC – o último documento necessário para a liberação do estágio já foi encaminhado. E Camila 
agradece toda a ajuda e esforço da líder Julia Prebianca. 

 

• Retorno das ESF’s – o CCS encaminhou um documento para a SEMUS pressionando o retorno das ESF’s, haja 
vista que muitos alunos, não apenas da Medicina, dependem de aulas nesses locais de estágio. 

 

• Luis, Sofia e Priscila estão trabalhando na construção de uma carta que será encaminhada para o comitê da Covid 
pedindo pela liberação de um número maior de alunos em cada ambulatório e o contato com um maior número de 
pacientes (essa situação foi detalhada na Ata 18).  
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04 

João realizou uma pesquisa de pessoa jurídica e solicitou uma cópia do Estatuto original do CAMBLU ao cartório. 

Wallace, ex-presidente do Centro Acadêmico, conversou com João e informou que há uma cópia do estatuto na sala 

de reuniões do CAMBLU, mas que não é o estatuto original. Assim, João continuará em contato com o cartório e com 

o advogado para dar prosseguimento à pauta. 

05 

João esteve em contato com o marceneiro, que irá iniciar os trabalhos na próxima quarta-feira. O vice-presidente 

deixará os seguranças avisados para permitirem a entrada do trabalhador. Além disso, um médico e ex-integrante do 

CAMBLU irá fazer uma doação de livros para a nova sala. Camila questiona se haverá uma senha para a nova sala, 

visto que apenas os integrantes do Centro Acadêmico podem retirar as chaves na guarita, e deixar a sala totalmente 

aberta não é uma boa opção, considerando o grande investimento. Dessa forma, a diretora de patrimônio, Brenda, irá 

fazer o orçamento de uma fechadura com senha e uma câmera de segurança para a sala. As etapas restantes para a 

finalização da sala de Coworking são marcenaria, instalação do papel de parede (o qual já foi comprado) e do projetor, 

e parte elétrica. Amanda sugere que seja instalado um roteador na sala, haja vista que o mais próximo fica no Bloco J 

e portanto não fornece um bom sinal de internet para as salas de Convivência e de Coworking. João também conversará 

com os ex-presidentes Bruno Menegatti e Gustavo Stein que estiveram envolvidos na construção da sala de 

convivência. 

06 

Laisa, Amanda e outros integrantes finalizaram as últimas etapas necessárias antes da divulgação. Durante essa 
semana será enviado um texto nos grupos das turmas divulgando o projeto, e na quarta será publicada uma arte no 
Instagram. No site foi construída uma aba em que estão disponíveis o formulário para envio dos podcasts, uma cartilha 
com orientações para a edição e alguns pontos que devem ser contemplados, além de um material com dicas e 
sugestões. Com a reestruturação desse projeto, as ligas e outras instituições do curso terão maior autonomia e poderão 
deixar seus podcasts mais personalizados, diferente do que ocorreria se o CAMBLU editasse todos os episódios. 
Amanda complementa que a arte e o nome do projeto serão alterados, haja vista que ele agora constitui uma parceria 
de CAMBLU com IFMSA, e será aberto para qualquer aluno que queira gravar. O nome passará a ser Podcast da Med 
Furb, em substituição a CambluOn. Rafael Patino entrou em contato com Douglas Kraemer para solicitar a senha das 
contas do projeto.  

07 

Na última quinta-feira ocorreu o primeiro encontro do projeto Conversação em Inglês. Rafael Coelho, responsável pelo 

projeto, pontuou que houve uma maior adesão e que foi um encontro muito produtivo e agradável. Rafael também 

elogiou o trabalho das professoras.  

08 

Brenda informou as novidades sobre a lojinha do CAMBLU: 

• Copos sustentáveis – até o momento foram recebidos 3 pedidos. O formulário de encomendas será encerrado 

amanhã, e será feito um pedido de 10 unidades. As unidades restantes ficarão em estoque para futuras vendas. 

• Máscaras PFF-2 – a nota fiscal já foi emitida, entretanto o prazo de entrega é de 30 a 35 dias, e dificilmente os 

produtos chegarão antes do fim do prazo. Será feita uma divulgação de que as máscaras foram compradas, para 

que seja do conhecimento dos alunos, haja vista que, com a demora para a entrega, muitos alunos podem ter se 

esquecido dessa iniciativa do CAMBLU e muitos entraram em contato questionando se havia sido feita a compra. 

• Divulgação dos novos modelos de camisetas do CAMBLU – Laisa sugeriu que para alavancar a divulgação 

das novas camisetas seja realizado um sorteio. Dessa forma, ficou decidido que o sorteio e o formulário de 

encomenda de camisetas serão divulgados no mesmo dia. O sorteio durará dois dias, e será exclusivo para os 

acadêmicos do curso. Além disso, como os pedidos estão sendo feitos por demanda, o vencedor do sorteio terá 

que informar o tamanho da sua camiseta e esperar ela ser entregue. O formulário de encomendas será aberto dia 

24/05 e ficará disponível por duas semanas. 

09 

O Projeto Treineiros ocorrerá em breve. Será feita uma divulgação prévia do projeto, com informações do cronograma 

e de alguns pontos importantes para os candidatos. Não será publicado um edital, e as respostas serão encaminhadas 

por um formulário que ficará disponível na Bio do Instagram do CAMBLU. A votação será realizada durante a reunião 

do Centro Acadêmico, no dia 07/06 ou dia 14/06, dependendo da demanda e quantidade de inscritos. A quantidade de 

reuniões frequentadas pelos candidatos e as respostas subjetivas, nas quais os candidatos poderão mostrar seu 

interesse e suas ideias, serão os principais pontos observados para a seleção. Informações como nome, fase e mini 

currículo dos candidatos não serão disponibilizadas para os integrantes da gestão, apenas Luis Blemer, responsável 

por montar o formulário com as perguntas e receber as respostas, terá acesso a elas, portanto, Luis não participará da 

votação. Dessa forma, a escolha dos novos treineiros será totalmente anônima, e levará em consideração o interesse 

e empenho dos candidatos, e não outros projetos de que esse aluno já participou ou sua proximidade com algum 

membro da gestão. A gestão terá acesso às respostas alguns dias antes da votação, para que possam realizar uma 

leitura e análise atenta, e votem nos três melhores candidatos durante a reunião. Essa votação também será realizada 

por formulário, que será analisado por Luis Blemer.  
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Assim, fica definido o cronograma do projeto: 

• Essa semana – divulgação prévia do projeto. 

• 26/05 a 04/06 – formulário aberto para as inscrições. 

• 04/06 a 07/06 – integrantes terão acesso às respostas, para análise. 

• 07/06 – votação e seleção dos novos treineiros durante reunião. 

10 

O Professor Sérgio Mendonça entrou em contato com Camila e sugeriu que o CAMBLU realizasse uma campanha para 

incentivar os professores e alunos a utilizar mais intensamente o método Onlife, haja vista, apesar da liberação, muitas 

turmas continuaram optando por aulas totalmente online. Após conversa, os integrantes da gestão concordaram que o 

melhor a se fazer é entrar em contato com o departamento, visto que o fim do semestre se aproxima, e muitos alunos 

e professores não estão totalmente imunizados, portanto, provavelmente a campanha não teria muita eficácia. Além 

disso, poucos professores acompanham as redes sociais do Centro Acadêmico, e não teriam conhecimento da 

campanha. O departamento pode incentivar os professores a utilizar mais o método Onlife, principalmente a partir do 

próximo semestre, haja vista o custo alto para implementação do método e os benefícios das aulas presenciais. 

11 

As secretárias com auxílio da presidente construíram dois formulários para avaliação da gestão Evolução. Um 

formulário será de avaliação externa, e todos os acadêmicos do curso poderão deixar sua opinião, e o outro formulário 

será para avaliação interna, que estará disponível para os membros do CAMBLU. As respostas dos formulários serão 

analisadas em reunião para que possam ser realizadas melhorias no trabalho do Centro Acadêmico. Os formulários 

serão abertos no dia 21/05 e fechados no dia 28/06. Camila reitera que mais da metade das propostas eleitorais da 

chapa evolução já foram cumpridas e parabeniza os integrantes. 

12 

Na semana passada, Ana e Felipe retiraram as caixas de coleta das farmácias, visto que o prazo combinado era até 

dia 09/05. Ana, com a ajuda de Camila, também já distribuiu algumas doações, e a escolha dos produtos nessa primeira 

entrega levou em consideração a validade de alguns produtos e a disponibilidade de horários da primeira instituição a 

receber as arrecadações. A primeira entrega de produtos foi realizada para a Casa Continuando a Vida, que havia 

solicitado principalmente produtos de limpeza, e dois pacotes de feijão. A segunda entrega será feita para o Lar Menino 

Jesus, e está prevista para ocorrer no dia 24/05. Ana utilizou R$ 147,25 (aproximadamente dois terços das 

arrecadações em dinheiro) na compra de itens faltantes para a Casa Continuando a Vida.  A divisão do dinheiro 

arrecado e distribuído para as duas casas foi pensada levando em consideração o fato de que os produtos de maior 

necessidade para a Casa Continuando a Vida – produtos de higiene/limpeza – não foram os mais arrecadados e custam 

mais caro que os alimentos – que foram solicitados pelo Lar Menino Jesus. Ana finaliza agradecendo o empenho e 

ajuda de todos, tanto acadêmicos em geral quanto integrantes da gestão, além de elogiar muito o trabalho do marketing 

e incentivar que o projeto seja muito divulgado nessa última semana. 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       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  
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______________________________________     ______________________________________ 

                 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 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila lembrou que o CAMBLU vinha lutando para conseguir negociar com a Secretaria Municipal da Saúde a 

vacinação do restante dos acadêmicos contra a COVID-19, que eram poucos, mas necessitavam da vaga para 

agendamento. O CAMBLU organizou um ofício pedindo que fossem cedidas as doses para vacinação desses 

acadêmicos faltantes, e finalmente a SEMUS permitiu isso na semana passada. A presidente citou que a maioria 

conseguiu agendar, portanto dentre os acadêmicos do curso de Medicina da FURB, de 3° a 12° fases, encontram-se 

todos praticamente vacinados. Camila falou também que, no próximo semestre, o CAMBLU tentará conseguir as 

doses para vacinação da turma que entrará na 3ª fase, que iniciará a disciplina de semiologia, e falou que não é 

garantido que as doses serão cedidas rapidamente, mas afirmou que o CAMBLU continuará lutando para esse direito 

dos alunos. 

2 

Luís citou que enviou a carta elaborada e aprovada pela gestão para o Comitê de COVID da FURB e para o CCS. A 

carta solicita que seja permitida a higienização dos ambulatórios do HU da FURB pelos próprios acadêmicos de 

medicina, a fim de que o processo de atendimento de pacientes seja mais eficiente. O vice-diretor do CCS, professor 

Mello, enviou então a carta para o Comitê Estadual de COVID para que seja discutida a aprovação dessa medida 

solicitada. Agora, o CAMBLU está em aguardo da resposta do Estado para que isso seja autorizado.  

3 

Felipe citou que houve 4 pautas na Reunião do CONSUNI, mas a principal tratava sobre a Nota Oficial 24, que definiu 

que no próximo semestre da FURB, as medidas serão mantidas como estão atualmente: com o método Onlife 

opcional por parte dos professores para aulas teóricas, e aulas práticas presenciais. Camila reforçou que, caso os 

alunos queiram ter o método Onlife e o professor não seja do grupo de risco, os alunos têm o direito a exigir as aulas 

nessa modalidade. 

 

Felipe falou também sobre a pauta para discutir a eleição da Reitoria da FURB, que acontecerá no ano que vem. 

 

Houve também uma pauta que tratava sobre a metodologia para a elaboração do novo Estatuto da FURB. 

4 

Luís compareceu à reunião do CCS, e citou que a principal pauta tratou sobre o itinerário das escolas de Ensino 

Médio do Brasil, que passarão a ter disciplinas direcionadas para a área de interesse em graduação dos alunos. Com 

isso, a ETEVI solicitou a ajuda dos centros da FURB, inclusive o CCS. O professor Mello sugeriu então que fossem 

utilizados os bonecos do HU para passar a matéria de Primeiros Socorros, e Luís questionou se isso poderia ser 

transformado em um projeto de extensão para os próprios alunos do curso de Medicina, no qual eles mesmos 

ajudariam os estudantes da ETEVI. A gestão achou a ideia muito boa, e o professor Mello também, e com isso ele irá 

conversar com responsáveis pela pauta, a fim de tentar transformar a medida em um projeto de extensão 

universitária.  

 

Outra pauta citada foi sobre os TCCs, que precisam ser aprovados em comitês de ética, o que é um processo que 

leva meses para ocorrer. Nessa pauta, o professor Rastelli se disponibilizou para auxiliar os outros professores a 

utilizarem a plataforma, a fim de agilizar o processo de submissão dos trabalhos em comitês de ética. Com isso, o 

CCS estará em contato com os professores para resolver essa questão.  

5 

Não houve demandas na caixinha de perguntas do Instagram.  

 

Camila falou sobre a demanda da disciplina de técnica cirúrgica, na qual o resultado da prova de monitoria estava 

sendo aguardado havia mais de um mês. Após cobranças do Centro Acadêmico, o professor Romero encaminhou 

para o CAMBLU e publicou no site o resultado da prova na última sexta-feira.  

 

A presidente lembrou sobre a negociação das reposições das aulas de ortopedia para a 6ª fase, e disse que o 

coordenador Nogara está em contato com o professor Ferracin para tentar negociar aulas em regime concentrado 

desta disciplina. 

 

Houve uma demanda da 2ª fase sobre o CREDIFURB. A seleção para medicina desse semestre tinha apenas 13 

vagas, que foram todas preenchidas, mas a totalidade das vagas não preenchidas de outros cursos somou em um 

total de 87. Com isso, a FURB realizou uma nova chamada para tentar preencher essas vagas. No entanto, a 

demanda após o dia 28/05 (data em que será divulgado o resultado da segunda chamada), é que o CAMBLU possa 

negociar que as vagas remanescentes sejam transferidas para o curso de medicina, no qual a demanda por apoio 
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financeiro é muito maior. Ficou decidido que Laísa auxiliará Camila na elaboração de um documento solicitando essa 

demanda para a PROAD da FURB. A presidente ressaltou que, caso esteja declarado no edital do processo seletivo 

que não é permitida a transferência de vagas entre cursos, será difícil alterar isso, mas o CAMBLU irá fazer o 

possível. 

 

Também houve uma demanda em relação à disponibilização de vacinas contra H1N1 para os acadêmicos que não 

fazem o internato. Camila citou que o Governo Federal e o Estadual foram bem claros na legislação quanto à 

disponibilização dessas doses apenas para os trabalhadores da saúde e os internos do curso de medicina. No 

entanto, ela lembrou que a partir de agosto a vacinação pelo SUS provavelmente será liberada para o restante da 

população (comparando-se com o ano passado) e que por enquanto essa solicitação não seria válida. Ainda assim, 

Camila solicitou ao vice-reitor João Gurgel a ampliação destas vagas, o qual pediu uma documentação contendo o 

número de acadêmicos que seriam contemplados, as atividades que desempenham (práticas hospitalares e clínicas 

de 3° a 8° fases) e outros detalhes, documento este que será elaborado pelo departamento e pelo CAMBLU. Com 

isso, uma negociação poderá ser feita com a SEMUS. Amanda citou que a FURB disponibilizou o direito à vacinação 

para alunos bolsistas que possuem vínculo empregatício com a FURB, e que aqueles que possuem interesse devem 

entrar em contato com a FURB para conseguir a vaga. A vice-diretora de marketing disse que irá tentar conseguir 

informações mais concretas sobre quem são esses bolsistas para que o CAMBLU possa pensar em divulgar isso. 

Laísa citou que a divulgação poderia ser prejudicial ao Centro Acadêmico, porque a própria CAE já enviou um email 

para aqueles que possuem o direito à vacinação. Acordou-se então que será conferido com a CAE todos os detalhes 

sobre isso para poder informar aos alunos que possuem o direito. Também será questionado à CAE se o CAMBLU 

pode ou não divulgar essa medida. 

6 

Quanto ao projeto Ajude um Idoso, Ana Luiza citou que a campanha foi encerrada no domingo (23). Ela passou em 

todos os locais recolhendo as doações, e agradeceu a todos que ajudaram e participaram do projeto. A diretora de 

filantropia citou que foram arrecadados R$280,84 no total em dinheiro, sendo que R$0,84 foram doação do próprio 

CAMBLU, e R$133,59 foram convertidos em itens de doação para a casa Menino Jesus. Ana falou que na quarta-

feira (26) irão entregar as caixas com as doações na casa Menino Jesus. Camila agradeceu a todos que doaram e 

parabenizou Ana pela condução do projeto. 

7 

Brenda falou que as máscaras PFF-2 chegaram no dia 20/05. O valor total das 500 máscaras encomendadas foi de 

R$1339,70 e por isso, a diretora de patrimônio arredondou o valor de venda de cada unidade para R$3,00. Brenda 

lembrou que a prioridade inicial de vendas será dada aos acadêmicos que responderam o questionário de interesse 

previamente, e que o plantão de retirada das máscaras será realizado em dois dias: o primeiro no dia 26/05 das 19h 

às 19:30, no qual Brenda e Laura estarão vendendo as máscaras, e o segundo dia 31/05, das 19:50 às 20:20, em 

que Amanda e Brenda venderão os produtos. Os dois plantões ocorrerão na sala de reuniões do CAMBLU, no 

Edifício Cristina, 3º andar. Brenda citou que o limite de compras inicialmente será de 5 máscaras por aluno, mas que 

se sobrarem unidades o remanescente poderá ser vendido, e possivelmente poderá haver mais uma compra 

futuramente, se a demanda for alta. Brenda agradeceu e elogiou o marketing pela divulgação. Camila elogiou Luís, 

que foi também idealizador da pauta. 

8 

Camila citou que o podcast agora tem um novo nome, e passou a palavra para Amanda, que falou que o nome do 

projeto agora é MED FURB ON, já que não é mais um projeto apenas do CAMBLU, e citou que a arte foi criada em 

parceria das equipes de marketing do CAMBLU e da IFMSA Brazil FURB, e lembrou que a ideia era manter a caveira 

na logomarca, que já era um elemento presente no CAMBLU ON. A vice-diretora de marketing falou também que o 

projeto já foi divulgado, e a atualização do no site e no Spotify do CAMBLU. Amanda sugeriu também que poderia 

haver maior divulgação do projeto nos grupos das ligas acadêmicas, já que Priscila e Alan citaram que ainda não foi 

enviado nada pra eles. Camila falou que essa divulgação poderia ser feita pelos próprios membros da gestão nas 

ligas em que eles fazem parte da diretoria, e lembrou que houve muito investimento de tempo por parte do CAMBLU 

e da IFMSA. Priscila questionou João se houve alguma solicitação no formulário feito por ele, e ele negou. Camila 

parabenizou todos os envolvidos na pauta, e lembrou que sempre verifiquem os formulários e o email, para checar se 

há alguma solicitação de podcast a ser postado. 

9 

Camila ressaltou com transparência que a Noite Cultural, que estava nas propostas da gestão desse ano, não 

acontecerá em 2021 porque é um evento que foi programado para ser presencial. Ela citou o sarau da LASCO, que 

foi criado no ano passado, e disse que este também é um motivo pelo qual não faria sentido realizar a Noite Cultural 

do CAMBLU de forma remota, visando buscar mais parcerias dentro do curso de Medicina da FURB. Ela inferiu então 

que poderia ser feita uma parceria entre o CAMBLU e a LASCO, a fim de realizar o sarau online nesse ano, e que já 

contatou o presidente da liga, Leonardo Baraúna, salientando a possibilidade de uma parceria futura e filantrópica. 
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Além disso, esclareceu alguns itens sobre a SECIMED, que já tinha uma comissão formada no ano passado, e que 

irá prevalecer no ano de 2021, conforme fora definido nas atas do CAMBLU na gestão de 2020. No ano passado, a 

comissão optou por adiar o evento, por conta da pandemia. Ele não foi transferido para um formato online uma vez 

que outro evento foi realizado em moldes semelhantes, o SOLAM. A presidente disse que a SECIMED não é 

realizada exclusivamente pelo CAMBLU, e que essa comissão é externa, formada por membros da gestão e 

acadêmicos não membros. Como a comissão já está montada desde o ano passado, optou-se por mantê-la para o 

próximo evento. Camila esteve em contato com a aluna Anna Sofia Amorim, que estava sob a presidência da 

comissão, mas ela optou por se afastar do cargo. Desse modo, Wallace Mees, que era o vice-presidente, tornar-se-á 

o presidente. Camila também assumirá outro cargo dentro da comissão, bem como os demais integrantes, assunto 

que será discutido dentro da própria equipe. Brenda e João manifestaram interesse em manter-se na comissão. A 

comissão entrará em contato com o professor Leandro Haas, para questionar se ele mantém também o interesse em 

ser o orientador do projeto. Camila afirmou que a SECIMED ocorrerá esse ano, conforme interesse dos membros, e 

que será mais focada em oficinas práticas presenciais e apresentação de projetos científicos online. Ela afirmou que 

Gabriela Dombeck também precisará entrar na comissão, porque é necessário que a tesoureira do CAMBLU esteja 

na organização. A aluna Julia Buss questionou se serão abertas novas vagas para acadêmicos de fora do CAMBLU 

na comissão, e Camila afirmou que isso será definido, mas nada ficou confirmado. Além disso, Laísa complementou e 

disse que leu o edital do ano de 2020, o qual tinha sido planejado para um evento presencial. Sugeriu que seja 

conversado com Wallace para refazer um edital novo, porque o último foi feito antes da pandemia, e a realidade atual 

não se encaixa mais. Em debate com a comissão, adicionou-se, portanto, um adendo à aba do site do CAMBLU 

contendo o edital da SECIMED: “o edital pode sofrer alterações em ata do CAMBLU, da gestão de 2021, durante o 

período atual de pandemia. O fato leva em consideração o adiamento da SECIMED de 2020, a qual já possui uma 

comissão formada no mesmo ano e que tem prioridade na definição do futuro da SECIMED de 2021, conforme 

definido em ata da gestão 2020. Alterações serão aprovadas e comunicadas entre a gestão atual e a comissão 

formada”. Por fim, Camila questionou quem tem interesse em entrar ou permanecer na comissão, sendo que a 

entrada dependerá do número de vagas disponíveis. Os interessados são: Rafael Patiño, Laísa Scremin, Rafael 

Coelho, Gabriela Dombeck, Laura Zen, João Fantini, Felipe Muller, Brenda Wiggers e Sofia Schmitt. Camila finalizou 

dizendo que a organização do evento será melhor encaminhada no próximo semestre, ficando a cargo da comissão o 

futuro deste. 

10 
João Vitor citou que o advogado já está com o estatuto do CAMBLU, e está analisando o documento para saber o 

que poderá ser feito. Ele espera que a resposta seja dada ainda essa semana. 

11 

João falou que essa quarta-feira era o prazo previsto da marcenaria para iniciar a instalação dos móveis na sala de 

coworking. Além disso, o vice-presidente citou que na terça-feira (25) irá verificar a questão da internet com Marcos 

da DTI da FURB, para verificar se conseguem instalar um novo modem no andar do Ed. Cristina, a fim de melhorar o 

sinal de wi-fi na sala de convivências do CAMBLU. 

12 

João disse que o professor Mello falou que é necessário aguardar para levar o projeto da Medicina Mediada por 

Tecnologias para frente. Eles marcaram uma reunião para quarta-feira (26) para discutir a real aplicação dessa 

matéria. 

13 

Camila falou que dia 26 abrem as inscrições para o projeto Treineiros do CAMBLU, e pediu a divulgação por parte da 

gestão.  

 

Na terça-feira (25), Camila lembrou que será feito o evento da palestra sobre o Sistema Pronto, e que a aula ficará 

gravada para quem não conseguir assistir ao vivo.  

 

Quanto ao ENADE, ela solicitou que a organização da pauta seja feita pelos responsáveis até semana que vem. 

 

Camila lembrou algumas datas do fim desse semestre: 

 28/06 até 03/07: complementação de carga horária e fim do 1º semestre letivo 

 07/07: entrega dos diários de classe 

 08/07 até 28/08: matrícula de veteranos 

 12/07 até 31/07: aulas em regime concentrado 

 19/07: início do 10º semestre para a turma 45 

 26/07: início do internato para a turma 46 

 02/08: início das aulas do 2º semestre / início do 11º semestre para a turma 44 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       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 
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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 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 20 

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, 
Camila Ceruti dos Santos, Felipe Moeller, Gabriela Dombeck, João Vitor Fantini, 
Laísa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, Rafael 
Coelho, Rafael Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava  

 

OBSERVAÇÕES 
Convidados: Bruno Francisco Pawlak, Maria Eduarda Ponticelli, Maria Eduarda 
Madeira, Julia Orsi, Julia Westarb Buss 

PAUTAS 

  

1 Vacinação COVID-19 

2 Carta ao Comitê COVID 

3 Reunião CONSUNI 

4 Reunião CCS 

5 Demandas por Turma 

6 Ajude um Idoso  

7 Máscaras PFF-2 

8 MED FURB ON 

9 Noite Cultural e SECIMED 

10 CNPJ CAMBLU 

11 Sala de Coworking  

12 Medicina Mediada por Tecnologias 

13 Avisos Gerais 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 24/05/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h35  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h55   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila lembrou que o CAMBLU vinha lutando para conseguir negociar com a Secretaria Municipal da Saúde a 

vacinação do restante dos acadêmicos contra a COVID-19, que eram poucos, mas necessitavam da vaga para 

agendamento. O CAMBLU organizou um ofício pedindo que fossem cedidas as doses para vacinação desses 

acadêmicos faltantes, e finalmente a SEMUS permitiu isso na semana passada. A presidente citou que a maioria 

conseguiu agendar, portanto dentre os acadêmicos do curso de Medicina da FURB, de 3° a 12° fases, encontram-se 

todos praticamente vacinados. Camila falou também que, no próximo semestre, o CAMBLU tentará conseguir as 

doses para vacinação da turma que entrará na 3ª fase, que iniciará a disciplina de semiologia, e falou que não é 

garantido que as doses serão cedidas rapidamente, mas afirmou que o CAMBLU continuará lutando para esse direito 

dos alunos. 

2 

Luís citou que enviou a carta elaborada e aprovada pela gestão para o Comitê de COVID da FURB e para o CCS. A 

carta solicita que seja permitida a higienização dos ambulatórios do HU da FURB pelos próprios acadêmicos de 

medicina, a fim de que o processo de atendimento de pacientes seja mais eficiente. O vice-diretor do CCS, professor 

Mello, enviou então a carta para o Comitê Estadual de COVID para que seja discutida a aprovação dessa medida 

solicitada. Agora, o CAMBLU está em aguardo da resposta do Estado para que isso seja autorizado.  

3 

Felipe citou que houve 4 pautas na Reunião do CONSUNI, mas a principal tratava sobre a Nota Oficial 24, que definiu 

que no próximo semestre da FURB, as medidas serão mantidas como estão atualmente: com o método Onlife 

opcional por parte dos professores para aulas teóricas, e aulas práticas presenciais. Camila reforçou que, caso os 

alunos queiram ter o método Onlife e o professor não seja do grupo de risco, os alunos têm o direito a exigir as aulas 

nessa modalidade. 

 

Felipe falou também sobre a pauta para discutir a eleição da Reitoria da FURB, que acontecerá no ano que vem. 

 

Houve também uma pauta que tratava sobre a metodologia para a elaboração do novo Estatuto da FURB. 

4 

Luís compareceu à reunião do CCS, e citou que a principal pauta tratou sobre o itinerário das escolas de Ensino 

Médio do Brasil, que passarão a ter disciplinas direcionadas para a área de interesse em graduação dos alunos. Com 

isso, a ETEVI solicitou a ajuda dos centros da FURB, inclusive o CCS. O professor Mello sugeriu então que fossem 

utilizados os bonecos do HU para passar a matéria de Primeiros Socorros, e Luís questionou se isso poderia ser 

transformado em um projeto de extensão para os próprios alunos do curso de Medicina, no qual eles mesmos 

ajudariam os estudantes da ETEVI. A gestão achou a ideia muito boa, e o professor Mello também, e com isso ele irá 

conversar com responsáveis pela pauta, a fim de tentar transformar a medida em um projeto de extensão 

universitária.  

 

Outra pauta citada foi sobre os TCCs, que precisam ser aprovados em comitês de ética, o que é um processo que 

leva meses para ocorrer. Nessa pauta, o professor Rastelli se disponibilizou para auxiliar os outros professores a 

utilizarem a plataforma, a fim de agilizar o processo de submissão dos trabalhos em comitês de ética. Com isso, o 

CCS estará em contato com os professores para resolver essa questão.  

5 

Não houve demandas na caixinha de perguntas do Instagram.  

 

Camila falou sobre a demanda da disciplina de técnica cirúrgica, na qual o resultado da prova de monitoria estava 

sendo aguardado havia mais de um mês. Após cobranças do Centro Acadêmico, o professor Romero encaminhou 

para o CAMBLU e publicou no site o resultado da prova na última sexta-feira.  

 

A presidente lembrou sobre a negociação das reposições das aulas de ortopedia para a 6ª fase, e disse que o 

coordenador Nogara está em contato com o professor Ferracin para tentar negociar aulas em regime concentrado 

desta disciplina. 

 

Houve uma demanda da 2ª fase sobre o CREDIFURB. A seleção para medicina desse semestre tinha apenas 13 

vagas, que foram todas preenchidas, mas a totalidade das vagas não preenchidas de outros cursos somou em um 

total de 87. Com isso, a FURB realizou uma nova chamada para tentar preencher essas vagas. No entanto, a 

demanda após o dia 28/05 (data em que será divulgado o resultado da segunda chamada), é que o CAMBLU possa 

negociar que as vagas remanescentes sejam transferidas para o curso de medicina, no qual a demanda por apoio 
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financeiro é muito maior. Ficou decidido que Laísa auxiliará Camila na elaboração de um documento solicitando essa 

demanda para a PROAD da FURB. A presidente ressaltou que, caso esteja declarado no edital do processo seletivo 

que não é permitida a transferência de vagas entre cursos, será difícil alterar isso, mas o CAMBLU irá fazer o 

possível. 

 

Também houve uma demanda em relação à disponibilização de vacinas contra H1N1 para os acadêmicos que não 

fazem o internato. Camila citou que o Governo Federal e o Estadual foram bem claros na legislação quanto à 

disponibilização dessas doses apenas para os trabalhadores da saúde e os internos do curso de medicina. No 

entanto, ela lembrou que a partir de agosto a vacinação pelo SUS provavelmente será liberada para o restante da 

população (comparando-se com o ano passado) e que por enquanto essa solicitação não seria válida. Ainda assim, 

Camila solicitou ao vice-reitor João Gurgel a ampliação destas vagas, o qual pediu uma documentação contendo o 

número de acadêmicos que seriam contemplados, as atividades que desempenham (práticas hospitalares e clínicas 

de 3° a 8° fases) e outros detalhes, documento este que será elaborado pelo departamento e pelo CAMBLU. Com 

isso, uma negociação poderá ser feita com a SEMUS. Amanda citou que a FURB disponibilizou o direito à vacinação 

para alunos bolsistas que possuem vínculo empregatício com a FURB, e que aqueles que possuem interesse devem 

entrar em contato com a FURB para conseguir a vaga. A vice-diretora de marketing disse que irá tentar conseguir 

informações mais concretas sobre quem são esses bolsistas para que o CAMBLU possa pensar em divulgar isso. 

Laísa citou que a divulgação poderia ser prejudicial ao Centro Acadêmico, porque a própria CAE já enviou um email 

para aqueles que possuem o direito à vacinação. Acordou-se então que será conferido com a CAE todos os detalhes 

sobre isso para poder informar aos alunos que possuem o direito. Também será questionado à CAE se o CAMBLU 

pode ou não divulgar essa medida. 

6 

Quanto ao projeto Ajude um Idoso, Ana Luiza citou que a campanha foi encerrada no domingo (23). Ela passou em 

todos os locais recolhendo as doações, e agradeceu a todos que ajudaram e participaram do projeto. A diretora de 

filantropia citou que foram arrecadados R$280,84 no total em dinheiro, sendo que R$0,84 foram doação do próprio 

CAMBLU, e R$133,59 foram convertidos em itens de doação para a casa Menino Jesus. Ana falou que na quarta-

feira (26) irão entregar as caixas com as doações na casa Menino Jesus. Camila agradeceu a todos que doaram e 

parabenizou Ana pela condução do projeto. 

7 

Brenda falou que as máscaras PFF-2 chegaram no dia 20/05. O valor total das 500 máscaras encomendadas foi de 

R$1339,70 e por isso, a diretora de patrimônio arredondou o valor de venda de cada unidade para R$3,00. Brenda 

lembrou que a prioridade inicial de vendas será dada aos acadêmicos que responderam o questionário de interesse 

previamente, e que o plantão de retirada das máscaras será realizado em dois dias: o primeiro no dia 26/05 das 19h 

às 19:30, no qual Brenda e Laura estarão vendendo as máscaras, e o segundo dia 31/05, das 19:50 às 20:20, em 

que Amanda e Brenda venderão os produtos. Os dois plantões ocorrerão na sala de reuniões do CAMBLU, no 

Edifício Cristina, 3º andar. Brenda citou que o limite de compras inicialmente será de 5 máscaras por aluno, mas que 

se sobrarem unidades o remanescente poderá ser vendido, e possivelmente poderá haver mais uma compra 

futuramente, se a demanda for alta. Brenda agradeceu e elogiou o marketing pela divulgação. Camila elogiou Luís, 

que foi também idealizador da pauta. 

8 

Camila citou que o podcast agora tem um novo nome, e passou a palavra para Amanda, que falou que o nome do 

projeto agora é MED FURB ON, já que não é mais um projeto apenas do CAMBLU, e citou que a arte foi criada em 

parceria das equipes de marketing do CAMBLU e da IFMSA Brazil FURB, e lembrou que a ideia era manter a caveira 

na logomarca, que já era um elemento presente no CAMBLU ON. A vice-diretora de marketing falou também que o 

projeto já foi divulgado, e a atualização do no site e no Spotify do CAMBLU. Amanda sugeriu também que poderia 

haver maior divulgação do projeto nos grupos das ligas acadêmicas, já que Priscila e Alan citaram que ainda não foi 

enviado nada pra eles. Camila falou que essa divulgação poderia ser feita pelos próprios membros da gestão nas 

ligas em que eles fazem parte da diretoria, e lembrou que houve muito investimento de tempo por parte do CAMBLU 

e da IFMSA. Priscila questionou João se houve alguma solicitação no formulário feito por ele, e ele negou. Camila 

parabenizou todos os envolvidos na pauta, e lembrou que sempre verifiquem os formulários e o email, para checar se 

há alguma solicitação de podcast a ser postado. 

9 

Camila ressaltou com transparência que a Noite Cultural, que estava nas propostas da gestão desse ano, não 

acontecerá em 2021 porque é um evento que foi programado para ser presencial. Ela citou o sarau da LASCO, que 

foi criado no ano passado, e disse que este também é um motivo pelo qual não faria sentido realizar a Noite Cultural 

do CAMBLU de forma remota, visando buscar mais parcerias dentro do curso de Medicina da FURB. Ela inferiu então 

que poderia ser feita uma parceria entre o CAMBLU e a LASCO, a fim de realizar o sarau online nesse ano, e que já 

contatou o presidente da liga, Leonardo Baraúna, salientando a possibilidade de uma parceria futura e filantrópica. 
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Além disso, esclareceu alguns itens sobre a SECIMED, que já tinha uma comissão formada no ano passado, e que 

irá prevalecer no ano de 2021, conforme fora definido nas atas do CAMBLU na gestão de 2020. No ano passado, a 

comissão optou por adiar o evento, por conta da pandemia. Ele não foi transferido para um formato online uma vez 

que outro evento foi realizado em moldes semelhantes, o SOLAM. A presidente disse que a SECIMED não é 

realizada exclusivamente pelo CAMBLU, e que essa comissão é externa, formada por membros da gestão e 

acadêmicos não membros. Como a comissão já está montada desde o ano passado, optou-se por mantê-la para o 

próximo evento. Camila esteve em contato com a aluna Anna Sofia Amorim, que estava sob a presidência da 

comissão, mas ela optou por se afastar do cargo. Desse modo, Wallace Mees, que era o vice-presidente, tornar-se-á 

o presidente. Camila também assumirá outro cargo dentro da comissão, bem como os demais integrantes, assunto 

que será discutido dentro da própria equipe. Brenda e João manifestaram interesse em manter-se na comissão. A 

comissão entrará em contato com o professor Leandro Haas, para questionar se ele mantém também o interesse em 

ser o orientador do projeto. Camila afirmou que a SECIMED ocorrerá esse ano, conforme interesse dos membros, e 

que será mais focada em oficinas práticas presenciais e apresentação de projetos científicos online. Ela afirmou que 

Gabriela Dombeck também precisará entrar na comissão, porque é necessário que a tesoureira do CAMBLU esteja 

na organização. A aluna Julia Buss questionou se serão abertas novas vagas para acadêmicos de fora do CAMBLU 

na comissão, e Camila afirmou que isso será definido, mas nada ficou confirmado. Além disso, Laísa complementou e 

disse que leu o edital do ano de 2020, o qual tinha sido planejado para um evento presencial. Sugeriu que seja 

conversado com Wallace para refazer um edital novo, porque o último foi feito antes da pandemia, e a realidade atual 

não se encaixa mais. Em debate com a comissão, adicionou-se, portanto, um adendo à aba do site do CAMBLU 

contendo o edital da SECIMED: “o edital pode sofrer alterações em ata do CAMBLU, da gestão de 2021, durante o 

período atual de pandemia. O fato leva em consideração o adiamento da SECIMED de 2020, a qual já possui uma 

comissão formada no mesmo ano e que tem prioridade na definição do futuro da SECIMED de 2021, conforme 

definido em ata da gestão 2020. Alterações serão aprovadas e comunicadas entre a gestão atual e a comissão 

formada”. Por fim, Camila questionou quem tem interesse em entrar ou permanecer na comissão, sendo que a 

entrada dependerá do número de vagas disponíveis. Os interessados são: Rafael Patiño, Laísa Scremin, Rafael 

Coelho, Gabriela Dombeck, Laura Zen, João Fantini, Felipe Muller, Brenda Wiggers e Sofia Schmitt. Camila finalizou 

dizendo que a organização do evento será melhor encaminhada no próximo semestre, ficando a cargo da comissão o 

futuro deste. 

10 
João Vitor citou que o advogado já está com o estatuto do CAMBLU, e está analisando o documento para saber o 

que poderá ser feito. Ele espera que a resposta seja dada ainda essa semana. 

11 

João falou que essa quarta-feira era o prazo previsto da marcenaria para iniciar a instalação dos móveis na sala de 

coworking. Além disso, o vice-presidente citou que na terça-feira (25) irá verificar a questão da internet com Marcos 

da DTI da FURB, para verificar se conseguem instalar um novo modem no andar do Ed. Cristina, a fim de melhorar o 

sinal de wi-fi na sala de convivências do CAMBLU. 

12 

João disse que o professor Mello falou que é necessário aguardar para levar o projeto da Medicina Mediada por 

Tecnologias para frente. Eles marcaram uma reunião para quarta-feira (26) para discutir a real aplicação dessa 

matéria. 

13 

Camila falou que dia 26 abrem as inscrições para o projeto Treineiros do CAMBLU, e pediu a divulgação por parte da 

gestão.  

 

Na terça-feira (25), Camila lembrou que será feito o evento da palestra sobre o Sistema Pronto, e que a aula ficará 

gravada para quem não conseguir assistir ao vivo.  

 

Quanto ao ENADE, ela solicitou que a organização da pauta seja feita pelos responsáveis até semana que vem. 

 

Camila lembrou algumas datas do fim desse semestre: 

 28/06 até 03/07: complementação de carga horária e fim do 1º semestre letivo 

 07/07: entrega dos diários de classe 

 08/07 até 28/08: matrícula de veteranos 

 12/07 até 31/07: aulas em regime concentrado 

 19/07: início do 10º semestre para a turma 45 

 26/07: início do internato para a turma 46 

 02/08: início das aulas do 2º semestre / início do 11º semestre para a turma 44 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       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 
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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 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 21 

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, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin Moeller, Gabriela Dombeck, 

João Vitor Muller Fantini, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, 

Priscila Pegoretti, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, Thainá Scheffer Gava. 

Estiveram presente na reunião os acadêmicos: Bruno Francisco Pawlak – 

presencialmente; Carlos Cesar Silva Filho, Maria Eduarda Madeira e Luísa Pereira – de 

forma remota. 

A integrante Sofia Schmitt Schlindwein não participou da reunião devido a estágio. 

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

PAUTAS 

  

1 Avisos Gerais 

2 Vacinação H1N1 

3 CrediFURB 

4 Currículo Novo 

5 Reunião Conselho Municipal da Saúde 

6 Demandas por turma 

7 Carta ao Comitê COVID 

8 CNPJ CAMBLU 

9 Sala de Coworking 

10 Simulados Semestrais e ENADE 

11 Filantropia CAMBLU 

12 Suporte Científico 

13 Lojinha 

14 Homenagem aos Veteranos 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 31/05/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 10h05   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Camila inicia a reunião comentando algumas pautas gerais: 

• Rafael Patino é convidado a falar sobre o evento do sistema de prontuários PRONTO, que ocorreu na última 
semana. Segundo Rafael, houve um retorno muito positivo sobre a aula, a qual mostrou-se muito interessante 
principalmente para as turmas com a disciplina de MFC, que devido à pandemia e o fechamento das ESF’s, estão 
tendo aulas mais restritas. A presidente enfatiza que esse evento foi uma proposta da gestão Evolução, e a maior 
parte dos eventos propostos pela chapa, já foram realizados. Dessa forma, Rafael informa que no primeiro 
semestre não ocorrerão novos eventos, haja vista esse se aproxima do fim e muitos alunos poderiam não ter 
interesse em participar. Assim, fica decidido que os próximos eventos serão deixados para o segundo semestre, 
junto com a Semana Acadêmica e a SOLAM. 
Camila parabeniza os diretores de eventos, Rafael e Sofia, pelo excelente trabalho. 
 

• A presidente também comenta que ainda não houve inscritos no Projeto Treineiros, mas recebeu muitas 
mensagens de pessoas interessadas e que provavelmente utilizarão o feriado para responder o questionário. 
Lembrando que o período de inscrições se encerra na sexta-feira (04/06), e os escolhidos serão divulgados 
na reunião de segunda-feira (07/06). Camila também incentiva que os integrantes divulguem o projeto nesses 
últimos dias. 

02 

Camila relembra o questionamento da acadêmica Maria Eduarda na última reunião sobre a vacinação da H1N1 para 
os alunos além do Internato. A presidente responde que conversou com o pró-reitor, João Gurgel, que solicitou que 
fosse listado o nome de todos os alunos de terceira a oitava fase. Essa listagem foi encaminhada para o vice-reitor, 
com a assinatura do coordenador de curso, Marcelo Nogara, e será enviada para a vigilância sanitária assim que o 
diretor do CCS, Carlos Nunes, assiná-la também. Não há certeza de que os alunos terão direito à vacina, mas a 
presidente está se empenhando para que isso ocorra. Caso a vacinação seja liberada, haverá divulgação nas redes 
sociais do CAMBLU, e o agendamento deverá ocorrer de forma semelhante à da vacina contra o COVID. 

03 

Foram abertas 13 vagas de CrediFurb para os alunos de Medicina, as quais foram todas preenchidas. Entretanto, nem 
todos os alunos que necessitam do auxílio foram contemplados. Nos outros cursos, houve um excedente de 87 vagas, 
que mesmo após uma segunda chamada, não foram completamente utilizadas. Esse recurso não pode ficar inutilizado, 
dessa forma, Camila e Laisa redigiram uma carta que foi encaminhada para a PROAD e para DAF, solicitando que 
essas vagas fossem remanejadas para os acadêmicos de medicina. Todavia, ainda é preciso analisar se essa situação 
é permitida por edital. As integrantes conversaram com Fernando, chefe da DAF, que prometeu negociar essa questão 
com a pró-reitoria, a qual informou já ter recebido a carta e estar analisando essa possibilidade. Se o pedido da carta 
não for aceito, pode ser publicada uma nota de repúdio, haja vista as mensalidades do curso de Medicina apresentam 
um valor expressivo, e o recurso disponível precisa ser distribuído. Camila também relembra que os alunos que 
desejarem, podem telefonar para a reitoria, cobrando um posicionamento. 

04 

Camila comenta que não há um cronograma organizado para a disciplina Integração Básico-Clínico (disciplina de 

metodologia ativa do novo currículo) para os alunos que ingressarão no Ciclo Clínico no próximo semestre. Dessa 

forma, Camila procurou o CCS que informou estar trabalhando nessa organização, em conjunto, inclusive, com o antigo 

coordenador Ricardo. Camila também contatou a professora Daniela Maysa, responsável pela disciplina no ciclo básico, 

e o professor Luis Carlos Mello, vice-diretor do CCS, que irão auxiliar nessa organização. Em breve poderá ser marcada 

uma reunião para discutir maiores detalhes sobre o planejamento da disciplina.  

05 

O CAMBLU enviou uma carta para a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) solicitando o retorno das atividades nas 

ESF’s. A SEMUS afirmou já estar articulando esse retorno com o diretor do CCS, Carlos Nunes, no entanto, apenas 

para a sétima e oitava fases. Ainda não foi divulgado nenhum documento liberando o retorno das aulas oficialmente, 

mas o professor Carlos já está trabalhando na organização de como ocorrerão as aulas. Infelizmente a SEMUS não se 

mostrou muito atenta a essa questão, e o CAMBLU continua pressionando para que esse retorno ocorra em breve, e 

para mais turmas além da sétima e oitava. Camila telefonou para a responsável na Secretaria, Ana Celia, solicitando 

maior atenção a essa demanda. Carlos sugeriu à Camila que o CAMBLU participasse de uma reunião da SEMUS, que 

deverá ocorrer em julho. A presidente acatou a sugestão e pediu para que o professor Carlos consiga a liberação para 

que o Centro Acadêmico participe do encontro. 

06 

Não foram recebidas demandas pela caixinha de perguntas do CAMBLU. 
 
Amanda comenta que a matéria de ortopedia ainda está apresentando alguns problemas. Na semana passada deveria 
ter ocorrido uma prova, que foi confirmada para a líder Julia pelo professor, mas que acabou não ocorrendo. O professor 
responsável pela disciplina alegou que os outros professores não encaminharam suas questões e por isso não foi 
possível realizar a prova. Ana Luiza e Brenda, colegas de turma de Amanda, complementam que as aulas estão sendo 
muito boas, mas a falta de comunicação ainda é uma problemática. Camila, enviou uma mensagem para o professor 
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responsável, que repetiu a explicação dada para as alunas, de que não havia recebido as questões de todos os 
professores, no entanto informou que a prova iria ocorrer na próxima terça-feira (sem deixar claro se seria dia 01/06 ou 
08/06). 
Camila também relembrou que as turmas da sexta e sétima fases precisam repor as aulas dessa disciplina, sendo que 
a sexta irá realizar um concentrado de aulas teórica, e a sétima irá repor as práticas – os professores já estão envolvidos 
no planejamento dessas reposições.  
Por fim, a presidente esclarece que o máximo que o CAMBLU pode fazer é cobrar – de forma muito respeitosa e sem 
envolvimento dos nomes dos alunos – dos professores e da coordenação. Dessa forma, qualquer demanda semelhante 
a essa pode ser trazida para o conhecimento do Centro Acadêmico, que tomará as medidas cabíveis para garantir que 
os alunos tenham o melhor ensino. 
 
A acadêmica Luísa Pereira questionou sobre a vacinação contra a COVID-19 para os alunos da segunda fase. Camila 
esclarece que têm direito à vacina apenas os alunos de terceira fase em diante, mas assim que a turma que está 
atualmente na segunda fase passar para a terceira, os nomes de todos os alunos serão listados e encaminhados para 
a SEMUS, que ficará responsável por liberar ou não a vacinação. 

07 

Luís, Sofia e Priscila redigiram uma Carta que foi encaminhada para o Comitê COVID, acerca dos atendimentos no HU. 

A decisão foi encaminhada para o Estado, haja vista o Comitê preferiu solicitar um aumento do número de alunos 

permitido por consultório, em vez de aumentar o número de atendimentos por período. O professor Mello já estava 

trabalhando na possibilidade de aumentar o número de alunos por consultório, por isso o Comitê decidiu continuar com 

essa proposta, em vez de investir no de aumento do número de atendimentos, como havia sido proposto na Carta. 

08 

João informa que o advogado solicitou a ata de posse da gestão, com algumas informações a mais, como: nome 

completo, nacionalidade, CPF e RG dos integrantes. O vice-presidente fará um documento online compartilhado para 

que cada um complete suas informações. Além da ata de posse, também foi solicitada a ata em que foi decidido quem 

faria parte da comissão eleitoral de 2020 – no caso, os acadêmicos Wallace Mees, Douglas Kraemer, e Vanessa Ferrari. 

Joao procurou pela ata e não encontrou, dessa forma Amanda se voluntariou a ajudá-lo, e ainda durante a reunião, a 

ata foi encontrada.  Em posse desses documentos e informações, João dará continuidade ao processo. 

09 

Gustavo Stein, ex-presidente do CAMBLU, informou a João que está em andamento há alguns anos um processo de 

desapropriação do Edifício Cristiana, a fim de construir um corredor de ônibus em seu lugar. Dessa forma, João solicitou 

que o marceneiro – que iniciaria os trabalhos da sala de Coworking na quarta-feira (26/05) – não iniciasse a obra, a fim 

de que a decisão de continuar ou não a construção da mobília da sala pudesse ser discutida em reunião. Após alguns 

debates, foi decidido que a obra terá continuidade, haja vista que o processo de desapropriação já existe há vários 

anos, e pode demorar muito ainda para ser resolvido, dessa forma, enquanto o prédio não for desapropriado, os 

acadêmicos terão mais um local exclusivo disponível.  

Amanda questiona se há a possibilidade de os alunos irem contra a decisão de desapropriação, mas o vice-presidente 

esclarece que por ser um processo que envolve a prefeitura, dificilmente os alunos teriam como opinar.  

10 

O CAMBLU está organizando um compilado de provas do ENADE, que ficará disponível no site para os alunos. As 

questões estão organizadas em ano e assunto. Essa pauta também foi uma proposta da Chapa Evolução para 

incentivar os alunos a realizarem de forma mais atenta e preparada a prova do ENADE.  

Além disso, todo semestre o CAMBLU organiza um simulado semestral para os alunos do ciclo clínico que queiram 

testar seus conhecimentos. Esses simulados são preparados com base em questões da AMRIGS, do ENADE e de 

provas de residência. Nesse semestre, será organizado também um simulado para a nona fase, apenas com questões 

do ENADE, visto que essa turma realizará a próxima prova.  

Os simulados serão feitos em forma de formulário e ficarão disponíveis no site do CAMBLU, ademais não haverá um 

prazo para a sua realização, e os alunos poderão realizar a prova de outras fases que não sejam a sua atual. Os 

integrantes da gestão que já estavam envolvidos na pauta do ENADE, irão ficar responsáveis por escolher as questões 

de cada simulado:  

• João, que atualmente cursa a sexta fase, organizará o simulado da quinta fase. 

• Priscila, atualmente na sétima fase, fará o simulado da sexta fase. 

• Felipe, atual oitava fase, fará o simulado da quinta fase. 

• Luis, atual nona fase, fará o simulado da quarta fase. 

• Rafael Coelho, atual quarta fase, fará o simulado da nona fase – haja vista serão utilizadas questões gerais do 

ENADE. 

Os simulados ficarão prontos até dia 14/07, e após isso serão divulgados e disponibilizados para os alunos. 
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Até o ano passado, os alunos respondiam a questões de disciplinas da fase anterior a que estavam atualmente 

cursando, haja vista o simulado ocorria no meio do semestre. Como nesse ano o simulado ocorrerá no fim do semestre, 

os alunos responderão às questões voltadas para a sua fase atual. 

11 

Ana, Felipe e Amanda realizaram no sábado, dia 29/05, a entrega dos produtos arrecadados para o Lar Menino Jesus. 

Entretanto Ana esclarece que esqueceu de recolher as doações do Edifício Piaget – rua Iguape, Itoupava Seca. Dessa 

forma, irá reunir essas doações e levará novamente no Lar. A diretora de filantropia também se desculpou pelo equívoco 

e irá redigir uma carta para os moradores do edifico esclarecendo o que ocorreu. 

Ana também informa que algumas propostas de filantropia terão que ser adiadas, como o atendimento de alunos em 

algumas instituições carentes, e lares de idosos, e o projeto Hobby do Bem. Essas propostas foram planejadas 

pensando-se em uma melhora nas condições da pandemia, como isso não ocorreu, a diretora pensará em algumas 

alternativas. 

Camila parabeniza a diretora pelo excelente trabalho, assim como todos os envolvidos no projeto Ajude um Idoso. 

12 

Pensando sobre a dificuldade que muitos alunos apresentam em fazer publicações, Rafael Coelho sugeriu que o 

CAMBLU redigisse um manual resumindo e explicando as principais formas de artigos e publicações. Amanda propôs 

que fosse realizada uma parceria com a IFMSA, que já possui um manual semelhante. Entretanto, esse manual é de 

autoria da IFMSA nacional, e não do comitê IFMSA Brazil FURB, o que dificultaria uma parceria.  

Amanda, Ana, Brenda e Rafael Coelho estarão envolvidos nesse projeto.  Devido ao grande trabalho na montagem do 

material, Luis também sugeriu que fossem abertas vagas para acadêmicos do curso que se interessem em ajudar, e 

fosse oferecido um certificado para esses alunos. Os detalhes ainda serão discutidos adiante. 

13 

Brenda traz atualizações sobre a lojinha do CAMBLU: 

• Copos: o formulário de pedidos foi encerrado. Entretanto, Brenda foi informada pela empresa que não há mais 

copos pretos em estoque, e uma nova remessa do produto pode demorar a chegar, visto que esses copos são 

produzidos fora do Brasil. Brenda solicitou que o dinheiro pago pelo CAMBLU para a empresa fosse devolvido, e 

conversará em particular com todos os alunos que fizeram encomendas.  

• Sorteio Camisetas: Sofia Schmitt Schlindwein foi a ganhadora do sorteio, e já fez seu pedido à Brenda. O 

formulário para encomenda de camisetas ficará aberto até dia 07/06 ao meio-dia. 

*Lembrando que os integrantes da gestão estavam permitidos de participar do sorteio assim como os 

alunos do curso em geral, apenas as diretoras do marketing, Amanda e Laisa, não poderiam participar, 

porque estavam envolvidas na realização do sorteio. 

• Máscaras PFF-2: nessa segunda ocorreu o último plantão de vendas de máscaras exclusivo para os alunos que 

haviam feito o pedido antecipadamente. Dessa forma, irão ocorrer mais dois plantões para que os alunos que não 

haviam preenchido o formulário possam comprar as máscaras. O limite de máscaras por estudante ainda é 5. 

Os plantões ocorrerão: dia 07/06 – das 19h50 às 20h20, e dia 08/06 – das 12h30 às 13h30. 

14 

Há 5 alunas da atual 12ª fase que fizeram parte do CAMBLU durante a sua graduação, e para homenageá-las os 

integrantes planejam encontrar algum presente. No semestre anterior, foram dados cristais com o nome dos formandos 

e o símbolo do CAMBLU. Entretanto, a empresa contratada fechou. Dessa forma, será feita uma busca de outras 

empresas que trabalhem com produto semelhante para que seja feita a homenagem. Sessenta reais foi estipulado 

como o preço máximo de cada lembrança, assim daria um total de trezentos reais. 

Essa homenagem foi uma proposta das gestões anteriores do Centro Acadêmico, e foi decidido em reunião que será 

realizada em todo semestre. 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 
Lembrança dada aos formandos de 2020/2 
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______________________________________      ______________________________________ 

                           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 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 21 

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, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin Moeller, Gabriela Dombeck, 

João Vitor Muller Fantini, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, 

Priscila Pegoretti, Rafael Destri Coelho, Rafael Reis Patino, Thainá Scheffer Gava. 

Estiveram presente na reunião os acadêmicos: Bruno Francisco Pawlak – 

presencialmente; Carlos Cesar Silva Filho, Maria Eduarda Madeira e Luísa Pereira – de 

forma remota. 

A integrante Sofia Schmitt Schlindwein não participou da reunião devido a estágio. 

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

PAUTAS 

  

1 Avisos Gerais 

2 Vacinação H1N1 

3 CrediFURB 

4 Currículo Novo 

5 Reunião Conselho Municipal da Saúde 

6 Demandas por turma 

7 Carta ao Comitê COVID 

8 CNPJ CAMBLU 

9 Sala de Coworking 

10 Simulados Semestrais e ENADE 

11 Filantropia CAMBLU 

12 Suporte Científico 

13 Lojinha 

14 Homenagem aos Veteranos 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 31/05/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 10h05   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Camila inicia a reunião comentando algumas pautas gerais: 

• Rafael Patino é convidado a falar sobre o evento do sistema de prontuários PRONTO, que ocorreu na última 
semana. Segundo Rafael, houve um retorno muito positivo sobre a aula, a qual mostrou-se muito interessante 
principalmente para as turmas com a disciplina de MFC, que devido à pandemia e o fechamento das ESF’s, estão 
tendo aulas mais restritas. A presidente enfatiza que esse evento foi uma proposta da gestão Evolução, e a maior 
parte dos eventos propostos pela chapa, já foram realizados. Dessa forma, Rafael informa que no primeiro 
semestre não ocorrerão novos eventos, haja vista esse se aproxima do fim e muitos alunos poderiam não ter 
interesse em participar. Assim, fica decidido que os próximos eventos serão deixados para o segundo semestre, 
junto com a Semana Acadêmica e a SOLAM. 
Camila parabeniza os diretores de eventos, Rafael e Sofia, pelo excelente trabalho. 
 

• A presidente também comenta que ainda não houve inscritos no Projeto Treineiros, mas recebeu muitas 
mensagens de pessoas interessadas e que provavelmente utilizarão o feriado para responder o questionário. 
Lembrando que o período de inscrições se encerra na sexta-feira (04/06), e os escolhidos serão divulgados 
na reunião de segunda-feira (07/06). Camila também incentiva que os integrantes divulguem o projeto nesses 
últimos dias. 

02 

Camila relembra o questionamento da acadêmica Maria Eduarda na última reunião sobre a vacinação da H1N1 para 
os alunos além do Internato. A presidente responde que conversou com o pró-reitor, João Gurgel, que solicitou que 
fosse listado o nome de todos os alunos de terceira a oitava fase. Essa listagem foi encaminhada para o vice-reitor, 
com a assinatura do coordenador de curso, Marcelo Nogara, e será enviada para a vigilância sanitária assim que o 
diretor do CCS, Carlos Nunes, assiná-la também. Não há certeza de que os alunos terão direito à vacina, mas a 
presidente está se empenhando para que isso ocorra. Caso a vacinação seja liberada, haverá divulgação nas redes 
sociais do CAMBLU, e o agendamento deverá ocorrer de forma semelhante à da vacina contra o COVID. 

03 

Foram abertas 13 vagas de CrediFurb para os alunos de Medicina, as quais foram todas preenchidas. Entretanto, nem 
todos os alunos que necessitam do auxílio foram contemplados. Nos outros cursos, houve um excedente de 87 vagas, 
que mesmo após uma segunda chamada, não foram completamente utilizadas. Esse recurso não pode ficar inutilizado, 
dessa forma, Camila e Laisa redigiram uma carta que foi encaminhada para a PROAD e para DAF, solicitando que 
essas vagas fossem remanejadas para os acadêmicos de medicina. Todavia, ainda é preciso analisar se essa situação 
é permitida por edital. As integrantes conversaram com Fernando, chefe da DAF, que prometeu negociar essa questão 
com a pró-reitoria, a qual informou já ter recebido a carta e estar analisando essa possibilidade. Se o pedido da carta 
não for aceito, pode ser publicada uma nota de repúdio, haja vista as mensalidades do curso de Medicina apresentam 
um valor expressivo, e o recurso disponível precisa ser distribuído. Camila também relembra que os alunos que 
desejarem, podem telefonar para a reitoria, cobrando um posicionamento. 

04 

Camila comenta que não há um cronograma organizado para a disciplina Integração Básico-Clínico (disciplina de 

metodologia ativa do novo currículo) para os alunos que ingressarão no Ciclo Clínico no próximo semestre. Dessa 

forma, Camila procurou o CCS que informou estar trabalhando nessa organização, em conjunto, inclusive, com o antigo 

coordenador Ricardo. Camila também contatou a professora Daniela Maysa, responsável pela disciplina no ciclo básico, 

e o professor Luis Carlos Mello, vice-diretor do CCS, que irão auxiliar nessa organização. Em breve poderá ser marcada 

uma reunião para discutir maiores detalhes sobre o planejamento da disciplina.  

05 

O CAMBLU enviou uma carta para a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) solicitando o retorno das atividades nas 

ESF’s. A SEMUS afirmou já estar articulando esse retorno com o diretor do CCS, Carlos Nunes, no entanto, apenas 

para a sétima e oitava fases. Ainda não foi divulgado nenhum documento liberando o retorno das aulas oficialmente, 

mas o professor Carlos já está trabalhando na organização de como ocorrerão as aulas. Infelizmente a SEMUS não se 

mostrou muito atenta a essa questão, e o CAMBLU continua pressionando para que esse retorno ocorra em breve, e 

para mais turmas além da sétima e oitava. Camila telefonou para a responsável na Secretaria, Ana Celia, solicitando 

maior atenção a essa demanda. Carlos sugeriu à Camila que o CAMBLU participasse de uma reunião da SEMUS, que 

deverá ocorrer em julho. A presidente acatou a sugestão e pediu para que o professor Carlos consiga a liberação para 

que o Centro Acadêmico participe do encontro. 

06 

Não foram recebidas demandas pela caixinha de perguntas do CAMBLU. 
 
Amanda comenta que a matéria de ortopedia ainda está apresentando alguns problemas. Na semana passada deveria 
ter ocorrido uma prova, que foi confirmada para a líder Julia pelo professor, mas que acabou não ocorrendo. O professor 
responsável pela disciplina alegou que os outros professores não encaminharam suas questões e por isso não foi 
possível realizar a prova. Ana Luiza e Brenda, colegas de turma de Amanda, complementam que as aulas estão sendo 
muito boas, mas a falta de comunicação ainda é uma problemática. Camila, enviou uma mensagem para o professor 
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responsável, que repetiu a explicação dada para as alunas, de que não havia recebido as questões de todos os 
professores, no entanto informou que a prova iria ocorrer na próxima terça-feira (sem deixar claro se seria dia 01/06 ou 
08/06). 
Camila também relembrou que as turmas da sexta e sétima fases precisam repor as aulas dessa disciplina, sendo que 
a sexta irá realizar um concentrado de aulas teórica, e a sétima irá repor as práticas – os professores já estão envolvidos 
no planejamento dessas reposições.  
Por fim, a presidente esclarece que o máximo que o CAMBLU pode fazer é cobrar – de forma muito respeitosa e sem 
envolvimento dos nomes dos alunos – dos professores e da coordenação. Dessa forma, qualquer demanda semelhante 
a essa pode ser trazida para o conhecimento do Centro Acadêmico, que tomará as medidas cabíveis para garantir que 
os alunos tenham o melhor ensino. 
 
A acadêmica Luísa Pereira questionou sobre a vacinação contra a COVID-19 para os alunos da segunda fase. Camila 
esclarece que têm direito à vacina apenas os alunos de terceira fase em diante, mas assim que a turma que está 
atualmente na segunda fase passar para a terceira, os nomes de todos os alunos serão listados e encaminhados para 
a SEMUS, que ficará responsável por liberar ou não a vacinação. 

07 

Luís, Sofia e Priscila redigiram uma Carta que foi encaminhada para o Comitê COVID, acerca dos atendimentos no HU. 

A decisão foi encaminhada para o Estado, haja vista o Comitê preferiu solicitar um aumento do número de alunos 

permitido por consultório, em vez de aumentar o número de atendimentos por período. O professor Mello já estava 

trabalhando na possibilidade de aumentar o número de alunos por consultório, por isso o Comitê decidiu continuar com 

essa proposta, em vez de investir no de aumento do número de atendimentos, como havia sido proposto na Carta. 

08 

João informa que o advogado solicitou a ata de posse da gestão, com algumas informações a mais, como: nome 

completo, nacionalidade, CPF e RG dos integrantes. O vice-presidente fará um documento online compartilhado para 

que cada um complete suas informações. Além da ata de posse, também foi solicitada a ata em que foi decidido quem 

faria parte da comissão eleitoral de 2020 – no caso, os acadêmicos Wallace Mees, Douglas Kraemer, e Vanessa Ferrari. 

Joao procurou pela ata e não encontrou, dessa forma Amanda se voluntariou a ajudá-lo, e ainda durante a reunião, a 

ata foi encontrada.  Em posse desses documentos e informações, João dará continuidade ao processo. 

09 

Gustavo Stein, ex-presidente do CAMBLU, informou a João que está em andamento há alguns anos um processo de 

desapropriação do Edifício Cristiana, a fim de construir um corredor de ônibus em seu lugar. Dessa forma, João solicitou 

que o marceneiro – que iniciaria os trabalhos da sala de Coworking na quarta-feira (26/05) – não iniciasse a obra, a fim 

de que a decisão de continuar ou não a construção da mobília da sala pudesse ser discutida em reunião. Após alguns 

debates, foi decidido que a obra terá continuidade, haja vista que o processo de desapropriação já existe há vários 

anos, e pode demorar muito ainda para ser resolvido, dessa forma, enquanto o prédio não for desapropriado, os 

acadêmicos terão mais um local exclusivo disponível.  

Amanda questiona se há a possibilidade de os alunos irem contra a decisão de desapropriação, mas o vice-presidente 

esclarece que por ser um processo que envolve a prefeitura, dificilmente os alunos teriam como opinar.  

10 

O CAMBLU está organizando um compilado de provas do ENADE, que ficará disponível no site para os alunos. As 

questões estão organizadas em ano e assunto. Essa pauta também foi uma proposta da Chapa Evolução para 

incentivar os alunos a realizarem de forma mais atenta e preparada a prova do ENADE.  

Além disso, todo semestre o CAMBLU organiza um simulado semestral para os alunos do ciclo clínico que queiram 

testar seus conhecimentos. Esses simulados são preparados com base em questões da AMRIGS, do ENADE e de 

provas de residência. Nesse semestre, será organizado também um simulado para a nona fase, apenas com questões 

do ENADE, visto que essa turma realizará a próxima prova.  

Os simulados serão feitos em forma de formulário e ficarão disponíveis no site do CAMBLU, ademais não haverá um 

prazo para a sua realização, e os alunos poderão realizar a prova de outras fases que não sejam a sua atual. Os 

integrantes da gestão que já estavam envolvidos na pauta do ENADE, irão ficar responsáveis por escolher as questões 

de cada simulado:  

• João, que atualmente cursa a sexta fase, organizará o simulado da quinta fase. 

• Priscila, atualmente na sétima fase, fará o simulado da sexta fase. 

• Felipe, atual oitava fase, fará o simulado da quinta fase. 

• Luis, atual nona fase, fará o simulado da quarta fase. 

• Rafael Coelho, atual quarta fase, fará o simulado da nona fase – haja vista serão utilizadas questões gerais do 

ENADE. 

Os simulados ficarão prontos até dia 14/07, e após isso serão divulgados e disponibilizados para os alunos. 
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Até o ano passado, os alunos respondiam a questões de disciplinas da fase anterior a que estavam atualmente 

cursando, haja vista o simulado ocorria no meio do semestre. Como nesse ano o simulado ocorrerá no fim do semestre, 

os alunos responderão às questões voltadas para a sua fase atual. 

11 

Ana, Felipe e Amanda realizaram no sábado, dia 29/05, a entrega dos produtos arrecadados para o Lar Menino Jesus. 

Entretanto Ana esclarece que esqueceu de recolher as doações do Edifício Piaget – rua Iguape, Itoupava Seca. Dessa 

forma, irá reunir essas doações e levará novamente no Lar. A diretora de filantropia também se desculpou pelo equívoco 

e irá redigir uma carta para os moradores do edifico esclarecendo o que ocorreu. 

Ana também informa que algumas propostas de filantropia terão que ser adiadas, como o atendimento de alunos em 

algumas instituições carentes, e lares de idosos, e o projeto Hobby do Bem. Essas propostas foram planejadas 

pensando-se em uma melhora nas condições da pandemia, como isso não ocorreu, a diretora pensará em algumas 

alternativas. 

Camila parabeniza a diretora pelo excelente trabalho, assim como todos os envolvidos no projeto Ajude um Idoso. 

12 

Pensando sobre a dificuldade que muitos alunos apresentam em fazer publicações, Rafael Coelho sugeriu que o 

CAMBLU redigisse um manual resumindo e explicando as principais formas de artigos e publicações. Amanda propôs 

que fosse realizada uma parceria com a IFMSA, que já possui um manual semelhante. Entretanto, esse manual é de 

autoria da IFMSA nacional, e não do comitê IFMSA Brazil FURB, o que dificultaria uma parceria.  

Amanda, Ana, Brenda e Rafael Coelho estarão envolvidos nesse projeto.  Devido ao grande trabalho na montagem do 

material, Luis também sugeriu que fossem abertas vagas para acadêmicos do curso que se interessem em ajudar, e 

fosse oferecido um certificado para esses alunos. Os detalhes ainda serão discutidos adiante. 

13 

Brenda traz atualizações sobre a lojinha do CAMBLU: 

• Copos: o formulário de pedidos foi encerrado. Entretanto, Brenda foi informada pela empresa que não há mais 

copos pretos em estoque, e uma nova remessa do produto pode demorar a chegar, visto que esses copos são 

produzidos fora do Brasil. Brenda solicitou que o dinheiro pago pelo CAMBLU para a empresa fosse devolvido, e 

conversará em particular com todos os alunos que fizeram encomendas.  

• Sorteio Camisetas: Sofia Schmitt Schlindwein foi a ganhadora do sorteio, e já fez seu pedido à Brenda. O 

formulário para encomenda de camisetas ficará aberto até dia 07/06 ao meio-dia. 

*Lembrando que os integrantes da gestão estavam permitidos de participar do sorteio assim como os 

alunos do curso em geral, apenas as diretoras do marketing, Amanda e Laisa, não poderiam participar, 

porque estavam envolvidas na realização do sorteio. 

• Máscaras PFF-2: nessa segunda ocorreu o último plantão de vendas de máscaras exclusivo para os alunos que 

haviam feito o pedido antecipadamente. Dessa forma, irão ocorrer mais dois plantões para que os alunos que não 

haviam preenchido o formulário possam comprar as máscaras. O limite de máscaras por estudante ainda é 5. 

Os plantões ocorrerão: dia 07/06 – das 19h50 às 20h20, e dia 08/06 – das 12h30 às 13h30. 

14 

Há 5 alunas da atual 12ª fase que fizeram parte do CAMBLU durante a sua graduação, e para homenageá-las os 

integrantes planejam encontrar algum presente. No semestre anterior, foram dados cristais com o nome dos formandos 

e o símbolo do CAMBLU. Entretanto, a empresa contratada fechou. Dessa forma, será feita uma busca de outras 

empresas que trabalhem com produto semelhante para que seja feita a homenagem. Sessenta reais foi estipulado 

como o preço máximo de cada lembrança, assim daria um total de trezentos reais. 

Essa homenagem foi uma proposta das gestões anteriores do Centro Acadêmico, e foi decidido em reunião que será 

realizada em todo semestre. 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 
Lembrança dada aos formandos de 2020/2 
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______________________________________      ______________________________________ 

                           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 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 22 

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 

 
Amanda Junges Derlam, Ana Luiza Boaventura, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos 
Santos, Felipe Moeller, Gabriela Dombeck, Laísa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis 
Gabriel Blemer, Priscila Pegoretti, Rafael Coelho, Rafael Reis Patiño, Sofia Schmitt 
Schlindwein, Thainá Scheffer Gava  

 

OBSERVAÇÕES 

Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 
Convidados: Bruno Francisco Pawlak, Gabriella de Almeida Emerim, Júlia Westarb 
Buss, Maria Eduarda Ponticelli, Maria Eduarda Smaniotto Madeira, Maria Júlia 
Salomon, Vanessa Pires 

PAUTAS 

  

1 CrediFURB 

2 Retorno SEMUS 

3 Demandas por Turma 

4 Projeto Treineiros 

5 CNPJ do CAMBLU 

6 Salinha de Coworking 

7 Disciplina Optativa - Medicina Mediada por Tecnologias 

8 Carta ao Comitê COVID 

9 Homenagem aos Veteranos 

10 Lojinha 

11 Vacinação H1N1 

12 Repasse DCE e CEF 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 07/06/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila citou que o ofício do CAMBLU sobre as vagas do CREDIFURB foi respondido, e os responsáveis informaram 
que não há a possibilidade de aumentar as vagas para o curso de Medicina, pois a FURB já trabalha com uma 
porcentagem de 3% dos alunos de cada curso por semestre que possuem direito ao financiamento, e que não é 
possível alterar essa medida, que consta no edital do processo. A presidente questionou se a gestão tinha alguma 
sugestão sobre o que fazer em relação a isso, mas nada veio à tona no momento. Camila lembrou também que a 
preparação para o ENADE deverá ser mais divulgada no próximo semestre, pois a ideia é melhorar a nota do curso 
nessa prova para que a FURB consiga ter o direito ao FIES e ao PROUNI novamente. 

2 

Camila disse que entrou em contato com o gabinete da SEMUS, e conversou com Ana Célia, que é a responsável 
desse setor, e ela finalmente respondeu, dizendo que a matriz de COVID em Blumenau subiu para nível gravíssimo 
novamente, e que quando ela for reduzida para grave, eles podem começar a liberar o acesso de AG e UBS para 8ª 
e 7ª fases, e depois permitir o retorno gradual das outras fases. A presidente lembrou também que haverá uma 
reunião do CAMBLU com o gabinete futuramente, e que convocará alguns membros da gestão para comparecerem. 
Ela lembrou que essa medida é válida para todos os cursos da área da saúde de Blumenau, não apenas da FURB. 
Felipe se disponibilizou a auxiliar Camila nessa pauta. 

3 

Camila abriu espaço para quem tivesse demandas de suas turmas. Maria Júlia Salomon questionou sobre a matéria 
de endócrino, que a 8ª fase gostaria de repor algumas aulas, já como internato, utilizando as estruturas de saúde da 
prefeitura, e Camila disse que tentará articular. Luís citou que sua turma (9ª fase) está repondo matérias do ciclo 
clinico no internato, já que o internato é o único ciclo que possui direito a acessar esses locais, e sugeriu que seja 
conversado com o professor Fúlvio. Maria Júlia disse que irá conversar com o professor para tentar negociar essa 
reposição para o próximo semestre.  
Camila perguntou como estava a questão da prova de ortopedia, e as alunas da 5ª fase citaram que a prova já está 
disponível no AVA para ser realizada. 

4 

Camila falou que foram 9 inscritos no Projeto Treineiros, e disse que o documento com as respostas foi lido por todos 

da gestão, e foram feitas algumas análises de cada candidato. Citou que em um primeiro momento seriam lidas as 

opiniões em anonimato, e, ao final da reunião, será feita a votação anônima para decidir quais seriam os 3 treineiros 

da gestão. A presidente ressaltou que foi priorizado o respeito a cada candidato, e sugeriu que os membros da 

gestão reflitam sobre o que podem fazer para incluir as ideias dos candidatos dentro de suas diretorias. Além disso, 

ela ressaltou que a comunicação do CAMBLU com o restante do curso de medicina foi muito elogiada nos 

formulários. 

Candidato 1 - Vanessa Pires da Silva: foi ressaltado que a candidata não participou das reuniões, e poderia ter 

acompanhado mais o trabalho do Centro Acadêmico. No entanto, ela demonstrou atenção com o que ocorre dentro 

do curso, dizendo que a coordenação poderia ser mais presente, e que deveria haver maior fiscalização dos 

funcionários do atendimento estudantil. Entretanto, essa função de fiscalização não cabe ao CAMBLU, apesar de ser 

uma boa sugestão. A candidata sugeriu também a realização de eventos desportivos para melhorar a saúde mental 

dos alunos, que na realidade já ocorrem com a Atlética, mas pode ser idealizada uma parceria ou outros tipos de 

eventos para integrar as turmas. Sugeriu-se também que as respostas da candidata poderiam ser melhor 

desenvolvidas. 

 

Candidato 2 - Sandra Regina de Andrade: A candidata participou de menos de 3 reuniões do CAMBLU. Possui 

formação prévia em Direito. A gestão sugeriu que a candidata poderia ter desenvolvido melhor as opiniões e as 

respostas, trazendo também possíveis intervenções. Demonstrou interesse em melhorar o serviço educacional, 

melhorando o comprometimento dos professores. Porém, isso não é algo tão simples de ser resolvido, já que a FURB 

é uma universidade pública, na qual os professores são concursados, e por isso é necessário que o CAMBLU 

trabalhe sempre dentro da realidade do curso.  

 

Candidato 3 - Maria Eduarda Ponticelli: Participou de 3 a 6 reuniões do CAMBLU, e possui habilidade com Canva e 

Excel, demonstrando forte interesse em auxiliar o marketing. Demonstrou ser uma candidata engajada e criativa, 

trazendo ideias interessantes, como a criação da disciplina optativa em relação à carreira médica e 

empreendedorismo na Medicina, assim como a de divulgação das pautas da reunião no Instagram do CAMBLU. 

Sugeriu também o incentivo à doação de sangue, o que já foi divulgado no início do ano e, no entanto, a gestão não 

gostaria de interferir na iniciativa da Atlética, apesar de ser uma boa ideia. Utilizou como exemplo a palestra sobre o 

currículo Lattes que foi feita, para que sejam realizados mais eventos desse cunho. 
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Candidato 4 - Maria Júlia Salomon: participou de 3 a 6 reuniões do CAMBLU. Trouxe a ideia de utilizar o Telegram 

como meio de divulgação de recados para os acadêmicos da MEDFURB, no entanto a ideia dividiu opiniões, pois 

esse é um aplicativo não tão utilizado pelos estudantes, e talvez não tivesse tanto alcance. Mencionou a questão da 

sobrecarga dos líderes, na qual o CAMBLU poderia ajudar. Diz-se boa para trabalhar em equipe, no entanto causou 

divisão de opiniões quanto ao seu real interesse em participar de fato da gestão. Demonstrou interesse em trabalhar 

de forma democrática, e se autodenomina como alguém de opiniões fortes, o que pode ser tanto benéfico quanto 

prejudicial para a gestão. Demonstrou também ser uma candidata responsável, com frases de ponderação e 

autocrítica, que também é algo necessário para administração e execução de tarefas. Sofia sugeriu que, ao invés de 

criar um grupo no Telegram, já que nem todos os alunos têm esse aplicativo, seja utilizado o email para enviar 

recados aos acadêmicos. Laísa disse que acha a ideia do Telegram muito boa, e que se as três instituições da 

MEDFURB se juntarem para montar um grupo de recados gerais da medicina, isso pode ser benéfico e inclusive 

pode atrair mais pessoas para o aplicativo.  

 

Candidato 5 - Julia Westarb Buss: participou de 6 a 10 reuniões do CAMBLU, sendo a candidata que mais esteve 

presente nas reuniões. Demonstrou empenho, organização e bom conhecimento do estatuto do CAMBLU e do 

trabalho da gestão. Apresentou respostas criativas e coerentes, trazendo ideias de organizar melhor os 

departamentos internos do CAMBLU, assim como cada diretoria. Elogiou a comunicação do Centro Acadêmico, e 

trouxe a pauta do HU, a qual a gestão considera extremamente necessária. Felipe comentou sobre isso precisar ser 

mais explorado pelo DCE, e o CAMBLU já levou essa pauta para a coordenação, no entanto envolve muitos 

investimentos, os quais não se sabe se a FURB seria capaz de realizar. A candidata ressaltou também a questão da 

melhora no engajamento da Conversação em Inglês, também muito necessária. Especificou condutas e a realidade 

do centro acadêmico de forma prática e objetiva, e abordou temas criativos em relação aos demais candidatos, 

apresentando respostas bem escritas e pensadas. 

 

Candidato 6 - Bruno Francisco Pawlak: participou de 3 a 6 reuniões do CAMBLU, e mostrou estar atento ao trabalho, 

apresentando humildade nas respostas e bom trabalho em equipe. Demonstrou interesse em estar na gestão e em 

fazer a diferença. Falou da importância em aumentar as visualizações do site, e trouxe uma ideia muito interessante 

sobre as tutorias e o real cumprimento da nova grade. Falou também sobre a importância da realização de eventos 

de oratória. Demonstrou bom domínio de alguns dos principais assuntos do CAMBLU.  

  

Candidato 7 - Maria Eduarda Smaniotto Madeira: participou de 3 a 6 reuniões. Trouxe em pauta a questão do link das 

reuniões, dizendo que este poderia ser divulgado em grupos ou no próprio Instagram para facilitar o acesso para os 

alunos. Possui habilidades em Word, Excel, Canva e outros programas de edição, assim como também tem bastante 

envolvimento em outros projetos dentro da universidade. Um ponto positivo do candidato é o seu entendimento sobre 

a importância da filantropia no Centro Acadêmico para a comunidade e para uma formação médica mais humanitária. 

Trouxe opiniões fortes que poderiam gerar embates, mas também trouxe ideias interessantes. Gerou 

questionamentos sobre o seu real entendimento da função do CAMBLU, e se de fato leu o estatuto da instituição. 

Trouxe em pauta a vontade de ampliar o CREDIFURB, no entanto, como já foi dito, o CAMBLU precisa trabalhar 

dentro da realidade financeira na qual a FURB se encontra, lembrando também que já existe a bolsa do Art. 170, e a 

criação de um CREDIFURB somente para a medicina seria controverso. Sugeriu também que as reuniões fossem 

mais assertivas, e que a gestão passasse a resolver algumas pautas apenas pelo WhatsApp. No entanto, tudo que é 

decidido e realizado deve estar em ata, como consta no estatuto. Rafael Patiño questionou se haviam problemas em 

acessar o link para as reuniões, e Amanda sugeriu que o CAMBLU pergunte aos acadêmicos se há de fato esse 

problema. Camila falou que, de qualquer forma, o link foi disponibilizado na bio do Instagram do CAMBLU, para caso 

os alunos estejam com dificuldades para acessar as reuniões. 

 

Candidato 8 - Gabriella de Almeida Emerim: participou de 3 a 6 reuniões do CAMBLU. Trouxe a ideia de um evento 

sobre direito médico que agradou os membros da gestão. Apresentou interesse e ideias criativas, e trouxe boa visão 

sobre o ciclo clínico, mas pareceu não estar muito atenta ao trabalho do Centro Acadêmico. Apresentou também 

boas propostas de questão filantrópica e humanitária. A proposta de intervenção em relação ao engajamento dos 

professores é pertinente, mas o CAMBLU já cobra muito nesse âmbito, contatando inclusive diretamente os 

professores, e não é possível organizar abaixo-assinados, mas sim apoiar a turma que deseja organizá-los. Rafael 

Patiño citou que achou redundante a sugestão de fazer alguns eventos específicos, que na realidade já haviam sido 

feitos, mas Amanda, por sua vez, falou que interpretou que a candidata queria usar como exemplo esses eventos 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

para poder realizar outros do mesmo tipo nas próximas vezes. Laísa lembrou que a matéria de TCC no novo currículo 

inicia mais tarde, e que talvez seria uma boa ideia a realização desse evento com enfoque nas turmas do novo 

currículo. 

Candidato 9 - Julia Klaumann: não participou de nenhuma reunião do CAMBLU, mas se mostrou uma candidata 
proativa e interessada, trazendo ótimas ideias. Trouxe propostas de intervenção interessantes, porém a palestra de 
montagem de currículo é realizada todo ano, assim como o manual do calouro. Sugeriu a centralização de estágios 
clínicos, o que já é realizado pelas ligas acadêmicas. Trouxe também a sugestão de que os estágios optativos 
tenham um espaço exclusivo no site do CAMBLU, o que agradou aos membros da gestão. Sugeriu ainda que fosse 
feito um congresso no qual os alunos possam publicar seus trabalhos, no entanto, essa demanda já é atendida pelo 
SOLAM e SECIMED, e mostrou pouca inovação. 
 
A gestão parabenizou a todos os candidatos, e ao final da reunião, 14 membros realizaram a votação (Alan e Luís 

não votaram), e os treineiros escolhidos foram: Maria Eduarda Ponticelli, Julia Westarb Buss e Bruno Francisco 

Pawlak. Novamente, cabe ressaltar que os votantes não sabiam quem eram os candidatos do processo seletivo, e 

apenas descobriram após a revelação do resultado. 

5 

João, que não pôde estar presente, passou as atualizações para Gabriela, que citou que o documento da ata de 

posse ainda deve ser preenchido por alguns membros da gestão, e que assim que estiver pronto, o CAMBLU poderá 

enviar isso para o cartório, a fim de finalmente encaminhar o processo de atualização do CNPJ para uma conclusão. 

6 
Felipe disse que o marceneiro iniciou outro serviço antes do solicitado pelo CAMBLU e, portanto, a instalação dos 
móveis só poderá iniciar a partir do dia 23 de junho. 

7 
João conversou com o professor Mello, e irá encontrar-se com Rinaldo na quarta-feira (09) para dar encaminhamento 

à implementação da disciplina de Medicina Mediada por Tecnologias. 

8 

Luís disse que o professor Mello alegou que não podem permitir a entrada de mais de um paciente no consultório, 

pois o distanciamento deve ser respeitado, e sugeriu que mais estudantes entrassem para participar da consulta. Luís 

disse que não é o ideal, pois isso acaba dispersando a consulta e deixando o paciente desconfortável. Além disso, 

ele disse que o professor Mello está agilizando para realizar a gravação de consultas, e que os vídeos seriam 

transmitidos em um telão para os alunos que não estavam no consultório. A ideia não agradou, e foram colocados em 

pauta diversos motivos pelos quais se acredita que essa medida seria prejudicial, tanto aos alunos, quanto aos 

pacientes. Além disso, não se sabe se é permitido por lei ou pelo código de ética médica realizar a gravação de 

consultas particulares. Amanda sugeriu que fosse feita uma reunião para tentar conversar com o professor Mello, 

mas Luís disse que o professor já está decidido quanto a isso. Camila disse então que poderia ser agendada uma 

reunião para ajeitar outros detalhes com o Hospital Universitário, como a questão da limpeza dos ambulatórios, e 

tentar negociar outra forma de realizar essas aulas. 

 9 

Brenda falou que praticamente nenhuma empresa de Blumenau faz os cristais que o CAMBLU deseja encomendar, e 

citou algumas que mandaram o orçamento:  

 Mozart Crystal, Reino do Cristal, GlasPark, Troféus Glaspremium e MultiCrital são empresas blumenauenses 

que não produzem esse tipo de material / arte. 

 Crystallium: Cristal com gravação a laser interna. 

o Modelo: Cubo 

o Medidas: 7 cm x 7 cm x 7 cm 

o Quantidade: 6 peças diferentes. 

o Preço unitário do cristal + gravação do logo + nome: R$179,00 

 3D Crystal: O valor do bloco 6x10x6cm de cristal é R$150,00 a unidade com desconto R$130,00 a unidade 

 K9 Cristais: C28 - Bloco de cristal 8x6x3cm – R$120,00 

 C26: Bloco de cristal 5x5x5cm – R$100,00 

 Casa do Cristal: V24 - "Bloco" medindo 08x05x05cm / Custo unitário: R$98,50 

 V20: "Placa" medindo 08x06x03cm / Custo unitário: R$ 95,00 

Brenda sugeriu que sejam encontradas outras opções, já que os preços estão muito acima do esperado. Rafael 

Patiño sugeriu placas de metal que decorem uma espécie de caixinha de lembranças, Brenda sugeriu uma caneta 

personalizada, Luís disse que gosta da ideia de fazer um suporte de mesa personalizado, e Laura sugeriu também 

fazer uma placa de vidro ou acrílico. Camila finalizou então pedindo que a gestão pesquise ideias alternativas para 

homenagear os formandos, e tragam-nas na próxima reunião. 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           Alan Cerioli      Priscila Pegoretti                             

       Vice-diretor de Comunicação Externa                            Diretora das Ligas Acadêmicas    

 

10 

Brenda lembrou que o prazo para os pedidos de camisetas da medicina encerrou na segunda-feira (07), e falou do 

resultado do formulário, no qual houveram 24 pedidos, e um total de 36 camisetas, ocasionando em um valor final de 

R$1.080,00. O prazo é de 20 a 25 dias para a entrega. 

11 

Camila lembrou que o CAMBLU vinha tentando conseguir a vacinação contra H1N1 para os acadêmicos de medicina, 

e depois de algumas negociações com o vice-reitor Gurgel e a secretária de saúde, a autorização foi concedida. A 

presidente explicou então que os acadêmicos devem agendar no site para irem se vacinar no AG mais próximo, e 

levar documento de identidade, além de uma listagem, que ainda não está pronta, e que deve ser impressa pelos 

alunos para levarem até o local no dia da vacinação. As vacinas serão disponibilizadas para os alunos de 3ª a 12ª 

fases. Laura questionou se quem estiver muito próximo da segunda dose da vacina de COVID, como é o caso de 

alguns acadêmicos, eles ainda poderão ter a chance de agendar essa vacina, e Camila respondeu que é melhor 

esperar passar o intervalo para tomar a vacina da H1N1, e que não há problema em atrasar o agendamento. 

12 

Gabriela foi à reunião do DCE na semana passada, e disse que conversou com o pessoal sobre a prestação de 

contas da gestão de 2020 do DCE, que já foi aprovada pelo CEF. Quanto ao repasse de 2020.2, ainda não há uma 

previsão para que ocorra.  
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______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             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 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 23 

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, Brenda Wiggers, Bruno Francisco 

Pawlak, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Zeplin Moeller, Gabriela Dombeck, João 

Vitor Muller Fantini, Julia Westarb Buss, 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 acadêmica Julia Klaumann também estava presente na reunião.  

A diretora de filantropia, Ana Luiza de Moraes Golineli Boaventura, não pode 

participar da reunião. 

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

PAUTAS 

  

1 Boas-vindas aos Treineiros 

2 Demandas por Turma 

3 CONSUNI 

4 Conselho Municipal da Saúde 

5 Carta ao HU 

6 E-mail CAMBLU 

7 Aba TCC - Site CAMBLU 

8 Simulado Semestral 

9 CNPJ CAMBLU 

10 Disciplina Optativa - Medicina Mediada por Tecnologias 

11 Homenagem aos Veteranos 

12 Plantão da Lojinha 

13 SECIMED 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 14/06/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h15   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Camila inicia o encontro informando que a gestão não terá reuniões por um período durante o recesso de julho, haja 
vista os integrantes vêm trabalhando desde dezembro de 2020 sem pausa. Entretanto, apesar das férias, se for 
necessário, será agendada alguma reunião extraoficial. 
A presidente também parabeniza os novos treineiros, e solicita que esses se apresentem. Bruno e Julia, que estavam 
presencialmente na reunião, e Maria que acompanhou o encontro de forma remota fizeram suas apresentações e 
demonstraram-se muito felizes por terem sido selecionados e muito dispostos a contribuir para a gestão. 
Camila explicou que o projeto Treineiros é um tipo de “estágio” do CAMBLU. Dessa forma, os treineiros não possuem 
uma função ou pauta fixa, mas podem auxiliar em qualquer pauta, além de contribuir com novas ideias e sugerir novos 
projetos. Os treineiros possuem direito a voto, e receberão certificação assim como os outros membros da gestão. 

02 

Não foram recebidas demandas de turma pelo Instagram do CAMBLU. 
 

• Julia Buss, líder da quinta fase, afirma que esteve em contato com o professor Ferracin, o qual não havia 
demonstrado interesse em realizar a segunda prova da disciplina de ortopedia, todavia, após negociações foi 
decidido que a prova ocorrerá na última semana do semestre. Brenda também afirma que na última aula, o 
professor mostrou-se muito solicito e prestativo.  
Devido à mudança no currículo, a disciplina de ortopedia, que até o momento era ministrada na quinta fase, passou 
a fazer parte do quadro da oitava fase. Em relação a isso, Amanda questiona se o ano em que os professores não 
terão que dar aulas poderia ser utilizado para repor as aulas das turmas que foram prejudicadas pela pandemia. 
Foi discutido que os professores da disciplina fazem parte do quadro de professores efetivos da FURB, o que 
garante que eles não sejam demitidos, dessa forma, essa seria uma interessante alternativa para realizar a 
reposição de uma maneira mais tranquila, e sem a necessidade de ser feita em forma de concentrados. A sugestão 
será tratada com os professores para avaliar a possibilidade de sua realização. 

• Julia ainda complementou que os novos professores de radiologia – profissionais da Ecomax – demonstraram 
interesse em pedir demissão devido a problemas com o pagamento. O CAMBLU averiguou a situação e foi 
informado pelo chefe de departamento que não havia problemas com o pagamento dos professores. Após uma 
solicitação, foi aberto um concurso para que os profissionais, que no momento atuam como professores substitutos, 
pudessem se efetivar, entretanto nenhum professor realizou a prova. Camila entrou em contato com Carlos, 
responsável da Ecomax pelos professores, que sugeriu que a presidente conversasse com o departamento, e não 
deu maiores detalhes sobre a situação. Brenda complementa que os professores se mostraram bem tristes por 
deixar a disciplina, visto que estavam muito satisfeitos em dar as aulas, entretanto reafirmaram o descontentamento 
em relação ao pagamento. Camila esclarece que, se houver insatisfação com o valor pago, não há o que fazer, 
visto que a FURB é uma universidade pública e não há como alterar o valor do pagamento. Brenda e Julia ficarão 
responsáveis por observar o andamento da pauta. 

 

• A presidente conversou com a DRA, e solicitou que essa entrasse em contato com os professores que ainda não 
publicaram todas as suas notas no Diário Online. 

 

• Priscila informa que o professor Natel, de Neurologia, irá se aposentar, e a princípio não há outros professores 
interessados em substituí-lo. Camila afirma que provavelmente o coordenador, Nogara, entrará em contato com 
médicos da cidade e região convidando-os a realizar o concurso e se tornar o novo professor da disciplina. 

03 

Felipe traz atualizações da reunião do CONSUNI:  
Foi debatido em reunião a visita do secretário estadual de saúde ao HU, a qual abriu a possibilidade de novos 
investimentos para o hospital. É de consenso que o Hospital Universitário deveria ser mais bem aproveitado, a fim de 
abranger um público maior e servir de forma mais efetiva para o ensino dos alunos. Felipe comentou que há a ideia de 
construir um Ambulatório de Doenças Raras, mas Camila sugere que a verba deve primeiro ser utilizada para o 
aprimoramento do próprio hospital, e novas instalações devem ser realizadas posteriormente. Além disso, alguns 
orçamentos estão sendo discutidos e deverão ser aprovados em um prazo de até três meses. 

04 

O CAMBLU está trabalhando arduamente para que ocorra o retorno das aulas em ESF’s e AG’s. Camila têm estado 

em contato frequente com a responsável Ana Célia, a qual havia informado que a abertura desses campos de estágio 

só ocorreria quando o estado de gravidade para Covid em Santa Catarina passasse de gravíssimo para grave. A 

presidente também alterou o texto do ofício, e acrescentou o argumento de que a vivência no SUS é de fundamental 

importância para o ensino médico, todavia, a argumentação não foi aceita e os campos de estágio continuam fechados. 

O diretor do CCS, Carlos Nunes, também está em contato com a secretaria de saúde e sugeriu que Camila participasse 

do próximo Conselho Municipal de Saúde, no qual ele também estará presente, a fim de tentar negociar de uma melhor 

forma com a Secretaria e fazer um apelo maior pelo retorno das aulas.  
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Sofia questionou se o departamento não poderia estar mais intensamente envolvido nessa pauta, e Camila esclareceu 

que esse assunto não cabe ao departamento, por isso Carlos Nunes é quem está auxiliando o CAMBLU. Além disso, 

o Centro Acadêmico representa cerca de 480 alunos, o que o confere uma grande autoridade, dessa forma não 

adiantaria envolver o departamento. 

Amanda sugere que seja feita uma parceria com outros Centros Acadêmicos, haja vista a liberação das aulas em AG’s 

e ESF’s beneficiaria outros cursos da saúde. 

05 

Luis comenta que foi enviada uma Carta para o Hospital Universitário solicitando que o número de pacientes atendidos 

por ambulatório fosse aumentado. Essa Carta também foi encaminhada para o CCS e para o Comitê Covid da FURB. 

Luis foi informado que o número reduzido de pacientes é uma definição do próprio HU, dessa forma, o diretor de 

comunicação externa, entrou em contato com o enfermeiro Vinicius, responsável por essa restrição, o qual respondeu 

que a definição foi feita em acordo com o CCS e o Departamento. 

Carlos Nunes solicitou que Luis buscasse por protocolos de segurança de outros hospitais e da ANVISA, o quais o 

professor irá utilizar como argumento para requisitar que o número de pacientes aumente, ou que os próprios alunos 

sejam permitidos de realizar a limpeza dos ambulatórios, a fim de agilizar a troca de pacientes. Carlos também tentará 

discutir essa pauta no próximo Conselho Municipal de Saúde. 

Nessa tarde, deveria ter ocorrido a reunião do CCS, no entanto, devido ao número reduzido de pautas, a reunião foi 

adiada. 

06 

Brenda atualiza que após muita negociação com o DTI, foi liberado novamente o email para o CAMBLU. O instrumento 
que há 4 anos não era mais utilizado, irá constituir uma nova forma de comunicação oficial do Centro Acadêmico com 
os alunos e professores. Além disso, já foi organizada uma lista de transmissão com o email de todos os alunos 
separados por fase. 

07 

Priscila e Alan atualizaram a aba do site do CAMBLU sobre TCC’s. A lista de professores orientadores foi renovada, e 

os diretores também acrescentaram exemplos de apresentação em slide e de TCC’s mais recentes. Há disponível, 

também, uma ficha de orientação ao TCC, que esclarece que os orientadores podem ser qualquer professor efetivo e 

que possua mestrado, sem necessariamente serem professores do curso de Medicina. 

08 

Os simulados semestrais foram finalizados e já estão disponíveis no site do CAMBLU, em breve será realizada a 

divulgação. Nesse semestre, os simulados não ocorrerão em um dia específico, dessa forma, os alunos poderão 

realizá-los quando julgarem melhor. João sugere que seja encaminhado um email para os professores informando que 

tantos os simulados semestrais quanto os simulados para o ENADE já estão disponíveis, e os docentes podem utilizar 

essas questões, se desejarem.  

09 

João esclarece que desde 1996 o CAMBLU é considerado uma empresa e possui um CNPJ. Dessa forma, anualmente 

é preciso declarar suas despesas para a Receita Federal. No entanto, desde 2019 essas declarações não estavam 

mais sendo feitas, o que deixou o CNPJ do Centro Acadêmico em estado de irregularidade. No momento, João, com o 

auxílio de uma contabilidade e uma advogado, está em processo de regularização da gestão atual. Ao oficializar a 

posse da gestão Evolução, será permitido que Camila faça alterações no estatuto e possa regularizar o CNPJ. João 

reuniu os documentos necessários e a assinatura do advogado, e irá ao cartório durante a semana para dar 

prosseguimento à pauta.  

10 

A nova disciplina optativa foi uma sugestão do professor Rinaldo e proposta eleitoral da chapa Evolução. 

Recentemente, o vice-presidente entrou em contato com o professor Mello, o qual aconselhou João a construir o plano 

de ensino da disciplina. Em parceria com o professor Rinaldo, João encontrou o plano de ensino de uma disciplina 

muito semelhante que é oferecida pelo curso de Medicina da USP, o que facilitou o processo. João terá ajuda de Julia 

e Rafael Patino para dar prosseguimento à pauta. 

11 

Brenda realizou diversos orçamentos para a homenagem aos veteranos, no entanto os preços encontrados estão muito 

altos: 

- Enzo acrílicos: placa 20x15 - 80 reais 

- Glas Premium: troféu - 120 reais 

- Alumetral: placa com estojo - 222 reais 

- DRD sport's: placa com estojo - 130 reais 

- Mannes e filhos: caixa madeira tamanho de um pen drive - 40 reais (espaço para o nome e logo);  

                                                     tamanho de um cartão crédito - 80 reais (espaço para nome, logo ou escrita);  

                              caixa de som de madeira - 49,90 cada 

Também foram sugeridos os seguintes presentes: broche com nome do formando e logo do CAMBLU, troféu, placa 

com a constelação do dia em que os formandos iniciaram o curso, algo para prender no estetoscópio, entre outros. 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

Brenda irá conversar com a Atlética e pedir sugestões de lojas de troféus, e fará o orçamento dos outros produtos 

sugeridos. 

A diretora de filantropia, Ana, também está em contato com uma empresa de São Paulo, e trará novas informações na 

próxima reunião. 

12 

Já foram realizados dois novos plantões para a venda de máscaras para os alunos que não haviam preenchido o 

formulário de interesse. Brenda questionou se o limite para compras de máscaras (5 por aluno) deveria ser mantido ou 

não, haja vista já foram realizados 4 plantões ao todo, e ainda restam 250 máscaras em estoque. Após debate, a gestão 

decidiu que a partir de agora não haverá limite de máscaras por aluno, e se for necessário, a diretora de patrimônio 

fará uma nova encomenda. 

O próximo plantão ocorrerá na segunda-feira (21/06) das 19h20 às 20h20 na sala de reuniões do CAMBLU. 

13 

A comissão organizadora da 18ª SECIMED, que será realizada no próximo semestre, foi atualizada. Como discutido 

em reuniões anteriores, a comissão de 2020 se manteve, todavia alguns integrantes optaram por sair, o que 

disponibilizou algumas vagas para outros alunos interessados. Dessa forma, as integrantes Gabriela Dombeck e Laura 

Zen, tesoureira e secretária geral do CAMBLU, foram incluídas na equipe, devido aos cargos que ocupam na gestão 

do Centro Acadêmico. Ainda há três vagas para membros do CAMBLU, entretanto, quatro integrantes demonstraram 

interesse, assim, Camila questionará Wallace se pode ser aberta mais uma vaga, caso contrário, esses participarão de 

um processo seletivo o qual definirá quais serão os novos participantes da comissão organizadora. Como os integrantes 

que saíram da comissão eram todos membros do CAMBLU, as novas vagas foram oferecidas exclusivamente para 

integrantes da gestão, e não para os alunos em geral. 

 
Julia finalizou informando que o horário da Conversação para a turma do intermediário poderá ser alterado, visto que 

a maioria do grupo faz parte da turma 49, a qual passará a ter aula no mesmo período. 
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______________________________________      ______________________________________ 

                           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 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 24 

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, 
João Vitor Fantini, 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 pelo Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Vacinação COVID-19 

2 Carta ao HU 

3 Incidente do HU 

4 Retorno SEMUS e Conselho Municipal de Saúde 

5 Demandas por Turma 

6 Feedback da Gestão 

7 CNPJ CAMBLU 

8 Salinha de Coworking 

9 Disciplina Optativa - Medicina Mediada por Tecnologias 

10 Homenagem aos Veteranos 

11 SECIMED 

12 E-PAATC 

13 31 anos CAMBLU 

14 Salinha CAMBLU 

15 Avisos Gerais 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 21/06/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h35  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h40   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Quanto à vacinação, Camila lembrou que uma turma nova estará entrando na 3ª fase no próximo semestre, e citou 

que o CAMBLU já fez um documento para pedir à prefeitura as novas doses para esses alunos. Brenda informou que 

foi feita a listagem com os nomes e os dados necessários para encaminhar à SEMUS. Camila citou que alguns 

alunos já foram vacinados, pois possuem formação em outras áreas da saúde, e seus nomes não necessitaram ser 

incluídos na lista. Além disso, Camila falou que conversou com Jackeline, diretora da Secretaria Municipal de Saúde, 

e ela informou que a vacinação ainda precisa ser aprovada pela SEMUS. A vacinação contra o H1N1 para essa nova 

turma seguirá os mesmos protocolos. 

2 

Luís citou que, quando a carta ao HU foi feita, a intenção era que fossem alterados os protocolos para higienização 

dos consultórios, a fim de aumentar o número de agendamentos, e isso foi conversado com a gestão do HU. No 

entanto, o CCS buscava reduzir o distanciamento permitido entre alunos, a fim de aumentar o número de acadêmicos 

dentro do consultório, e isso está dificultando a comunicação e a conquista das mudanças desejadas pelos alunos. 

Camila disse que o Governo de SC já negou essa medida solicitada pelo CCS, mas eles estão recorrendo novamente 

para tentar liberar essa redução no distanciamento. Enquanto isso, ainda não houve atualizações nessa pauta. 

3 

Camila citou que houve uma situação com uma professora no HU da FURB na segunda-feira (21) pela manhã, que 

sofreu um assalto e saiu ferida. Com isso, como ainda não há nenhum documento oficial informando o que 

aconteceu, o CAMBLU ainda não pode se manifestar quanto ao caso. No entanto, o DCE já está mobilizando um 

aumento na segurança do HU, e o CAMBLU apoia esta causa. Além disso, será feita uma carta desejando forças 

para a professora neste momento. Camila falou que o CAMBLU fará seu papel em cobrar do DCE e da Reitoria para 

que a segurança do Hospital Universitário seja aprimorada, assim como para a continuidade da investigação do caso. 

4 

A presidente falou que houve muito esforço do CAMBLU para o retorno das ESF e AG nesse semestre. Ela citou que 

o ofício do CAMBLU já foi lido pela SEMUS. Além disso, Camila e Felipe conseguiram o contato de Rolnei, e 

solicitaram que ele pressionasse Ana Célia (coordenadora da SEMUS) para que ela acate a causa. Rolnei concordou 

em fazer esse papel, e disse que irá conversar com ela, mas ainda não retornou o contato do CAMBLU. Camila disse 

que há grandes chances de que as UBS sejam liberadas no segundo semestre, mas que caso isso não dê certo, há a 

possibilidade de o CAMBLU entrar em contato com as UBS de Blumenau para tentar conseguir o apoio deles para 

essa pauta.  

5 

Não houve perguntas na caixa do Instagram do CAMBLU.  

 

João citou a pauta da matéria de ortopedia, e disse que a turma optou por fazer um concentrado da matéria, mas 

lembrou que a turma 49 também precisará concordar com isso. Camila falou que conversou com o Dr. Ferracin sobre 

o fato de as turmas do currículo novo não terem mais ortopedia na 5ª fase, e que os horários que seriam ocupados 

por essas turmas estarão vagos para reposições das turmas que perderam aulas dessa matéria. A 7ª fase já 

conseguiu agendar os horários de reposição prática dessa matéria, sendo eles: 

 Segundas-feiras: às 7h30 ou às 9h com o prof. Ricardo 

 Terças-feiras: às 8h com o prof. Ferracin 

 Quintas-feiras: às 7h30 com o prof. Guilherme 

Camila falou que, para a 6ª fase, será realizado um concentrado de aulas teóricas nos sábados de manhã, que a 

princípio será feito nas férias. Ela falou que as aulas práticas poderão também ser diluídas em outros semestres, 

graças à mudança de currículo na Medicina. 

 

Quanto à disciplina de radiologia, Brenda disse que Julia conversou com Romero, que informou que está sendo feito 

o processo de contratação de um radiologista do HSC. Além disso, Brenda disse que conversou com Gabriel, que 

afirmou que será feito o concurso de PSPS para a formalização do contrato desse novo professor, mas isso não 

impede que outros interessados no cargo se candidatem no concurso. 

 

Camila questionou se a 5ª fase recebeu o texto dos TCC que o CAMBLU formulou, e Julia confirmou. O texto 

explicava que o site do CAMBLU foi atualizado, com uma nova aba falando sobre TCC. 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
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Camila lembrou das provas de inglês que foram feitas pelos alunos de medicina nesse semestre, para avaliação do 

nível de inglês de cada um. Entretanto, o FURB Idiomas ainda não terminou de corrigir todas as provas, mas afirmam 

que pretendem finalizar a correção até final de junho. 

 

A presidente falou que foi feito um textinho sobre o recurso para aumentar a nota do ENADE, e que esse texto foi 

enviado aos professores por email, juntamente com o link de acesso ao site do CAMBLU para essa aba. 

6 

Laura citou que as secretárias montaram dois formulários de feedback da gestão, que serão abertos para respostas 

na terça (22), e fecharão no dia 26. Um formulário será de avaliação interna (respondido pela própria gestão), e o 

outro de avaliação externa (respondido pelos alunos da medicina em geral), e serão lidas as respostas na próxima 

reunião. Camila sugeriu que sejam feitos elogios e críticas, e que o máximo de pessoas respondam os formulários. A 

divulgação será feita no Instagram e em grupos do WhatsApp. 

7 João disse que os documentos requeridos para o processo do CNPJ já estão prontos para serem levados ao cartório. 

8 

João falou com o marceneiro responsável pela salinha, que disse que acabou atrasando a finalização do processo. 

Ele afirmou que a instalação dos móveis na salinha de Coworking leva algumas horas, e que irá tentar iniciá-la ainda 

nesta semana. 

9 

João citou que recebeu do prof. Rinaldo o plano de ensino da disciplina optativa. Ele descobriu que é necessário 

agendar uma reunião com o Colegiado de Medicina para organizar esses detalhes, e que o colegiado deve aprovar a 

criação da disciplina. Com isso, o vice-presidente já mandou um email para o coordenador Nogara e para o 

Departamento, solicitando esse agendamento e informando o motivo. Camila informou que o email ainda não havia 

sido respondido até o momento da reunião. 

10 

Brenda falou que Ana Luiza irá para sua cidade no estado de SP nas férias, e que ela se disponibilizou a trazer as 

encomendas das lembranças de homenagem aos veteranos sem o pagamento de frete, caso seja escolhida essa 

opção de lembrança. Um esboço de arte já foi feito, e o orçamento seria de R$49,90 a unidade. A diretora de 

patrimônio orçou também valores de broches personalizados para encomendar pelo MercadoLivre, e o preço médio 

foi de R$35,00. 

11 

Quanto à SECIMED, Rafael Coelho falou que foi decidido realizar as reuniões da comissão do evento todas as 

quartas-feiras, juntamente com o Dr. Haas, que é o orientador do projeto. O diretor de políticas científicas citou que o 

evento será presencial, devido à boa perspectiva de melhora no quadro de vacinas contra a COVID-19. Ele disse que 

o foco do evento será dado para oficinas práticas. As datas estimadas para realização do evento são de 18 a 24 de 

outubro, mas ainda não há confirmação. 

12 

Rafael Coelho lembrou que houve a divulgação de um novo edital do E-PAATC, e falou que futuramente será feito um 

edital para o E-PAF, que é mais voltado para as ligas acadêmicas. Camila ressaltou a importância de participar 

desses projetos, pois para divulgar trabalhos acadêmicos em congresso é necessário pagar uma taxa, e o auxílio 

financeiro é muito útil nesses casos. 

13 

Camila falou que o CAMBLU fará 31 anos no dia 22 de agosto. Ela disse que surgiram algumas ideias, até por parte 

do prof. Juliano, que sugeriu que fosse feita uma espécie de homenagem aos antigos professores e fundadores do 

CAMBLU e do curso de Medicina. Ela trouxe a pauta com antecedência, para perguntar quem possui interesse em se 

voluntariar para auxiliar na pauta, e os interessados foram: Thainá, Rafael Patiño, Laura, Maria Eduarda, Bruno e 

Julia. Sofia falou que no drive da gestão constam várias fotos com a história do CAMBLU, que podem ser úteis para 

isso. Camila falou que os responsáveis podem se organizar para realizar essa homenagem até a semana do 

aniversário do CAMBLU. 

14 

A presidente falou que, desde o ano passado, ninguém mais ficou responsável por organizar ou olhar a salinha de 

convivências do CAMBLU para fiscalizar se falta algo ou se há necessidade de repor alguma coisa. Ela perguntou 

quem poderia se responsabilizar por fiscalizar e checar o local periodicamente. Priscila e Gabriela se disponibilizaram 

para ir lá, mas Camila e Brenda também sugeriram que poderia ser feito um revezamento dos responsáveis para 

essa fiscalização. Além disso, Luís falou que seria interessante montar uma checklist para verificar se está tudo sob 

controle lá, e Brenda ficou responsável por montar a lista. 

15 

Camila lembrou que semana que vem é a última reunião do semestre do Centro Acadêmico, que será um momento 

mais descontraído para sugestões de melhora e perspectivas para o próximo semestre. A presidente lembrou que 

será feita uma pequena confraternização para comemorar o fim do semestre. 

 

Além disso, Brenda lembrou de avisar que foi gasto um valor de R$40,00 para arrumar o quadro das camisetas da 

Medicina, que estragou e a empresa precisou ajeitar. 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       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 
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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 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 25 

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, João Vitor Muller Fantini, Julia Westarb Buss, 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. 

Não esteve presente na reunião o vice-presidente, João Vitor Muller Fantini. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Vacinação COVID-19 

2 Retorno SEMUS 

3 Segurança HU 

4 Demandas por turma 

5 Patrimônio 

6 CNPJ CAMBLU 

7 Sala de Coworking 

8 Feedback dos líderes  

9 Férias CAMBLU 

10 Feedback da Gestão 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 28/06/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 19h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h20   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

No último domingo (27/06), a turma 52, que está cursando a segunda fase do curso, pôde receber a vacina contra a 
covid. A liberação para que os alunos pudessem se vacinar veio da Secretaria de Saúde, que optou por liberar a 
vacinação, mesmo antes que esses iniciassem seus estágios em hospitais, devido ao fato de não estarem mais sendo 
reservados lotes exclusivamente para profissionais da saúde, dessa forma, poderia haver o risco de os alunos não 
poderem se vacinar até que o calendário vacinal alcançasse sua faixa etária. O CCS entrou em contato por email 
particular dos alunos para detalhar como poderia ser realizado o agendamento. O CAMBLU estava em negociação com 
a prefeitura, mas a permissão para a vacinação veio da própria SEMUS e CCS. 

02 

Os campos de estágio, como ESF’s e AG’s, foram liberados pela SEMUS, após pressão e muito esforço do CAMBLU, 
para os alunos da sétima e oitava fases, não apenas do curso de Medicina, mas de todos os cursos que realizam 
estágio nesses locais. Não há previsão para que as ESF’s sejam liberadas para as aulas de Interação Comunitária 
ainda, haja vista o retorno das turmas será gradual e precisa seguir a ordem de fases mais avançadas. 

03 

Foi redigida uma carta sobre a segurança do Hospital Universitário, solicitando mais iluminação, guaritas e vigilantes, 
a fim de assegurar a proteção dos alunos e docentes que frequentam o hospital. Luis Blemer, Bruno Pawlak e Julia 
Buss foram os responsáveis pela redação. A presidente, Camila, também entrou em contato com Centros Acadêmicos 
de outros cursos que utilizam o local, os quais assinaram a carta juntamente com CAMBLU. O documento foi 
encaminhado para a PROAD, Reitoria, direção do Hospital Universitário e Prefeitura. A PROAD respondeu informando 
que melhorias já estão sendo realizadas. 

04 

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

 

Julia Buss, líder da quinta fase, agradeceu ao CAMBLU por todo esforço em relação às disciplinas de ortopedia e 

anestesiologia. 

 

Felipe Moeller questionou se a oitava fase poderá repor MFC, e Camila esclarece que a reposição poderá ser realizada 

presencialmente devido a liberação dos campos de estágio e apenas é preciso conversar com o líder de turma. 

05 

Brenda traz atualizações sobre o patrimônio:  

• Homenagem aos veteranos: as cinco alunas formandas que participaram de gestões anteriores do CAMBLU 

receberão uma lembrança em agradecimento ao trabalho realizado. Após diversos orçamentos e opções de 

produtos, a gestão entrou em consenso em qual será o presente dado às acadêmicas. Cada lembrança 

custará R$ 45,00, e serão encomendadas da empresa Vidraçaria Brasil – Jaú/SP. Não haverá custo de frete, 

visto que a integrante Ana Luiza irá buscá-las pessoalmente. Também serão orçadas caixinhas para abrigar 

o presente. 

• Sala de convivência: o documento com o nome dos integrantes que irão se revezar para vistoriar a sala já 

foi montado, assim como uma lista de objetos/produtos que sempre devem ser analisados. Caso haja falta de 

algum produto na salinha – café, lâmpadas – Brenda e Gabriela farão os orçamentos. 

06 
João já entregou toda a documentação necessária ao cartório, que precisa aprová-la para que o CNPJ possa ser 
regularizado. 

07 
Os móveis da sala de Coworking já estão prontos e apenas precisam ser instalados. Dessa forma, em breve a nova 

sala estará disponível para o uso dos estudantes. 

08 

O formulário dos líderes de turma foi idealizado por Sofia Priscila e está em sua segunda edição. O CAMBLU pretende 

manter essa pauta nos próximos semestres, como uma forma de valorizar o trabalho desses acadêmicos e promover 

o diálogo das turmas com os seus líderes, lembrando que o formulário se pretende a ser um meio para exposição de 

críticas construtivas e elogios! Priscila e Sofia foram as responsáveis pela construção do formulário, que já foi divulgado 

e aberto nessa segunda (28/06). 

09 

A salinha de convivência do CAMBLU permanecerá disponível para utilização durante as férias de julho, dessa forma 

os integrantes da gestão se revezarão em duplas a cada duas semanas para avaliar como está o local e se precisam 

ser adquiridos novos produtos – como café, lâmpadas, entre outros – a fim de que a sala sempre esteja em seu melhor 

estado para acolher os acadêmicos. 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           Alan Cerioli      Priscila Pegoretti                             

       Vice-diretor de Comunicação Externa                            Diretora das Ligas Acadêmicas    

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Brenda Wiggers                                                       Rafael Reis Patiño 

Entretanto, durante o recesso, não ocorrerão reuniões da gestão, a fim de que os integrantes possam ter um descanso 

após meses de trabalho. Todavia, cada membro continuará com suas pautas e projetos e poderá ser marcada alguma 

reunião caso surja algum assunto urgente. Além disso, Felipe e Sofia ficarão responsáveis pelo Manual do Calouro do 

próximo semestre, o qual receberá algumas atualizações sobre a vacinação e obrigatoriedade de nível B2 em inglês, 

por exemplo. 

Na primeira semana de agosto ocorrerá a apresentação do CAMBLU para os novos calouros. 

10 Foram discutidas as respostas dos feedbacks interno e externo da gestão. 
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        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 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 26 

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, 
João Vitor Fantini, Julia Westarb Buss, Laísa Scremin, Laura Spengler Zen, Luis 
Gabriel Blemer, Maria Eduarda Ponticelli, Rafael Coelho, Sofia Schmitt Schlindwein, 
Thainá Scheffer Gava  

 

OBSERVAÇÕES 

Reunião realizada de via Microsoft Teams devido à pandemia. 
Convidados: Laiza Natasha Fachini, Pedro Dupré, Leticia Pellizzetti, Henry 
Liszczynski, Júlia Eger, Júlia Michaella Schramm, Igor Pires da Silva, Clau Araujo, 
Caroline Reinert Nicoletti, Wallace Mees, Pedro Henrique de Almeida, Scarlet 
Schiquet dos Santos, Beatriz Martins Conradi, Izadora Kracik 

PAUTAS 

  

1 Boas-vindas CAMBLU 

2 Retorno das Aulas 

3 Recepção dos Calouros 

4 Demandas por Turma 

5 Atendimentos HU 

6 Reunião do CCS 

7 Campos de Estágio 9ª fase 

8 Departamento de Medicina 

9 Patrimônio 

10 Sala de Coworking 

11 CNPJ CAMBLU 

12 Eventos 2021.2 

13 31 anos CAMBLU 

14 Podcast MEDFURB ON 

15 Site e Blog CAMBLU 

16 Secretaria 

17 Marketing 

18 Tesouraria 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 26/07/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h40   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila deu as boas-vindas aos presentes na reunião e desejou um ótimo semestre a todos. Lembrou de todo o 

trabalho que foi feito no semestre anterior, e disse que a expectativa para os próximos 4 meses de gestão é de muita 

autonomia, criatividade e planejamento. Ela relembrou especificamente aos membros da gestão para que reflitam 

sobre o feedback realizado na última reunião e tentem aprimorar a proatividade para este semestre. 

2 

Quanto à volta às aulas, Camila citou que a Nota Oficial 24 da FURB decreta que as aulas neste semestre 

permanecerão no método onlife, no entanto, os professores e a turma terão autonomia para decidir se farão as aulas 

via Teams ou de forma híbrida. A presidente lembrou que a FURB ainda não pode retornar às aulas 100% 

presenciais pois depende de decretos estaduais que permitam isso, e no momento ainda não há nenhuma legislação 

que tenha autorizado o retorno oficial desse modelo de aulas. 

Além disso, Camila citou que, como foi questionado na caixinha de perguntas do Instagram do CAMBLU, as ESF só 

estão liberadas, no momento, apenas para 7ª e 8ª fases e internato, não havendo ainda previsão para abertura 

desses locais para as outras turmas. 

3 

Camila disse que será feita a recepção online dos calouros via Teams, na qual serão apresentados slides 

explicativos, e será feita uma apresentação para os calouros, na terça-feira (03) às 20h. Além disso, será 

disponibilizado um material para a turma 54, o Manual dos Calouros. Felipe disse que o material é uma introdução 

sobre o curso de medicina, e se disponibilizou para quaisquer dúvidas que possam surgir. Camila parabenizou Felipe 

e Sofia pela montagem do material. 

4 

Camila deixou em aberto o espaço para demandas por turma, e lembrou que as reposições de aulas de algumas 

turmas ocorreram ao longo das férias. 

 

Luís disse que sua turma tem o calendário organizado para se formar em 16 de dezembro de 2022, e para se 

formarem é necessário que façam o ENADE (26/11/2022). Apesar disso, a turma tinha a vontade de adiantar a 

formatura em 14 dias, sendo que, dessa forma, ela ocorreria uma semana depois da prova. Levando essa questão ao 

pró-reitor Romeu, ele negou o pedido, alegando que seria difícil para o MEC mandar a lista de alunos que poderiam 

se formar a tempo do evento, no entanto, essa lista tem o prazo de aproximadamente 5 dias úteis para ser enviada. 

Luís disse então, que a comissão da turma 45 sugeriu que fosse utilizada a lista de presença da prova, assim como 

foi feito com a turma 39, que se formou no mesmo dia em que realizou o ENADE, mas Romeu novamente negou o 

pedido citando que esse caso foi uma exceção à regra. O diretor de comunicação externa concluiu, então, dizendo 

que tentará contato com a coordenação de medicina para ver se consegue resolver essa medida, e ressaltou a 

importância de antecipar a formatura para os acadêmicos, que querem entrar no mercado de trabalho o quanto antes. 

Camila lembrou que as provas de nivelamento de inglês realizadas pelos acadêmicos de medicina no semestre 

passado foram corrigidas, e que o CAMBLU solicitou ao departamento que envie esses resultados o quanto antes 

para os alunos, mas ainda não houve ação por parte deles. 

5 

Luís disse que conseguiu a autorização, por parte do prof. Edson do Hospital Universitário, de aumentar o número de 

agendamentos e atendimentos lá no HU, utilizando maior número de salas, que se encontravam ociosas até então. 

Com isso, o número de atendimentos nesse hospital voltou a ser como era antes da pandemia para algumas 

disciplinas. Já em outras matérias, os professores ainda não acataram essa medida, que está sendo negociada. 

6 

Na reunião do CCS, Luís citou que houve a pauta do HU, em que foi aprovada uma carta escrita por três professores, 

solicitando que fossem afrouxadas as medidas de restrição contra a COVID, a fim de aumentar o número permitido 

de alunos por metro quadrado dentro do HU. Essa carta será enviada o quanto antes para a Secretaria de Saúde do 

Estado. 

O diretor de comunicação externa citou também a pauta sobre o abandono do complexo de saúde da FURB, e disse 

que mencionou na reunião do CCS a importância da presença de profissionais da psicologia e da enfermagem no 

local, e obteve apoio, no entanto não houve nenhuma sugestão de como melhorar essa questão. Com isso, decidiu-

se que seria formada uma comissão feita por três integrantes: duas pessoas da reunião do CCS e uma pessoa 

indicada pelo professor Edson, a fim de realizar essas mudanças no HU. Luís se disponibilizou a fazer parte dessa 

comissão, caso nenhum outro integrante do CCS tenha interesse em ocupar essa vaga. 
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7 

Felipe disse que a sua turma possui pouco campo para atuação em estágios na disciplina de Medicina da Família e 

Comunidade (MFC), e por isso a carga horária obrigatória de 80 horas do curso não está sendo cumprida. Eles 

entraram em contato com o professor da matéria e com o coordenador, mas não obtiveram ajuda. Com isso, 

conversaram também com Ana Célia, que disse que vai tentar agendar uma reunião com Marcelo Nogara e o 

professor Márcio. O diretor de assuntos acadêmicos disse que conversou com Maria Julia, líder da sua turma, e eles 

pensaram em escrever um e-mail em nome do CAMBLU para a reitoria, explicando a situação de difícil contato com o 

coordenador, e pedindo ajuda da reitoria para tentar auxiliar nisso. Camila disse que outras turmas já ficaram sem a 

carga horária necessária nessa disciplina, e que caso isso ocorra, é necessário haver a autorização do colegiado 

para que esses alunos se formem com menos horas em determinadas matérias. Wallace reforçou a importância 

dessa pauta, e parabenizou o CAMBLU pelo envolvimento nisso. Camila solicitou que Felipe mencione no e-mail 

todas as ocorrências de descaso da coordenação para com os pedidos da medicina, e da negligência para com os 

alunos com relação à carga horária deficitária nos estágios de MFC, a fim de deixar tudo bem esclarecido para a 

reitoria, e falou que, se Felipe preferir, pode fazer um documento na forma de ofício, que formaliza melhor a situação. 

Ela lembrou que o máximo que o CAMBLU pode fazer com relação à coordenação é comunicar à reitoria e 

permanecer cobrando ação do departamento.  

8 

Camila falou que o departamento está sem uma funcionária, que pediu demissão sem aviso prévio, e disse que na 

semana que vem deve ser contratado outro funcionário para o cargo vago. No entanto, a presidente lembrou que 

mesmo com o número desejado de funcionários, a comunicação com o departamento tem sido péssima, e que o 

CAMBLU vem fazendo, ao longo do ano, inúmeras funções as quais não cabem a um centro acadêmico. Ela disse 

que fez uma reunião com alguns representantes da FURB, citando que é necessário ter treinamento desses 

funcionários, e disse que a reitoria e o diretor do CCS já estão cientes desse vão na comunicação, e tentarão auxiliar 

nisso.  

9 

Brenda citou que Ana disse que as plaquinhas para a homenagem aos veteranos já estão prontas. Ela disse que o 

valor de 100 reais foi pago antecipadamente para a produção das placas, e que será pago o restante do valor na 

retirada dos produtos. A diretora de patrimônio disse que a mãe de Ana Luiza irá fazer o frete dessas placas do 

estado de São Paulo para Blumenau. Camila questionou se Brenda tinha alguma ideia de como entregar as placas 

para as formandas, e elas concordaram que seria ideal entregar as homenagens no dia da colação de grau, pois 

facilitaria a entrega.  

10 

João disse que o marceneiro solicitou que fosse colocado o papel de parede antes da instalação dos móveis na sala 

de coworking, e ele disse que já foi atrás de um profissional para realizar a colagem, mas o orçamento ainda não foi 

passado. Ele disse que assim que o papel de parede estiver pronto os móveis já podem ser instalados, e que isso 

pode ser realizado ainda essa semana. Após isso, o vice-presidente citou que deve ser feito contato com o pessoal 

da DAC para instalação elétrica na sala. 

11 
João lembrou que havia faltado a entrega de uma cópia do documento da OAB do advogado Paulo, que está 

envolvido no processo do CNPJ, e já coletou essa cópia e levou-a ao cartório para dar continuidade ao processo. 

12 

Sobre os eventos a serem realizados no segundo semestre, Sofia disse que a SECIMED será feita na segunda 

metade de outubro, e o SOLAM deve ocorrer no final de setembro. Ela falou também que deve ser feito um evento 

sobre carreiras médicas com profissionais, mostrando diferentes abordagens da medicina na prática, ainda no início 

do semestre. Além disso, a vice-diretora de eventos citou que um representante da LIRAD a contatou, dizendo que 

gostaria de fazer uma parceria com o CAMBLU para uma palestra. Sofia lembrou também do evento sobre o 

curriculum lattes, e disse que acha interessante realizar esse evento anualmente, pois se fosse realizado 

semestralmente se tornaria algo muito repetitivo. Brenda questionou sobre o evento da LIRAD, alegando que o 

CAMBLU não poderia divulgar nada das ligas, e Sofia respondeu que eles na verdade pediram ajuda na organização 

do evento, sendo que o evento seria formado como uma parceria entre CAMBLU e LIRAD. Camila citou que o 

CAMBLU não costuma fazer parcerias com ligas acadêmicas, porque podem se criar boatos com relação ao 

envolvimento maior com algumas ligas em detrimento de outras. Rafael Coelho reforçou que o CAMBLU já realiza 

esse apoio às ligas acadêmicas por meio do PAF, e disse que realmente essa parceria externa pode ser mal 

interpretada pelas diretorias das outras ligas. Sofia acatou os argumentos e disse que vai conversar com o 

representante da LIRAD e com o pessoal de eventos. 

Laura questionou sobre a possibilidade de realização da cerimônia do jaleco, e Camila disse que essa flexibilização 

pode ocorrer, mas que o evento ocorreria apenas no final do ano, com todos os participantes vacinados, e que ainda 

não há nada certo sobre isso.  
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

 

13 

Laura falou que sobre a comemoração de 31 anos do CAMBLU, a comissão teve a ideia de fazer uma semana de 

homenagem ao Centro Acadêmico, convidando alguns ex-presidentes do CAMBLU para falar um pouco sobre a 

experiencia. Além disso, houve a ideia de fazer algumas enquetes interativas com os alunos da medicina, 

perguntando sobre a história do CAMBLU. Julia lembrou que a comissão formada estava buscando não exigir muito 

do marketing nesse evento. Camila falou que talvez seria interessante solicitar a alguns ex-membros da gestão 

realizarem vídeos prontos para serem postados nos stories, assim como organizar o quiz para postá-lo sem ter que 

exigir que o marketing realize isso.  

14 

Camila lembrou que o podcast não está tendo muita adesão, e disse que se continuar dessa forma, ou o projeto será 

paralisado ou deverá ser cobrado mais das ligas para aumentar a adesão. Priscila disse que conversou com a Liga 

de Cardiologia, que está de aniversário, para fazer um podcast comemorativo, e a diretoria da LIMAC gostou da ideia, 

e disse que irá fazer um podcast para esse mês. Ela falou que os meses agosto e setembro ainda não têm nenhum 

podcast agendado, e sugeriu que sejam feitos materiais temáticos relacionados aos meses comemorativos, como 

Setembro Amarelo e Outubro Rosa. Camila solicitou que os membros de diretorias que estão presentes na reunião 

conversem com os demais membros das diretorias para organizar esses podcasts. 

15 

A presidente lembrou que o blog do CAMBLU está muito parado ultimamente, e que não houve mais postagens. A fim 

de movimentar o site, ela solicitou que alguns membros da gestão façam textos de temática diversa para serem 

postados no site, e Julia, Ana Luiza e Maria Eduarda se disponibilizaram para isso. Laísa lembrou que pode ser feito 

qualquer tipo de texto ou tema, e que também pode ser postado em forma de mídia.  

Camila lembrou também sobre a aba de disciplinas optativas no site, que foi criada há pouco tempo e em breve será 

divulgada. Ela parabenizou Alan, que escreveu o texto da nova aba, e solicitou que as pessoas acessem essa nova 

seção do site. Wallace sugeriu que seja colocado nessa aba a informação de que a FURB tem convênio com a 

UNIFESP para realização de estágio optativo até 2024, o que muitas pessoas possivelmente não sabem. 

16 

Camila falou que, baseado nas sugestões do feedback e dos treineiros, as pautas das reuniões serão postadas nos 

stories do Instagram toda semana antes das reuniões, e os stories serão editados pelas secretárias a fim de não 

sobrecarregar o marketing. Ela ressaltou que o modelo de story é um modelo pronto que foi montado por Amanda. 

A presidente lembrou também que a secretaria voltará a fazer o texto das pautas principais mensalmente, pois haverá 

muitas atualizações neste semestre. 

17 
Camila falou que sempre que as meninas do marketing precisarem falar algo em reunião será separada uma pauta 

para assuntos dessa diretoria. 

18 

Gabriela disse que no início do semestre passado ela encaminhou os documentos necessários para o repasse do 

DCE de 2020.2, e que havia tido um erro no site que atrasou o processo. Agora que o DCE possui os documentos em 

mãos, deve realizar esse repasse em breve. A tesoureira falou que, depois disso, já deve iniciar o processo para o 

repasse de 2021.1. 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 27 

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, João Vitor Muller Fantini, Julia Westarb Buss, 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. 

Também estiveram presentes os acadêmicos: Maria Fernanda Ramos, Eduardo Rafael 

Cipriani, Luis Guilherme de Alcantara Grilo, Barbara Vargas Hashigoshi, Julia 

Klaumann, Luiza Trierweiler, Leticia Pelizzetti. 

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

PAUTAS 

  

1 Reunião de Líderes 

2 Recepção dos Calouros 

3 Demandas por turma 

4 Cargos Gestão 

5 Campos de Estágio 9° fase 

6 Sala de Coworking 

7 CNPJ CAMBLU 

8 31 anos CAMBLU 

9 Voluntariado 

10 II Simpósio Online das Ligas Acadêmicas de Medicina 

11 Conversação em Inglês 

12 Tarefas da Semana 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 02/08/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h40   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Na última sexta-feira (30) ocorreu a reunião de líderes em que foram abordadas as seguintes pautas: 

• Contratação de professores: devido à pandemia não puderam ser realizados novos concursos para 
contratação de professores, dessa forma a contratação de alguns foi atrasada, e algumas disciplinas estavam 
sem professores indicados. Assim, alguns docentes estão sendo contratados de forma emergencial para que 
as aulas não sejam prejudicadas, e poderão ser efetivados em breve quando ocorrerem os concursos 
novamente. 

• Departamento: uma das funcionárias do departamento pediu demissão sem aviso prévio, assim a grande 
parte do trabalho está sendo realizado pela presidente e pelos líderes de sala, como o cronograma para 
retorno das aulas.  

• Retorno de aulas presenciais: um novo decreto estadual permite que o distanciamento entre pessoas em 
ambientes educacionais seja reduzido de 1,5m para 1m. Dessa forma, as salas que antes comportavam até 
25 a 30 alunos, poderão comportar 40. Assim, será permitido que as turmas retornem integralmente às aulas 
presenciais. No entanto, o decreto ainda precisa ser aprovado em assembleia, e pela FURB – o que deverá 
ocorrer na quarta-feira – e após a aprovação o retorno dos alunos poderá ocorrer. Os líderes já foram 
informados desse retorno e de quais salas poderão utilizar. Além disso, é importante ressaltar, que apenas os 
alunos e professores que forem do grupo de risco ou morarem com pessoas nessa condição poderão se negar 
a retornar presencialmente. 
O integrante Felipe Moeller questionou se no HU o distanciamento também foi alterado, e Luis responde que 
ainda não é certo, porém a administração do Hospital pretende aumentar o número de alunos permitido por 
consultório, em vez de aumentar o número de agendamentos por período, no entanto o distanciamento não 
foi alterado, haja vista o HU é um ambiente hospitalar, e não entra na classificação de ambiente educacional. 

02 

Na terça-feira às 20h pela plataforma Teams ocorrerá a apresentação do CAMBLU para os novos calouros. Os 
professores Mello e Nogara também estarão presentes e farão parte da apresentação. O Manual do Calouro também 
já foi postado no Instagram do CAMBLU, e o link para acesso desse material no site foi encaminhado para a turma.  
Além disso, o documento das linhagens deverá ser atualizado, pauta que ficará sob responsabilidade da treineira Julia. 

03 

Não foram recebidas perguntas pela caixinha de perguntas do Instagram oficial do CAMBLU. 
Também não houve manifestação de demandas de turma. 
Camila acrescenta que os alunos que fizeram a prova para nivelamento do inglês ainda não receberam as notas, 
entretanto as avaliações já foram corrigidas, e assim que possível o departamento irá encaminhá-las para os alunos. 
Julia questionou se caso algum aluno não consiga comprovar o nível B2 em Inglês será impedido de colar grau, e a 
presidente informa que provavelmente o aluno irá precisar pedir a aprovação do departamento. 

04 

O vice-presidente, João Vitor, informa que devido a problemas pessoais, excessiva carga de compromissos que 

precisou assumir além do CAMBLU, e em busca de respeitar sua saúde mental, optou por deixar o cargo e a gestão. 

Camila explica que o estatuto do Centro Acadêmico não permite troca de cargos entre integrantes, dessa forma, João 

não poderia continuar na gestão com outro cargo, assim o ex-vice-presidente optou por deixá-la. João indicou Luis 

Blemer para assumir a função, e com a aprovação de todos os integrantes, Luis foi instituído como novo vice-presidente 

da gestão Evolução. 

Deixamos aqui nosso agradecimento por todo trabalho e empenho de João durante o ano e meio em que fez parte do 

Centro Acadêmico. 

05 

O CCS irá agendar uma reunião com Ana Celia para elaborar a entrada de mais campos de estágios e conseguir 

preceptores para acompanhar os alunos nos novos campos. Em reunião, o coordenador Nogara informou à presidente 

que já havia conseguido alguns novos campos, mas ainda estava organizando os preceptores. O CAMBLU também 

redigiu um ofício encaminhado para a reitoria solicitando auxílio nessa pauta e que a carga horária proposta pela 

disciplina fosse respeitada, no entanto ainda não houve resposta. 

06 
João conversou com o cartório e foi informado de que a documentação sofreu atraso e é preciso esperar até quarta ou 
quinta-feira dessa semana para mais atualizações. 

07 
João havia contratado um responsável para a instalação do papel de parede, no entanto foi decidido que em virtude do 

preço da instalação, os próprios integrantes da gestão irão fazê-la. 

08 

Os integrantes da comissão para a homenagem de 31 anos do CAMBLU informam que haviam decidido contatar 5 

presidentes antigos e alguns dos presidentes mais recentes para que fossem gravados vídeos respondendo perguntas 

sobre suas experiências dentro do Centro Acadêmico, assim uma parte dos vídeos seria postada em forma de stories 

e uma parte em forma de IgTV. No entanto, também surgiu a ideia de contatar apenas 5 presidentes ao todo, os quais 

responderiam apenas uma pergunta, e cujos vídeos seriam postados durante a semana em forma de stories e ao final 

da semana unidos em um IgTV. A comissão ainda entrará em consenso, para decidir qual o formato da homenagem. 
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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                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

Além disso, serão feitas enquetes para que os alunos do curso possam interagir e responder perguntas sobre temas 

do CAMBLU. 

09 

Ana e Amanda apresentam a história da menina Maitê, com a qual tiveram contato na disciplina de Interação 

Comunitária com a professora Daniela Maysa. Maitê nasceu prematura e apresenta descolamento de retina em ambos 

os olhos, e precisa de acompanhamento com um geneticista e de um mapeamento genético. Além disso, Maitê teve 

paradas cardíacas, convulsão, laringomalacia, pneumonia, bactérias hospitalares, covid, pneumotórax e 

broncodisplasia; e por isso ainda depende do uso de oxigênio. 

As integrantes sugeriram que o CAMBLU poderia ajudar a divulgar sua vakinha ou organizar uma rifa para ajudá-la.  

Após discussão, a gestão concordou em ajudar a causar, mas a forma como será realizada ainda deve ser discutida. 

 

Além disso, Ana e Brenda informam que o projeto de extensão que está sendo desenvolvido em conjunto com as 

professoras Daniela Maysa e Caroline Valente está em andamento. As integrantes solicitaram auxílio de mais uma 

pessoa para que o trabalho seja mais rápido, dessa forma Maria Eduarda foi incluída no projeto. É importante salientar 

que apesar de idealizado pelo CAMBLU, após aprovação, o projeto será independente e deverá ser coordenado pelas 

professoras citadas. 

10 

Nesse segundo semestre ocorrerá a segunda edição da SOLAM. Priscila informa, que o evento foi idealizado pela 

antiga diretora de Ligas Acadêmicas, Larissa Chiste, e todas as ligas que tiveram interesse puderam participar. O tema 

da primeira edição foi livre, e cada liga decidiu o assunto de sua apresentação. 

Na segunda edição pretende-se manter o formato: online, com apresentação de casos clínicos que posteriormente são 

esclarecidos pelos professores. 

Dessa forma, foi decidido em reunião a nova comissão para organização do evento: Laísa e Amanda ficarão 

responsáveis pelo marketing, Rafael Patino e Sofia cuidarão dos patrocínios e organização geral, Priscila ficará com o 

contato com as ligas e Luis e Thainá ficarão responsáveis pelas plataformas online da apresentação. 

Pretende-se realizar o evento na segunda quinzena de setembro, no entanto as datas ainda não foram confirmadas. 

 

Rafael Coelho acrescenta que a comissão da SECIMED optou por realizar o evento esse ano, entretanto de forma 

online e mantendo apenas a apresentação de trabalhos científicos. Ele comenta que se pensou em unir SOLAM e 

SECIMED, no entanto devido à dificuldade de juntar duas comissões, foi preferido manter os eventos separados. 

Lembrando que o CAMBLU é o idealizador da Semana Científica, mas as decisões são tomadas à parte pela comissão 

organizadora do evento. 

11 

Ainda precisam ser realizados dois encontros por grupo para finalizar o número de encontros do primeiro semestre. 

Camila questiona se Julia, que atua como professora do projeto, acredita que seja interessante trazer uma proposta 

mais elaborada para esse semestre, e a treineira informa que devido à baixa adesão não acha necessário incrementar 

ainda mais a proposta. 

12 

Camila relembra os integrantes que a Salinha de Convivência deve ser constantemente monitorada, informa que as 

principais pautas do último semestre já estão disponíveis no site, e incentiva os trabalhos da comissão da SOLAM e do 

voluntariado. 
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______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       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 
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_____________________________________        _____________________________________ 

                        Felipe Moeller      Ana Luiza M. G. Boaventura 

           Diretor de Assuntos Acadêmicos                        Diretora de Filantropia 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 28 

LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU - R. Antônio da Veiga, 140, Bloco J, Sala 407 – 
Victor Konder – Blumenau/SC 

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Thainá Scheffer Gava 

PRESENTES 

 
Alan Cerioli, Amanda Junges Derlam, Ana Luiza Boaventura, Brenda Wiggers, Bruno 
Francisco Pawlak, Camila Ceruti dos Santos, Felipe Moeller, Gabriela Dombeck, 
Julia Westarb Buss, Laísa Scremin, Laura Spengler Zen, Maria Eduarda Ponticelli, 
Priscila Pegoretti, Rafael Coelho, Rafael Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, 
Thainá Scheffer Gava  

 

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

PAUTAS 

  

1 Reunião Reitoria + CAMBLU 

2 Campos de Estágio 9° fase 

3 Demandas por Turma 

4 SECIMED e SOLAM 

5 Homenagem aos Veteranos 

6 Lojinha 

7 Sala de Coworking 

8 CNPJ CAMBLU 

9 31 anos CAMBLU 

10 Tesouraria 

11 Saúde Mental CAMBLU 

12 Tarefas da Semana 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 09/08/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h35  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h15   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

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

2 

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

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

3 

Não houve demanda na caixa de perguntas do Instagram. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5 

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

R$56,00 por formanda.  

6 

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

7 

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

8 

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

9 

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

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

11 

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

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

   Camila Ceruti dos Santos                      Luis Gabriel Blemer 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Alan França Cerioli               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           Brenda Wiggers      Priscila Pegoretti                             

Diretora de Patrimônio                             Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Rafael Reis Patiño                                                  Sofia Schmitt Schlindwein 

             Diretor de Eventos               Vice-diretora de Eventos 

12 

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

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

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

que vem. 
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______________________________________________     _______________________________________________ 

                           Laísa Scremin                                                 Amanda Junges Derlam 

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

                                    

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                      Rafael Destri Coelho     Felipe Moeller 

              Diretor de Políticas Científicas   Diretor de Assuntos Acadêmicos      

 

 

 

_____________________________________  

                           Ana Luiza M. G. Boaventura 

                                      Diretora de Filantropia 
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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 
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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 
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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 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 32 

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 via híbrida devido à pandemia. 
Convidados: Agleicia Ott. 

PAUTAS 

  

1 Reunião do Colegiado 

2 Comissão Estatuinte FURB 

3 Demandas por turma 

4 II SOLAM 

5 DAEX 

6 Manual de Ligas Acadêmicas 

7 Ambulatório Pós-COVID 

8 Material de Apoio Científico CAMBLU 

9 E-PAATC 

10 Setembro Amarelo 

11 CNPJ CAMBLU 

12 Sala da Coworking 

13 Lojinha 

14 Sala de Convivências 

15 Filantropia 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 13/09/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Na quarta-feira passada (08), houve reunião do colegiado, e os representantes do CAMBLU foram Camila, Luís e 
Amanda.  

Sobre a monitoria de técnica cirúrgica, havia um conflito que foi debatido na reunião relacionado à presença 

obrigatória dos monitores remunerados em 100% das aulas, mas que tinham aula no mesmo horário. Ficou definido 
por votação, que por enquanto, as aulas continuarão sendo transmitidas e gravadas via Teams, e quando os 
monitores não puderem comparecer às aulas presencialmente, eles poderão acompanhar por ali e fazer um relatório, 
o que abonará a falta. 

Mais uma pauta discutida na reunião, foi a questão do nível de proficiência em inglês. Com a indignação de alguns 

alunos quanto a essa obrigatoriedade, foi analisado o documento do MEC que exige certo nível de inglês para que os 
alunos de medicina se formem. Então, descobriu-se que não é exigido especificamente o nível B2 pelo MEC. O 
colegiado então concordou que essa obrigatoriedade seja retirada do currículo de medicina, mas será necessário 
convocar o NDE para alterar isso no PPC de medicina da FURB. 

Foi discutido também sobre a insatisfação dos professores quanto ao atual modelo de aulas, que ainda está sendo 
regido pela Nota Oficial 24. Com isso, há muitas divergências sobre o que deve ser seguido pelos alunos e pelos 

professores. Ficou decidido então que o colegiado irá conversar com a reitoria para pedir melhores esclarecimentos. 

Além disso, também foi discutido sobre a aposentadoria de uma preceptora de MFC da 9ª fase, que deixará uma 
vaga sobrando. Para preencher essa vaga, deveria ser feito um processo seletivo, mas o edital, apesar de já ter sido 
lançado, ainda não teve as inscrições homologadas, e isso acaba deixando os alunos sem aula, pois estão sem 
professor. Com isso, o coordenador agilizou a contratação de um médico da área para dar aulas para a turma, ainda 

que não registrado oficialmente pela prefeitura no momento, e as aulas já estão ocorrendo desde então. 

Ademais, foi levada em pauta a possibilidade de um convênio da FURB no exterior para que os alunos façam 
estágios antes do fim da faculdade, e o colegiado afirmou que procura aprovar essa pauta em breve. 

Foi discutida também uma pauta sobre a monitoria de semiologia, que consta no PPC da medicina, mas ainda não 
ocorreu. Camila disse que seria necessário o lançamento de um edital para a seleção dos monitores, mas isso foi 
atrasado devido à pandemia. Rafael Coelho ficou responsável por enviar um e-mail para o CCS e para Carlos Nunes, 
a fim de coletar informações a respeito dessa monitoria.  

2 

Amanda citou que foi montada uma comissão para a atualização do estatuto da FURB (a última vez em que foi 
realizada uma alteração foi em 2001). Para realizar a votação e os debates sobre essas alterações, será utilizada 

uma plataforma chamada Yammer. Na reunião dessa comissão com o CAMBLU (único centro acadêmico presente), 
ela disse que foi ressaltada a importância de o processo ser bem esclarecido aos alunos, e que o CAMBLU poderia 
divulgar isso para os alunos, pois a opinião dos estudantes será muito importante. Os votos que representam os 
estudantes no final virão do DCE, mas Amanda lembrou que a plataforma citada será realizada para que todos 

possam debater e sugerir opiniões. Ela concluiu dizendo que o estatuto deve ser alterado até fim do ano.  

3 

Não houve demandas na caixinha de perguntas do Instagram. 

Camila citou que nesta semana surgiram alguns questionamentos sobre por que o distanciamento na FURB é de 1 

metro, e no HU ainda é de 1,5m. Ela conversou então com uma enfermeira do local, que afirmou que será realizada 
uma reunião com o pessoal do campus 5 até final de setembro, para definir essa mudança no distanciamento por lá. 
Além disso, a demanda da higienização realizada pelos próprios estudantes também será discutida nesta reunião.  

Camila lembrou que dia 6 de outubro será realizado o teste de progresso, que será online. Foi enviada uma 
mensagem sobre isso no e-mail dos estudantes de medicina, com todas as informações, e o CAMBLU também está 

auxiliando na divulgação em grupos do WhatsApp.  

4 
Priscila disse que a última reunião da comissão do SOLAM foi realizada há cerca de três semanas, então não houve 

ainda muitas atualizações. Nesta semana será feita outra reunião para definir mais alguns detalhes finais do evento. 

5 

Priscila lembrou que a DAEX ainda não se manifestou sobre o e-mail que foi escrito quanto à certificação, e por isso 

questionou à gestão sobre qual seria a melhor conduta: falar com a PROAD ou com a Ouvidoria. Camila opinou que 
seria ideal aguardar 7 dias úteis, e caso a DAEX não responda o e-mail, entrar em contato com a PROAD. 
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6 

Priscila disse que o manual de ligas acadêmicas já está bem encaminhado, faltando ainda alguns detalhes referentes 

a como regularizar ligas. No entanto, essa parte necessita da ajuda da DAEX para ser concluída, e como ainda não 
se obteve resposta sobre isso, o manual está em espera para ser concluído.  

7 

Felipe disse que enviou um e-mail para Mello questionando sobre a possibilidade de os alunos realizarem estágios no 
ambulatório pós-COVID, mas que ele a princípio não tinha informações, e não vem respondendo aos e-mails. Houve 
a discussão de enviar o e-mail diretamente para o CCS, caso Mello não responda.  

8 

Rafael Coelho falou que o material de apoio científico está praticamente pronto, e que deve estar concluído até 
semana que vem. Ele disse que assim que for concluído será divulgado, e agradeceu e elogiou a todos que estão 
envolvidos na pauta.  

9 
Rafael Coelho disse que houve um inscrito no E-Paatc (Wallace Mees), e que o valor será repassado em breve.  

10 

Amanda disse que combinou com Sofia sobre fechar uma fileira no feed do Instagram falando sobre o Setembro 
Amarelo, reforçando os três principais objetivos da campanha. Além disso, será realizado o bingo e a caixinha de 
perguntas. Sofia falou que pesquisou sobre a relação das redes sociais e da depressão, mas que não encontrou 

muita informação, e que por isso o projeto será mais voltado para a sobrecarga dos estudantes de medicina.  

11 

Gabriela falou que não houve muitas atualizações sobre a pauta do CNPJ, mas falou que está reunindo os 

documentos para realizar a ata de posse no cartório e depois prosseguir com as outras etapas. Ela disse que a 
contabilidade entrou em contato com ela, e que a partir do momento que a ata for regularizada eles já entrarão em 
contato com a receita federal. Além disso, ela disse que precisará das assinaturas do pessoal da gestão passada, e 
sugeriu que volte a ser feita a assinatura em papel de todas as atas de reuniões daqui pra frente. 

12 

Julia repassou para Camila que hoje deveria ter sido realizada a instalação elétrica na sala, mas Brenda disse que 
passou por lá e que a instalação ainda não foi feita. Camila lembrou que os ajustes que faltam são apenas estes, e 

que assim que for feita a instalação, resta apenas fazer a limpeza, para que a sala seja inaugurada. Camila 
agradeceu à família de Brenda pelo voluntariado em pintar a sala.  

13 

Brenda falou que hoje foi paga a primeira parcela do orçamento para as camisetas dos calouros, no valor de 
R$626,00. Ela questionou se a gestão acha que deveria ser mudado o método como as camisetas são entregues 
para os calouros. Camila falou que ainda acha inviável que seja feita a cerimônia do jaleco no momento, mas que 
para fim do ano talvez seria possível realizar isso de duas formas: apenas para a turma 54, ou para as três turmas 

que não tiveram a cerimônia, mas em dias separados, pois seriam muitas pessoas. A gestão apresentou algumas 
ideias de evento, mas nada foi definido.  

14 

Brenda disse que recebeu a informação de que alguns alunos estavam utilizando a impressora da salinha de forma 
exagerada sem retribuir financeiramente ou utilizar suas próprias folhas. Com isso, e com a recorrência de vezes em 
que a cafeteira do local foi encontrada suja, o CAMBLU passou presencialmente em turmas de medicina para reforçar 
a importância de zelar com o espaço, que é patrimônio do centro acadêmico. Camila agradeceu a todos que 

ajudaram nisso, mas lembrou que a cafeteira apareceu suja novamente após os avisos. Ela falou também que foi 
procurar as gravações da câmera, para verificar quem era a pessoa responsável por sujar a cafeteira, mas que isso 
fica trancado dentro de uma caixa, e que não se sabe onde está a chave.  

Além disso, a gestão concordou em retirar a cafeteira e deixar a salinha um tempo sem o objeto. Luís sugeriu que 
fosse feito um aviso nos grupos de turma avisando que a cafeteira foi retirada, mas a gestão combinou de deixar 

apenas um bilhete no local avisando.  

15 

Quanto à filantropia, Ana falou que sobre o caso de Maitê ficou decidido que será deixado para mais tarde, já que a 

filantropia está voltada para mais projetos. Amanda lembrou que ela e Ana entraram em contato com a mulher que 
Luís recomendou, mas que ainda não obtiveram resposta.  

Sobre as crianças do CER da FURB, quase todas já foram apadrinhadas, e será feita uma arte de agradecimento. 

Quanto às crianças do Lar Betânia, foi feita uma reunião com o pessoal da IFMSA, e foi decidido que o CAMBLU 
ficaria responsável por arrecadar as doações e coletar os nomes dos doadores para fazer um sorteio posteriormente, 
enquanto a IFMSA será responsável por organizar as dinâmicas dos encontros. Ana e Maria escreveram um texto 
explicando sobre o projeto, e só falta organizar alguns detalhes que ficaram a encargo do pessoal da IFMSA. Decidiu-

se que o marketing do CAMBLU e da IF trabalharão em conjunto nesse projeto, para tentar divulgar a campanha na 
semana que vem.  
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 33 

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, 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. 

Também estiveram presentes os acadêmicos: Bruna M. Priotto, Brenda Nascimento e 

Marcela Marques  

O integrante Alan França Cerioli não pôde participar. 

OBSERVAÇÕES 
Reunião realizada via Microsoft Teams e presencialmente na sala J-402 devido à 
pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Demandas por Turma 

2 Teste de Progresso 

3 Comissão Eleitoral 

4 II SOLAM 

5 DAEX 

6 Ambulatório Pós-COVID; 

7 Novo Currículo Medicina 

8 Monitoria de Semiologia Médica 

9 Sala de Coworking 

10 Secretaria 

11 Disciplina Optativa 

12 Dia dos Professores 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 20/09/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 

 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Foi recebida uma demanda pela caixinha de perguntas do Instagram oficial do CAMBLU. 
 

• Pediatria e GO na oitava fase: alguns professores se abstiveram de dar aulas por não saberem que os 
contratos emergenciais ainda estão em vigência, e portanto, estão alegando não estarem contratados. O PSPS 
foi homologado hoje, apenas falta o exame admissional, entretanto, como o contrato emergencial ainda está 
vigente os professores podem dar aulas. O departamento vai entrar em contato para resolver a situação da 
melhor forma. 

• Aluno com COVID na oitava fase: o CAMBLU já havia entrado em contato com o CCS para evitar que as 
turmas fossem afastadas integralmente sempre que um aluno positivasse. O CAMBLU vai encaminhar um email 
para o Comitê Covid para que as medidas sejam flexibilizadas, e questionando se as regras serão modificadas 
agora que os alunos já estão vacinados, haja vista que a turma fica muito prejudicada por ser afastada. Bruno 
ficará responsável pela pauta. 

• Problema para a décima fase frequentar a parte cirúrgica de ortopedia: alguns professores da disciplina não 
estavam querendo fazer as aulas no ambulatório de ortopedia. Camila conversou com o professor Romero, chefe 
de departamento, que alegou que já tinha uma reunião marcada com o professor da disciplina, e afirmou que o 
professor, por ser do quadro não pode se negar a não dar essas aulas, e também não pode ser substituído. À 
princípio a questão foi resolvida, mas o CAMBLU continuará atento para apoiar e auxiliar os alunos.  

• Prova de endócrino da quinta e sexta fase: a prova de endocrinologia com o dr. Fulvio, que foi realizada na 
tarde dessa segunda-feira de forma online, durou 30min para alguns alunos e 40min para outros. O CAMBLU 
está ciente da situação e apoia as líderes e as turmas, e se necessário poderá tomar as medidas cabíveis. 

02 

O teste de Progresso ocorrerá em outubro, e o departamento já encaminhou emails para os acadêmicos explicando 
como este irá funcionar. A prova é obrigatória e precisa ser realizada uma validação até sexta-feira, dia 24/09. O 
departamento avisou que apenas um quarto dos alunos fizeram essa validação, e que a prova, além de obrigatória, 
conta pontos para as provas de residência. O marketing irá fazer uma arte para relembrar os alunos. 

03 

A comissão eleitoral do CAMBLU é composta por quatro membros, responsáveis por divulgar os documentos 
necessários e realizar o processo para eleição na nova gestão do Centro Acadêmico. Os membros da comissão 
eleitoral não poderão disputar as próximas eleições. 
Alan, Brenda, Camila e Gabriela Dombeck serão os integrantes da comissão eleitoral. 
Na próxima reunião haverá um espaço reservado para que os integrantes da atual gestão possam manifestar 
interesse em continuar ou não no próximo ano. 
Assembleia geral – normalmente ocorre quando é necessário regularizar alguma alteração estatutária. No ano de 
2020, houve uma assembleia para regulamentar as eleições online. Esse ano, como a Nota Oficial 24 – que 
estabelece o ensino OnLife – ainda está vigente, não há possibilidade de ocorrer uma eleição totalmente presencial, 
dessa forma, as eleições se mantêm de forma online. 

04 

Priscila atualiza sobre o planejamento do SOLAM: 

• Na quarta-feira, às 20h30, via teams, ocorrerá uma reunião da comissão organizadora com as ligas acadêmicas 

inscritas no evento. Nessa reunião, serão acertados os detalhes para o bom funcionamento do Simpósio, e um 

tutorial da plataforma que será utilizada. 

• O evento ocorrerá nos dias 14/10,16/10,21/10,23/10 – quintas e sábados. As palestras ocorrerão em período 

noturno nas quintas, e em período matutino nos sábados (aguarda confirmação dos palestrantes).  

05 

Priscila e Alan haviam encaminhado um email para Marcia, do DAEX, a qual os orientou a enviar o ofício para 

Marilda, que ainda não respondeu os integrantes. Priscila telefonou para a DAEX e conversou com Fabricio, o qual 

informou que a professora Marilda provavelmente não conseguiria decidir a questão sozinha, haja vista é necessária 

a aprovação da PROAD. Dessa forma, Priscila irá encaminhar o ofício para a PROAD, que, se for aceito, será levado 

para discussão na próxima reunião do CONSUNI. Posteriormente, Priscila e Alan precisarão redigir uma antítese para 

o CONSUNI, dessa forma, Amanda foi inserida na pauta para dar auxílio.  

06 
Professor Mello respondeu ao email de Felipe e sugeriu que este entrasse em contato com o professor Robson, que 
está mais ciente da situação e poderá oferecer melhor auxílio.  

07 

Bruno comenta que, em resposta ao email dos integrantes envolvidos na pauta, o professor Mello conversou com o 

professor Tarcísio, o qual pontuou: 
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• Os simuladores devem ser utilizados apenas por alunos com disciplinas que necessitem da utilização dos 

bonecos; 

• É preciso haver um controle do uso dos bonecos, para que estes sejam preservados; 

• Os bonecos apenas poderão ser usados mediante reserva pelos professores, que justifiquem o uso dos 

aparelhos e se responsabilizem pelo uso destes; 

• Os professores que fizerem a reserva precisam saber utilizar o sistema Laerdal – sistema utilizado nos bonecos; 

• Dia 16/09, os bonecos foram transferidos para o Bloco J, do Campus 1, 4º andar, para a ampliação dos serviços 

do ambulatório Pós-Covid, no Campus 5. Portanto, as aulas com os simuladores serão ofertadas na supracitada 

sala do Bloco J, cuja chave deverá ser retirada no departamento de Medicina; 

• Atualmente, as professoras Gabriela Kusmann, de pediatria, e as professoras de ginecologia estão fazendo uso 

dos bonecos para suas aulas. Não há nenhum professor da 10ª fase – disciplinas de Urgência e Emergência – 

utilizando os aparelhos; 

• Receberam capacitação do sistema Laerdal, os professores Alexandre Lacerda e Ian, entretanto eles não se 

disponibilizaram para fazer simulações no Campus 5; 

• Os bonecos ficarão no Bloco J de forma temporária, até que o Centro de Simulação, no Bloco R, fique pronto 

para utilização. 

A Presidente comenta que seria inviável para o CAMBLU ofertar a capacitação para outros professores, mas que 

pode cobrar para que o CCS providencie essa capacitação. Os responsáveis pela pauta, Bruno, Laísa e Rafael 

Coelho irão entrar em contato com o CCS. 

08 

Rafael Coelho encaminhou um email para o CCS na última sexta-feira (17/09), e ainda não recebeu resposta. O 

diretor de Políticas Científicas irá aguardar sete dias úteis, e caso não haja resposta, conversará diretamente com o 

diretor do CCS, Carlos Nunes. A monitoria de semiologia está prevista no projeto pedagógico do novo currículo da 

medicina, porém ainda não foi oferecida a nenhuma das novas turmas. 

09 

Emerson da DAC entrou em contato com as responsáveis pela pauta questionando sobre o projetor. Brenda havia 

questionado se a FURB poderia disponibilizar um projetor para a salinha, entretanto, só é possível ceder esses 

aparelhos para as salas de aula. Dessa forma, a gestão concordou em aguardar mais um pouco e comprar o projetor 

no futuro. 

Brenda também comentou que o sistema de segurança para a salinha é muito caro, e como há a possibilidade de o 

prédio ser demolido, também é melhor aguardar. 

Dessa forma, Brenda e Julia irão analisar uma forma de a sala ficar fechada e ser disponibilizada apenas para os 

alunos da medicina. 

10 
As secretárias selecionaram as principais pautas discutidas em agosto e redigiram um resumo para o blog, o qual já 

foi encaminhado para o marketing. 

11 

A criação da nova disciplina optativa – Medicina mediada por tecnologia – foi discutida em reunião do colegiado. É 

preciso enviar e apresentar o projeto pedagógico com a nova disciplina, que posteriormente poderá ser acrescentada 

no currículo. O diretor do CCS, Carlos Nunes, já está em contato com o NDE para realizar a alteração do Projeto 

Pedagógico. 

12 
O Dia dos Professores está se aproximando e os diretores de evento ficarão responsáveis por planejar uma 

homenagem aos docentes. 
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NÚMERO DA REUNIÃO 34 

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 via Microsoft Teams devido à pandemia. 
Convidados:  Ana Luísa Boing Alvarenga, Arina Bendini Bernardi, Catarine Capello 
Chinazzo, Eduarda Alves, Gabrielle Carlim dos Santos, Gustavo Russi Morila, 
Johanna Laschewitz Wamser, Luísa da Silveira Klöppel, Luiza Trierweiler, Maria 

Eduarda Smaniotto Madeira. 

PAUTAS 

  

1 Nota Oficial 25 

2 Demandas por turma 

3 Assembleia Geral 

4 Comitê COVID-19 

5 II SOLAM 

6 Eventos 

7 Outubro Rosa 

8 Sala de Coworking 

9 Lojinha 

10 Podcast MEDFURB ON 

11 Marketing 

12 Bonecos de Simulação FURB 

13 Monitoria de Semiologia Médica 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 27/09/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Na quinta-feira passada, foi realizada uma reunião do CONSUNI, na qual foi gerada a Nota Oficial 25. Felipe falou 
sobre alguns assuntos comentados, como sobre o convênio entre uma faculdade do exterior e a FURB. Ainda, foi 

definido que alunos que recebem bolsas devem ter aprovação em 70% das matérias. Quanto à nota oficial 25, ele 
disse que a única mudança definida foi que os servidores da FURB deverão trabalhar presencialmente, não mais em 
home office, e todos devem estar vacinados. Quanto ao HU, foi determinado que o distanciamento mínimo continuará 
sendo de 1,5m devido à pandemia.   

Camila reforçou que a reunião do CONSUNI ocorreu porque o diretor do CCS levou a demanda dos estudantes e 

professores de medicina para voltar definitivamente ao modo presencial, mas a medida não foi aprovada. Quanto ao 
distanciamento do HU, Camila disse que o CAMBLU tentará encontrar outro caminho para conseguir alterar essa 
medida, mas que existem algumas burocracias a serem ultrapassadas.  

Havendo um questionamento com relação ao RU, Camila lembrou que o processo segue estagnado, pois a empresa 
contratada não quer voltar, e a FURB vem aplicando multa para tentar pressionar a desistência da empresa. 

2 

Não houve demandas na caixinha de perguntas do Instagram.  

Maria Ponticelli citou que o então professor de Patologia (Murilo) havia feito o PSPS, mas ficou em segundo lugar, e 
devido a algumas alterações na contratação, pediu demissão. Com isso, o novo professor contratado foi Fábio, no 
entanto, há conflitos de agenda, pois o professor não pode realizar as aulas nos horários pré-definidos pela DRA, e 

em outros horários ofertados por ele, a turma não será capaz de comparecer à aula. Camila disse que a turma não 
tem a obrigação de aceitar o horário desejado pelo professor, e que em casos que há essa discordância, o professor 
teria o dever de cumprir o horário definido pela DRA. Ela falou que, caso não haja um consenso, o CAMBLU poderá 
levar isso a órgãos maiores da universidade para tentar solucionar essa demanda. Também foi citado que o professor 

poderia desistir da vaga para que pudessem contratar Murilo novamente, mas isso é algo que dependeria da vontade 
do professor, que já aceitou o cargo. Camila disse então que o CAMBLU irá permanecer fiscalizando a ação do 
departamento para que eles resolvam isso logo.  

Felipe falou que a 9ª fase teve aula no bloco J com os bonecos simuladores, mas que os professores estão 
relativamente desorientados sobre como serão as aulas. Camila respondeu que a princípio os bonecos estavam 

sendo transferidos do HU para o Campus I da FURB, e por isso talvez ainda não há disponibilidade de todos os 
bonecos no bloco. Ela disse ainda que o pessoal responsável pela pauta deve questionar o CCS sobre quando as 
obras no bloco S devem ser concluídas para que a transferência dos bonecos seja efetivada. 

Quanto à preceptoria da 9ª fase, Camila disse que saiu o resultado do concurso, e uma nova preceptora já assumiu o 
cargo, e as aulas já se iniciaram nesta semana. Além disso, ela disse que está tendo uma dificuldade em encontrar 

preceptores na SEMUS, e disse que cobrou do CCS e da Secretaria de Saúde para que isso seja resolvido logo, para 
que os alunos não percam aula.  

A presidente falou que a vacinação de reforço para profissionais da saúde que se vacinaram há mais de 6 meses foi 
aprovada, no entanto ainda não foi publicado nada oficial pelo Ministério da Saúde, então será necessário aguardar 
para saber se os acadêmicos da saúde terão o direito a realizar essas doses de reforço ou não. Camila disse que 
tentou entrar em contato com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau, mas não obteve resposta.  

3 

Quanto à Assembleia Geral, Camila disse que foi realizada uma reunião da comissão eleitoral para definir datas e 
detalhes quanto à eleição da gestão desse ano. Foi definido que serão realizados os trâmites para aprovar a votação 

da gestão de 2022 de forma online e mais alguns detalhes estatutários devem ser resolvidos. A assembleia geral será 
na quarta-feira (06) às 19h, e a reunião deve ter um quórum mínimo de 10% dos alunos de medicina para ser 
aprovada, portanto, a presidente reforçou a importância de que essa Assembleia seja divulgada o mais rápido 
possível e que sejam convidadas o maior número de pessoas possível.  

4 

Quanto ao Comitê COVID-19, Bruno disse que recebeu resposta sobre o e-mail que foi encaminhado, no qual 
questionou-se sobre a vacinação e sobre apenas quem pegou COVID ser afastado. A resposta foi bem sucinta, na 

qual disseram que as regras já estão definidas e que não há previsão para mudá-las, pois estão sendo seguidas 
diretrizes do Governo Federal. Luís disse então que entrou em contato novamente com o pessoal do comitê pois o 
documento dessas diretrizes foi atualizado, no qual havia um parágrafo orientando que apenas o indivíduo que testar 
positivo seja afastado, e as aulas se mantenham normalmente. Isso foi argumentado com o comitê, que resistiu na 

mesma resposta, dizendo que optaram por não seguir essas diretrizes atualizadas, e infelizmente não há mais muito 
o que ser feito. Luís ressaltou a importância de reforçar que os alunos que estejam com sintomas gripais não 
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compareçam às aulas até que apresentem um teste negativo de COVID-19, a fim de evitar o afastamento de turmas 

inteiras por conta de apenas um aluno.  

5 

Quanto ao SOLAM, Priscila disse que foi feita a reunião com as Ligas Acadêmicas na semana passada, para 

apresentar o evento às diretorias. Na reunião, foi apresentado o formato do evento, as datas, e Luís ensinou como 
mexer na plataforma que será utilizada para transmissão das palestras. A reunião ficou gravada caso alguém que não 
pôde estar presente queira assistir. Além disso, ela disse que a divulgação do evento já foi iniciada, e mencionou que 
houve alguns problemas com as datas nos sábados, que não serão possíveis de ocorrer, então essas datas serão 

alteradas e definidas na próxima reunião. Rafael Coelho questionou se os organizadores das ligas devem se 
inscrever como organizadores ou participantes, e Amanda respondeu que todos os membros de diretoria devem se 
inscrever como organizadores do evento. Além disso, a vice-diretora de marketing ressaltou que os organizadores 
receberão um certificado de organização que tem uma carga horária um pouco maior que a dos participantes. Camila 

lembrou da importância de os membros da gestão divulgarem o evento, e parabenizou a todos da comissão pelo 
esforço e dedicação ao evento.  

6 

Camila questionou sobre o evento de Dia dos Professores e os outros eventos de fim de semestre, e Sofia disse que 
ainda não foi pensado no evento de especialidades médicas, mas quanto ao evento de Dia dos Professores, ela 
apresentou algumas ideias de homenagens. Uma das ideias foi de colocar um mural no bloco J para que os alunos 
escrevessem mensagens aos professores; falou também sobre colocar uma montagem no Instagram; sugeriu a 

possibilidade de dar presentes de lembrancinha para homenagear os professores; além disso, ela também deu a 
ideia de fazer uma possível parceria com algum restaurante local para conseguir desconto para os professores da 
MEDFURB; ela falou que, quanto à ideia do vídeo da Polly Formaturas, não acha uma ideia tão original, já que já foi 
feito isso no ano passado. Camila elogiou as ideias, e concordou que algo diferente do vídeo seria interessante. Foi 

definido que a ideia do mural será realizada, mas ainda houve discordância com relação ao local em que seria 
colocado. Luís disse que é importante fazer algo além disso porque há o risco de nem todo professor receber os 
recados, e Sofia disse que poderiam ser feitas mensagens mais gerais, e que os post-its não seriam entregues 
diretamente a eles. Camila sugeriu então que fosse encaminhado um e-mail com uma mensagem de homenagem 

aos professores da Medicina. Além disso, ela opinou que o pessoal de eventos busque a parceria com algum local 
para conseguir os descontos para os professores. Sofia disse que irá orçar o gasto com os materiais e conversar com 
a tesoureira Gabriela. Ela decidiu também que irá colocar o mural na quarta-feira (06) devido ao feriado da semana 
dos professores, para que fique pelo menos uma semana disponível para os alunos escreverem os bilhetes.  

7 

Camila disse que o CAMBLU irá fazer homenagens para o Outubro Rosa, e pediu que alguém fique responsável por 
inserir o laço rosa na logo do CAMBLU para colocar no perfil do Instagram. Pediu também que alguém ficasse 

responsável por fazer alguma homenagem ao mês. Júlia ficou responsável por conversar com a diretoria da LISAM, 
para fazer um texto que possa ser postado no blog do CAMBLU. 

8 

Quanto à sala de coworking, Julia disse que não houve atualizações da parte de instalação elétrica na sala. Brenda 
disse que a DAC respondeu um email que tratava sobre o retroprojetor, dizendo que é possível instalá-lo no local, em 
que questionou se eles poderiam instalar o aparelho na sala.  

9 

Brenda disse que as camisetas dos calouros ficaram prontas, e a segunda parcela de R$620,00 já foi paga, mas é 
necessário definir como serão entregues essas camisetas. Ela sugeriu que poderia ser feita a entrega com uma 
mensagem, como foi feito ao longo da pandemia, e que caso futuramente seja feita uma cerimônia do jaleco também 

não há a necessidade de entregar as camisetas apenas lá. Camila concordou, e disse que seria possível juntar 
algumas pessoas da gestão para entregar as camisetas presencialmente e explicar a situação. Sofia concordou com 
a ideia, e disse que poderia ser explicado para os calouros que há a possibilidade que ocorra a cerimônia do jaleco, 
mas como a situação ainda não é totalmente segura, nada está confirmado. 

10 

Amanda falou que a LISMEN já enviou o podcast de setembro, e que já foi feito o upload na plataforma, mas só será 
liberado na quarta-feira (29), quando ocorrerá também a divulgação. Camila lembrou que em outubro deverá ter outro 

podcast, relacionado à prevenção do câncer de mama, mas ainda não está definido qual liga o fará. 

11 

Amanda falou que o podcast de setembro será divulgado nesta quarta-feira. Além disso, há uma arte que será 

postada na terça-feira (28) que foi solicitada por Camila. Há também a postagem do bingo de Setembro Amarelo, 
assim como as divulgações do SOLAM. Ela falou também que deve ser pensado nos detalhes sobre a divulgação do 
material científico. Camila agradeceu e elogiou as meninas do marketing.  

12 

Rafael Coelho disse que receberam resposta do CCS sobre os simuladores, que estão sendo transferidos para o 
bloco J, para montar o laboratório de simulação nos bonecos. Foi enviado outro e-mail para o professor Mello 
questionando sobre a instrução dos professores que ficarão responsáveis pela matéria de habilidades. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Thainá Scheffer Gava, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

   Camila Ceruti dos Santos                      Luis Gabriel Blemer 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Alan França Cerioli               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           Brenda Wiggers      Priscila Pegoretti                             

Diretora de Patrimônio                             Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Rafael Reis Patiño                                                 Sofia Schmitt Schlindwein 

             Diretor de Eventos               Vice-diretora de Eventos 

 

 

13 

Quanto à monitoria de semiologia médica, Rafael Coelho disse que não havia recebido resposta do CCS, e por isso 

enviou um e-mail diretamente ao diretor do CCS, Carlos Nunes, perguntando quanto ao lançamento de um edital e ao 
prosseguimento do processo.  
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______________________________________________     _______________________________________________ 

                           Laísa Scremin                                                 Amanda Junges Derlam 

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

                                    

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                      Rafael Destri Coelho     Felipe Moeller 

              Diretor de Políticas Científicas   Diretor de Assuntos Acadêmicos      

 

 

 

_____________________________________  

                           Ana Luiza M. G. Boaventura 

                                      Diretora de Filantropia 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 35 

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, Julia Westarb Buss, 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. 

Também estiveram presentes os acadêmicos: Eduarda Alves, Johanna Wanser, 

Julian Hansen, Luiza Trierweler, Maria Eduarda Madeira 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Demandas por turma 

2 Assembleia geral 

3 Biblioteca e RU 

4 Teste de progresso 

5 II SOLAM 

6 Manual de Ligas Acadêmicas 

7 Eventos  

8 Outubro Rosa  

9 Sala de Coworking  

10 Filantropia  

11 Bonecos de simulação FURB 

12 Monitoria de Semiologia Médica 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 04/10/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h52   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

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

• Disciplina de patologia da terceira fase: foi contratado um novo professor para ministrar a disciplina, haja vista 
o professor aprovado em concurso não poderia realizar as aulas no horário previsto e a turma não possuía outra 
disponibilidade de horário. 

 

02 

A Assembleia Geral é realizada sempre que é necessária uma alteração estatutária, e ocorrerá na próxima quarta-feira 
(06/10) às 19h. No ano passado, ocorreu uma Assembleia para regularizar as eleições online de 2020, no entanto, para 
que as eleições ocorram de forma online novamente, uma nova Assembleia é necessária. É preciso haver um quórum 
mínimo de presentes na reunião para que a alteração seja aprovada, portanto o Centro Acadêmico solicita o apoio de 
todos aos alunos do curso que puderem participar. Além disso, a Assembleia deve ser divulgada com um período de 
antecedência, dessa forma, o convite e o link de acesso para a reunião já foram encaminhados para o email de todos 
os acadêmicos, e também publicado no Instagram do CAMBLU. Os artigos que precisarão sofrer alteração estão 
citados abaixo: 
 

 

03 

• Biblioteca Universitária: A portaria que impedia que as bibliotecas fossem liberadas para acesso e circulação 
livres dos estudantes foi revogada no dia 24/09, portanto, a partir de agora não é mais necessário realizar o 
agendamento para o empréstimo de livros e a permanência dentro da biblioteca para estudo foi permitida.  

 

• Restaurante Universitário: O contrato com a antiga empresa responsável pelo restaurante foi revogado na última 
sexta-feira e a licitação para contratação de uma nova empresa já está em andamento. Dessa forma, em breve, o 
RU estará novamente de portas abertas para atender os alunos. 

04 

O teste de progresso ocorrerá na próxima quarta-feira (06/10), das 13h30 às 17h. Quase a totalidade dos alunos 

conseguiu validar sua inscrição e baixar a plataforma necessária para a realização da prova. O teste ocorrerá de forma 

online em uma plataforma que impede que os alunos acessem outras páginas na internet, dessa forma, evitando 

consultas e garantindo uma maior confiabilidade dos resultados obtidos pelos alunos. As aulas no período da tarde 

estão suspensas para que os alunos possam realizar o teste. Durante a semana será feita uma nova divulgação da 

prova. 

05 

Priscila atualiza sobre a SOLAM: 

• O evento ocorrerá nos dias: 14/10 – quinta-feira à noite, 17/10 – domingo de manhã, 21/10 – quinta-feira à noite, 
28/10 – quinta-feira à noite; 

• As inscrições para assistir às palestras ainda estão abertas; 

• O formulário para que as ligas escolham o dia da sua palestra será encerrado no dia 07/10; 

• Alguns patrocínios já foram confirmados, e outros ainda estão em negociação; 

• Como houve apenas 37 inscritos para assistir às palestras, e apenas uma liga se inscreveu para se apresentar no 
dia 14/01, o primeiro dia do evento poderá ser adiado. Para que isso não ocorra, haverá um reforço da divulgação; 

• As ligas acadêmicas não precisam necessariamente ter um palestrante, e podem apresentar por conta própria seu 
caso clínico. 

06 

Priscila apresentou o Manual de Ligas Acadêmicas, projeto inédito e proposta eleitoral da Gestão Evolução. No manual, 
podem ser encontradas diversas informações essenciais para a criação, manutenção e reativação das Ligas 
Acadêmicas, além de dicas sugeridas pela DAEX e exemplos de preenchimento dos documentos necessários. O 
Manual estará disponível no site do CAMBLU, na aba Ligas Acadêmicas. 

07 

Os diretores de eventos estão trabalhando na homenagem para o Dia dos Professores. Além do painel com recadinhos 

em post-its, que ficará disponível no Bloco J, também será encaminhado um texto de agradecimento a todos os 

docentes. 
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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  

 

                                                                                  

 

 

Além disso, também está sendo planejado um evento sobre residência médica, sobre o qual os diretores trarão 

atualizações nas próximas semanas. 

08 

A logo do CAMBLU, no Instagram, foi alterada em homenagem ao Outubro Rosa. A presidente também sugeriu que 

fosse publicada uma sequência de três posts com informações sobre o mês, assim como o que foi publicado durante 

o mês de setembro. Entretanto, devido à alta demanda de trabalho do marketing, a princípio, será feita apenas uma 

publicação. Felipe ajudará as Diretoras de Comunicação e Marketing com a busca e organização das informações 

postadas. 

Julia também conversou com a diretoria da LISAM para planejar um post para o blog.  

09 

A Salinha de Coworking está quase finalizada. A parte elétrica foi instalada e apenas falta montar as cadeiras e comprar 

os últimos objetos necessários. Além disso, foi resolvido que a salinha ficará aberta para todos, sem um sistema de 

senha como há na salinha de Convivência, entretanto o CAMBLU não se responsabilizará por pertences pessoais 

deixados no local. 

Assim que os últimos detalhes da obra estiverem finalizados, o CAMBLU realizará a inauguração do novo espaço.  

10 

Ana atualiza sobre as pautas de filantropia: 

• CER II: a campanha de arrecadação foi finalizada e a equipe do CER irá buscar os presentes durante a semana. 

• Lar Betânia: a campanha ainda está em andamento, e como serão poucos dias de arrecadação, o CAMBLU conta 

com o apoio de todos os acadêmicos para divulgação e participação! 

11 

Bruno, Laisa e Rafael Coelho entraram em contato com o professor Luis Carlos Mello, para buscar mais informações 

sobre uma possível capacitação de novos professores para utilização dos bonecos. No entanto, o professor não pôde 

oferecer grade auxílio, e os integrantes levarão essa pauta para a próxima reunião do Colegiado. 

12 

Rafael Coelho entrou em contato com o diretor do CCS, Carlos Nunes, acerca da monitoria de semiologia. No entanto, 

também precisará levar a pauta para o colegiado, e irá solicitar a ajuda do professor Robson, orientador da liga de 

Semiologia e membro do colegiado, para realizar essa mediação. 

13 
Ana relembra que havia um texto sobre Saúde Mental programado para o dia 10/10, e confirma se mesmo com o texto 

da LISAM sobre o Outubro Rosa, o primeiro está mantido, e a presidente afirma que sim.  

14 
Camila conversa com os integrantes sobre a próxima reunião, os quais concordam em realizá-la na quarta-feira devido 

ao feriado de segunda. 
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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 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 36 

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 forma híbrida devido à pandemia. 
Convidados: Ana Luísa Boing Alvarenga, Johanna Laschewitz Wamser, Leíse 
Herrmann Parizotto, Maria Eduarda Smaniotto Madeira. 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 13/10/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h35  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h20   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 

 

PAUTAS 

  

1 Demandas por turma 

2 Vacina de Reforço COVID-19 

3 Vacina H1N1 

4 Eleições 2021 

5 Teste de Progresso 

6 Retorno ESFs e AGs 

7 II SOLAM 

8 Sala de Coworking 

9 Lojinha 

10 Filantropia 

11 Eventos 

12 Material de Apoio Científico 

13 Gestão Atual 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 
Não houve demandas na caixinha de perguntas do Instagram.  

2 

Camila lembrou que a dose de reforço da COVID-19 foi liberada para os trabalhadores da saúde, categoria na qual os 
acadêmicos da área da saúde que realizam aulas práticas em hospital estão inclusos. Com isso, os acadêmicos a 
partir de 3ª fase podem realizar o agendamento no site da prefeitura, para receber a dose de reforço a partir de 6 

meses após a data da segunda dose. O CAMBLU entrou em contato com a SEMUS para confirmar a informação, e 
os responsáveis disseram que será necessário que cada acadêmico leve um documento com foto, a carteirinha de 
vacinação, e uma declaração de comprovação de que o estudante realiza práticas hospitalares, que será emitida pelo 
departamento de medicina da FURB. 

3 

Luís disse que o departamento recebeu um informe do ICDS do HSA, dizendo que não será permitida a entrada de 
acadêmicos sem a vacina da H1N1 em 2022. Com isso, o CAMBLU solicitou que não fossem barrados alunos, pelo 

menos no início do próximo semestre, por conta de a vacinação de H1N1 só ocorrer no inverno, e os alunos que não 
tomaram ficariam sem aula por no mínimo 2 meses, mas o departamento ainda não entrou em contato com o HSA. 

4 

A Assembleia Geral ocorreu no dia 06 de outubro, contabilizando um quórum de 60 pessoas, sendo que o mínimo 
deveria ser de 49 pessoas (10% dos alunos de medicina). A pauta da assembleia foi sobre a realização das eleições 
online para as instituições representativas do curso de medicina, que foi aprovada por unanimidade. Além disso, 
Camila ressaltou que hoje foi lançado o edital de eleições de 2021, que detalha sobre algumas datas e informações 

que tratam sobre as eleições. As eleições serão realizadas no dia 12 de novembro, das 8h às 20h, e a chapa deverá 
se inscrever no dia 27 de outubro, podendo realizar campanha entre os dias 03 e 11 de novembro.  

 

 

 

5 

Camila citou que o Teste de Progresso deveria ter ocorrido no dia 06 de outubro, mas que devido a um defeito no 
sistema nacional que cobre o teste, os alunos foram impossibilitados de realizarem a prova. Com isso, a ABEM 
cancelou o Teste de Progresso após 60 minutos de atraso. A prova deve ser realizada em outro momento, mas a 
data ainda não foi definida. 
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6 

Camila lembrou que, no meio do ano, os campos de estágio em AG e ESF foram conquistados para 7ª e 8ª fases, no 

entanto, o retorno para as outras fases ainda não foi liberado. Com isso, a presidente questionou se poderia haver um 
responsável por entrar em contato com a SEMUS para negociar esta volta gradual com a SEMUS, e Luís se 
disponibilizou. 

7 

Priscila disse que houve 100 inscritos no SOLAM, e que o primeiro dia de evento será na quinta-feira (14). Amanda 
disse que a participação das ligas foi muito importante na divulgação, e que houve grande empenho da comissão na 
estrutura para transmissão do evento, e os patrocínios também foram um grande passo conquistado. No entanto, 

Amanda frisou que houve grande dificuldade em achar palestrantes profissionais pelas ligas para realizar as 
apresentações, e que por isso, pensa-se em, na próxima edição do evento, realizar palestras feitas pelos próprios 
alunos, pois agregaria algo para todos, e haveria certificação. Priscila ressaltou ainda que haverá certificação do 
evento para diretorias de ligas, organizadores, e ouvintes, e lembrou também que os patrocinadores forneceram 

produtos para sorteios durante o evento. Amanda falou também que houve grande diversidade de fases dentre os 
inscritos. Camila parabenizou pelo empenho e o trabalho da comissão. 

8 

Quanto à sala de coworking, Brenda disse que foi feita a limpeza e a compra das decorações para a sala, que saiu no 
valor de R$87,97 para as plantas decorativas, e mais R$29,90 para o quadrinho de escrita. Além disso, foram 
compradas ferramentas para montagem das cadeiras, que custou R$8,86. Ela disse que até sexta-feira, deve haver a 
instalação pela DAC, e falou que a parte da parede que estava sem pintar deveria ser coberta por um letreiro, o qual 

Julia ficou responsável por tentar arranjar. Brenda disse que um letreiro personalizado custa em torno de 150 reais, e 
o letreiro de adesivo custa 130 reais, e que por isso, se Julia conseguir arranjar uma opção mais viável será ótimo. 
Amanda ressaltou que é importante realizar fotos da sala para que seja feita a divulgação no Instagram. Camila 
lembrou que a gestão realizou um grande trabalho na sala de coworking ao longo do ano, e que foram feitos grandes 

avanços para finalmente conseguir inaugurá-la, ainda faltando apenas a cortina e o letreiro. Ela lembrou também que 
solicitou que os seguranças da FURB deixem a sala aberta em um primeiro momento, para que todos os acadêmicos 
da medicina tenham acesso. Até dia 31 de outubro, a presidente ressaltou que é importante que a sala esteja pronta, 
para que seja inaugurada ainda na primeira semana de novembro.  

9 

Brenda disse que foi feita uma mensagem impressa em um papel especial, com o nome de cada calouro, custando 
R$5 para cada impressão, faltando só realizar a entrega. Camila lembrou da importância que uma parte da gestão 

esteja presente no dia da entrega das camisetas para os calouros. 

Brenda disse, ainda, que a cafeteira Dolce Gusto, que é patrimônio do CAMBLU no HSI, estragou novamente, e que 
orçou um conserto de R$68,00 com a empresa JK eletromecânica, que juntamente com uma limpeza do produto 
totalizaria R$145,00. Brenda analisou os preços de uma cafeteira nova do mesmo modelo, e disse que custam em 
torno de 400 reais, dando aproximadamente o valor de dois ou três consertos, lembrando que ela foi consertada já 

em abril desse ano. Com isso, Gabriela falou que valeria mais a pena comprar uma nova do que consertar a cafeteira 
atual, já que ela é muito utilizada pelos acadêmicos em plantão no HSI, e provavelmente teria que ser consertada em 
novamente em breve. A gestão concordou em realizar a compra de uma cafeteira nova, lembrando que cada 
acadêmico fica responsável por levar as cápsulas, como já é feito. 

Além disso, a diretora de patrimônio disse que pensa em realizar um novo plantão da loja no dia 27 de outubro, e 
solicitou que as meninas do marketing divulguem.  

Brenda também solicitou que seja feito mais um pedido de camisetas, pois houve certa demanda por parte dos 

acadêmicos que ainda não conseguiram comprar. Ficou decidido que o formulário para compra das camisetas ficará 
aberto dos dias 18 a 21 de outubro e divulgado pelo marketing nessa mesma data. 

10 

Ana lembrou que há duas campanhas em andamento: 

• Quanto à campanha do CER-2 do HU da FURB, já foram recolhidos os presentes, que estão sendo 
entregues aos poucos para as crianças, e a divulgação ainda será feita. 

  

• Na campanha do Lar Betânia, a diretora de filantropia disse que foi recolher a caixa de doações na salinha, e 
que houve uma boa quantia de doações. Ela disse que serão feitos 4 encontros da IFMSA e do CAMBLU 
com as crianças do Lar Betânia, e serão realizadas atividades dinâmicas pela IFMSA. Ela falou que foram 
sorteadas 12 pessoas para participar nas atividades da campanha, e que ainda será feita uma reunião entre 

CAMBLU e IFMSA para realizar uma espécie de capacitação para os futuros encontros. Ana agradeceu a 
todos que ajudaram e contribuíram no projeto, e Camila elogiou o empenho da diretora e de todos os 
envolvidos na campanha. 
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11 

Sofia disse que foi feita a homenagem para os professores no bloco J, com um painel, mas que não alcançou muita 

visibilidade, solicitou então que o marketing divulgasse novamente a homenagem. A vice-diretora de eventos disse 
que ela e Rafael foram atrás de algum restaurante ou cafeteria que topasse fornecer descontos para os professores 
da FURB. Ela conversou com a Kostbar, solicitando que fosse fornecido um voucher de 5 reais de desconto na loja, 
mas a loja disse que o CAMBLU teria que pagar por esses vouchers, e a gestão não achou que seria apropriado, 

decidindo-se então manter apenas a homenagem do painel e enviar um e-mail parabenizando os professores.  

Rafael Patiño disse que fez uma lista de possíveis nomes de palestrantes para o evento de residência médica, e 
pensou em temas, como trabalho no exterior, trabalhos em grandes centros, trabalhar no exército, trabalho em ESF e 
trabalhos voluntários. Camila questionou quantos dias seriam o evento, e Rafael disse que acha interessante realizar 
lives no Instagram com cada tema e com o profissional. Sofia disse que achava melhor selecionar 3 desses temas, e 

realizar lives mais curtas no Instagram, de aproximadamente 20 minutos, para que não fique algo cansativo. Brenda 
ressaltou que no ano passado foi feita uma live no mesmo estilo, e que houve muita adesão, mas que acha melhor 
que fosse realizado pelo Teams desta vez. A gestão concordou em realizar a live pelo Teams, mas Priscila lembrou 
que isso demanda um pouco mais de tempo, porque teria que haver um período de inscrições. Camila falou então 

que o pessoal de eventos organize esses detalhes e as datas, preferencialmente para a segunda ou terceira semana 
de novembro.  

12 

Rafael falou que o material de apoio científico está pronto para ser postado no site, para instruir principalmente quem 
está no início da faculdade, de como produzir materiais científicos, e deverá ser divulgado em breve. Ele agradeceu a 
todos que estavam envolvidos na pauta, e Camila elogiou a todos.  

13 

Os interessados em continuar na gestão foram: Thainá, Bruno, Laura, Amanda e Maria. Estes disseram que possuem 
vontade de continuar representando as vontades dos estudantes e de conquistar ainda mais espaço para a medicina 
FURB.  

Gabriela, Rafael Coelho, Felipe, Brenda, Ana Luiza, Luís, Alan, Priscila, Laísa, Rafael Patiño e Camila não possuem 
interesse em continuar na gestão no próximo ano. Todos ressaltaram que é muito importante que haja uma 

rotatividade de cargos no centro acadêmico, para que não haja uma acomodação. Camila finalizou dizendo que o 
CAMBLU fez um trabalho exímio no ano de 2021, exaltando a importância dessa instituição no impacto positivo na 
vida dos estudantes, e agradeceu a todos da gestão pelo trabalho realizado.  
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 37 

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, Julia Westarb Buss, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, 

Luis Gabriel Blemer, Maria Eduarda Ponticelli, Priscila Pegoretti, Rafael Reis Patino, 

Sofia Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava. 

Também estiveram presentes os acadêmicos: Julia Klaumann, Maria Eduarda 

Madeira, Ana Boing, Scarlet Schiquet. 

Rafael Destri Coelho não pôde comparecer. 

OBSERVAÇÕES 
Reunião realizada via Microsoft Teams e presencialmente na sala J-402 devido à 
pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Demandas por Turma 

2 II SOLAM 

3 Monitoria de Semiologia Médica 

4 Sala de Coworking 

5 Lojinha  

6 CNPJ CAMBLU 

7 Filantropia 

8 Dia dos Professores 

9 Outubro Rosa 

10 Eventos 

11 Dia do Médico  

12 Homenagem aos Veteranos 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 18/10/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

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

• Retorno das ESF’s – CAMBLU entrou em contato com a SEMUS, solicitando um posicionamento sobre o 
retorno das ESF’s. Sétima e oitava fases já estão liberadas, entretanto ainda está sendo estudada a 
possibilidade de liberar a quinta e sexta fases. Há uma reunião marcada para avaliar essa possibilidade, 
todavia como o retorno não seria apenas para alunos da medicina, a ideia precisa ser bem avaliada. 
Lembrando que o CAMBLU já se posicionou de diversas formas, mas o retorno deverá ser gradual. Dessa 
forma, ainda não há previsão de retorno para o ciclo básico. A turma 53 agendou uma reunião com o 
coordenador Nogara, para revisar essa situação, e o CAMBLU dá total apoio a mobilização da turma, a fim de 
que a situação se resolva o mais rápido possível. 

02 

O segundo Simpósio Online de Ligas Acadêmicas já se encontra na metade das apresentações. No primeiro dia de 
evento foram registradas 50 pessoas ao vivo e no segundo, 30. Todos os apresentadores compareceram, e os sorteios 
foram realizados com sucesso, ambas as ganhadoras já foram contatadas para que retirem o prêmio. As palestras 
ficarão disponíveis no canal do YouTube do CAMBLU para os acadêmicos que não puderam comparecer ao vivo. 
Vários feedbacks positivos foram recebidos, e os acadêmicos que apresentaram as palestras elogiaram a iniciativa do 
Centro Acadêmico. 

03 

Camila entrou em contato com o professor Sergio Mendonça, e foi informada que as monitorias devem ocorrer ou nos 
hospitais ou no laboratório de habilidades do Campus 3, entretanto é necessária a presença de professores em ambos 
os locais, o que dificulta a realização da monitoria, haja vista os professores não possuem essa disponibilidade e não 
é possível contratar um novo professor. Será encaminhado um email para o departamento para averiguar a situação. 

04 

Foram encomendadas as letras (COWORKING) que comporão a decoração da nova sala. Ao todo, foram gastos R$ 

35,90, em adição serão compradas fias adesivas para a aplicação das letras. As cortinas também já foram instaladas.  

Camila encaminhou uma mensagem para a DAC, e foi informada que, como pessoas de fora da Universidade tem 

acesso ao edifício Cristiana, onde se localiza a sala, o mais indicado é que a sala seja mantida trancada – com acesso 

permitido apenas para os alunos do curso. Dessa forma, a diretora de patrimônio realizou o orçamento de fechaduras 

para a salinha, e por votação dos membros da gestão, a fechadura escolhida foi: 

 

05 

A cafeteira que ficava disponível no HSI para os acadêmicos apresentou problemas, dessa forma foi decidido que teria 
melhor custo-benefício comprar uma nova cafeteira em vez de mandar a antiga para restauração. Brenda buscou a 
cafeteira antiga no hospital e a deixará guardada na sala de reuniões do CAMBLU, para possível aproveitamento futuro 
desta. Além disso, a diretora de patrimônio orçou novas cafeteiras, e a gestão optou por comprar a seguinte opção: 
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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 

 

 
 
A nova cafeteira escolhida é do mesmo modelo que a antiga, dessa forma, se necessário, algumas peças poderão ser 
reutilizadas para restauração. 

06 

A tesoureira, Gabriela, entregou todos os documentos necessários para o cartório, que possui um prazo de 20 dias 
para análise destes. Se os documentos estiverem corretos, se iniciarão os trabalhos da contabilidade. No momento, o 
objetivo é registrar a ata de posse da gestão, para que possam ser feitas alterações no estatuto e seja possível 
regularizar o CNPJ, entretanto, para isso, é necessário um documento da receita federal, que só é liberado com o CNPJ 
regulamentado, dessa forma, a tesoureira está trabalhando para resolver esse empasse.  

07 

Ana agradece a todos os alunos que contribuíram para a arrecadação dos presentes. Para a campanha do Lar Betânia 

foram recebidas 80 peças de roupa e 94 brinquedos. Estes serão entregues no lar nos dias 21 e 24, em dois períodos, 

em conjunto com a IFMSA. Posteriormente será realizada uma divulgação dos resultados da campanha e um 

agradecimento formal. 

08 

Foi encaminhado um email para todos os professores, parabenizando-os pelo Dia do Professor, além do mural com 

recadinhos disponível no Bloco J. Será analisada uma forma de fotos do mural serem enviadas para os professores, 

haja vista nem todos dão aulas na FURB. Também foi feito um post para o Instagram do CAMBLU em homenagem aos 

docentes, os quais interagiram e agradeceram a homenagem. 

09 

Felipe redigiu um texto sobre o Outubro Rosa, que serviu de inspiração para os posts sobre o tema para o Instagram 

do CAMBLU e será publicado no Blog do CAMBLU. Ao todo serão feitos três posts para o Instagram, seguindo o padrão 

do que foi realizado em outros meses temáticos. Julia também conversou com uma amiga que superou o câncer de 

mama e a convidou a gravar um vídeo contando a sua história, o qual poderá ser postado em forma de IgTv.  

10 

O evento sobre residência médica está sendo planejado para ocorrer nos dias 18 e 23 de novembro, e abordará os 

seguintes temas: residência no exterior, carreira no exército, trabalho em ESF’s, trabalho voluntário. Os palestrantes 

estão sendo convidados, portanto não há um horário definido ainda. Pretende-se realizar as palestras de forma online 

haja vista os convidados podem ser de outras regiões. Não haverá certificação do evento, mas será necessária 

inscrição.  

11 
O CAMBLU parabeniza todos os professores médicos e todos os estudantes, futuros médicos, pelo Dia do Médico! Em 

homenagem à data foi realizada uma publicação no Instagram do CAMBLU. 

12 

A colação de grau da atual turma da 12ª fase ocorrerá no dia 10/12, mas a homenagem para os ex-integrantes do 

CAMBLU já está sendo planejada. Seis alunos da turma fizeram parte de gestões anteriores e serão homenageados. 

A gestão atual será a responsável pela entrega, mesmo que a próxima gestão já tenha assumido posse. As integrantes 

Ana e Brenda ficarão responsáveis pela homenagem. 

Serão mantidos modelo, arte e empresa do semestre anterior, mas o orçamento será aprovado em reunião.  
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 38 

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 forma híbrida devido à pandemia. 
Convidados: Giovanna da Silva Bottezzini, Luiz Henrique Dias Christ, Scarlet 
Schiquet, Laís Barcelos Aguiar, Ana Luísa Boing Alvarenga, Julia Klaumann. 

PAUTAS 

  

1 Demandas por Turma 

2 UNIEDU 

3 Reunião Estatuinte CCS 

4 Vacinação H1N1 – HSA 

5 Monitoria de Semiologia Médica 

6 II SOLAM 

7 Sala de Coworking 

8 Eventos 

9 Material de Apoio Científico 

10 Saúde Mental 

11 Filantropia 

12 Novembro Azul 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 25/10/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h40  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 
Não houve demandas na caixa de perguntas do Instagram. 

2 

Camila lembrou que uma das propostas da gestão atual era aumentar a fiscalização do processo do UNIEDU. Com 
isso, ela avisou que os alunos contemplados com as bolsas estão recebendo os e-mails comunicando um reajuste 
nas porcentagens, e o prazo final para que a FURB termine de fazer esse repasse é até dia 28/10. A presidente citou 

ainda que esse foi um dos maiores recursos recebidos na história do programa. 

3 

Amanda compareceu à reunião da comissão estatuinte do CCS na semana passada, e disse que mais uma vez o 

CAMBLU foi o único centro acadêmico da área da saúde com representantes na reunião. Ela disse que foi dado 
espaço para que os estudantes dessem sugestões de melhoria na FURB e no CCS, para que isso seja revisado e 
possivelmente alterado em estatuto. Uma das problemáticas levantadas pelo CAMBLU na reunião foi relacionada ao 
abandono do campus 5 da FURB, no qual aparelhos e equipamentos não são usados e aproveitados da forma que 

deveriam, e os alunos de medicina acabam não tendo acesso a toda a estrutura disponibilizada pela FURB. A vice-
diretora de marketing citou que foi discutido sobre o atual administrador do campus 5 não ser da área da saúde, e 
que, apesar de isso não ser uma obrigatoriedade, acaba influenciando nas decisões que são tomadas por lá, então 
por isso seria melhor se o próximo administrador desse campus pudesse ser alguém da área. Amanda também se 

colocou à disposição para auxiliar nessa melhora, se preciso. Ela disse que uma das pautas levantadas em outros 
cursos foi quanto à falta de contato entre alunos de cursos diferentes da área da saúde, o que acaba prejudicando o 
processo de aprendizado e integração na universidade. Além disso, houve outra pauta discutida quanto à 
possibilidade de excluir todos os departamentos dos cursos, e uni-los em um departamento geral, mas essa proposta 

foi vetada. Amanda falou, ainda, sobre o porquê de a monitoria de semiologia não poder ter sido discutida nessa 
reunião, já que isso é um assunto que cabe mais especificamente ao colegiado do curso de medicina, que não consta 
no estatuto da FURB. Todas essas medidas discutidas ainda serão votadas para entrarem ou não em estatuto. 

4 

Luís atualizou a pauta dizendo que a vacinação da H1N1 ainda está aberta, excepcionalmente, devido à situação da 
pandemia. Com isso, o HSA manterá a obrigatoriedade de apresentar essa vacina, assim como a da COVID-19, para 
realizar atividades práticas no hospital. Camila disse que isso será divulgado nas redes sociais, além de que o 

departamento já informou os acadêmicos por e-mail.  

5 

Felipe disse que entrou em contato com o departamento, que informou que a monitoria de semiologia poderia ser no 

HSI, HSA, ou no campus 5, com a presença de um professor, no entanto, não teria como porque eles precisam estar 
no hospital a noite e não têm disponibilidade de horário, além de que não seria benéfico para os monitores, pois 
acabaria tirando o foco do intuito das monitorias. Ou então poderiam realizá-las no laboratório de habilidades e 
simulação, que atualmente localiza-se no bloco J, e ainda não está dentro dos conformes da vigilância sanitária, e 

isso demandaria de um técnico de laboratório, o que necessita ter o aval da vigilância. Além disso, a monitoria teria 
que ser à noite, por conta de o curso ser integral. O responsável no departamento também falou sobre questionar a 
PROAD quando o laboratório de habilidades no campus 1 ficará pronto (o real local deveria ser no bloco S, que está 
em reforma) mas ficou de perguntar isso ao setor e não deu resposta ainda. Felipe sugeriu que a monitoria fosse feita 

no laboratório de habilidades do campus 6, porém isso também demandaria alguns ajustes. Camila citou que o plano 
então seria de mudar no PPC esses locais específicos, mas isso demanda muito tempo e burocracia. Ela pediu então 
para Felipe entrar em contato com a PROAD para perguntar sobre o laboratório do bloco S, e Amanda se 
disponibilizou para enviar um e-mail para o departamento questionando sobre o assunto.  

6 

Quanto ao SOLAM, Priscila atualizou que o terceiro dia foi dentro dos conformes. Rafael Patiño disse que apenas 
houve um imprevisto com relação à apresentação de slides, mas que ele e Amanda conseguiram contornar o 

problema. Amanda disse que a comissão conseguiu suprir as demandas do evento, e falou que a pessoa sorteada 
pela primeira vez no terceiro dia não havia seguido as regras do sorteio, e que, portanto, o sorteio será realizado 
novamente no quarto dia do evento, totalizando dois sorteios em um mesmo dia. Priscila disse que enviará as 
atualizações para as ligas que irão apresentar no quarto dia de SOLAM. Camila disse que os professores elogiaram o 

evento, e Amanda citou que as diretorias das ligas e os alunos também têm elogiado muito.  

7 

Quanto à sala de coworking, Julia disse que falta pendurar as letras na parede, sugerindo que fossem penduradas 

com uma fita dupla face. Brenda disse que as cadeiras já foram montadas, e a cafeteira e o sistema de segurança 
comprados já chegaram. Ela disse que o sistema teria que ser instalado na sala, e que precisa de algumas 
ferramentas específicas, ela disse que vai conversar com a DAC pra verificar se eles são permitidos de instalar. 
Camila pediu que esses últimos ajustes sejam feitos até semana que vem, para que a sala seja inaugurada no início 

de novembro. 
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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 
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8 

Rafael Patiño disse que foram definidas duas datas para o evento de especialidades médicas: 18 e 23 de novembro. 

No primeiro dia, a palestra seria sobre trabalho no exterior, com o Dr. Juliano Riella, e sobre trabalho em ESF, com a 
Dra. Gabriela Kuss. No segundo dia, o tema será sobre exército e trabalho voluntário, nos quais os palestrantes serão 
Dr. Ramon e Dr. Alexandre, respectivamente. Alguns médicos ainda não confirmaram a presença no evento, mas 
Rafael disse que a maior parte da organização já está encaminhada. O diretor de eventos lembrou que ainda falta 

escolher um nome para o evento, e a gestão ficou de pensar em sugestões.  

9 

Rafael Coelho disse que o material de apoio científico já foi finalizado, e questionou a gestão sobre a fonte a ser 

utilizada para as referências bibliográficas do manual, e Camila citou que seria interessante deixá-la nos padrões da 
ABNT. A presidente parabenizou a todos os envolvidos na pauta.  

10 

Camila disse que a pauta de saúde mental foi algo muito importante trazido pelo centro acadêmico, e que, durante 
esse ano, os trabalhos nessa pauta foram encerrados. Para realizar esse encerramento, foram postados mais dois 
textos escritos pelas ligas acadêmicas. Brenda reforçou que essa pauta foi muito importante e que o trabalho 
realizado pela gestão atual foi excepcional. Ana agradeceu e parabenizou as ligas acadêmicas que se 

disponibilizaram para auxiliar nesse processo, e disse que conversou com a professora envolvida no projeto para 
possivelmente manter essa campanha na próxima gestão. Brenda agradeceu à professora Morgana por oferecer seu 
trabalho voluntariamente para os acadêmicos de medicina. Camila agradeceu aos PICs e à professora Carol Valente 
pelo envolvimento no projeto. Julia acrescentou dizendo que achou importante a atuação ativa do centro acadêmico 

em de fato tentar auxiliar na saúde mental dos estudantes de medicina, não apenas realizando palestras. 

11 

Ana Luiza disse que enviou a transparência das doações para o Lar Betânia para ser postada no site. Com relação à 

entrega das doações, as datas tiveram que ser adiadas pois o pessoal do Lar não pôde comparecer nas datas que 
haviam sido combinadas anteriormente. Com isso, a IFMSA está organizando outras datas para realizar essa 
entrega. Camila parabenizou e agradeceu Ana pelo trabalho que ela realizou na filantropia ao longo da gestão. 

12 

Camila citou que seria importante realizar a campanha do novembro azul, em prol da prevenção do câncer de 
próstata, realizando uma divulgação no Instagram e ações conscientizadoras. Priscila, Rafael Coelho e Luís ficaram 
responsáveis por escrever um texto falando sobre a prevenção do câncer de próstata, e as meninas do marketing 

definiram para o dia 10 o prazo para entrega do texto, para que elas possam encaixá-lo no design.  
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 39 

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, Laisa Scremin, Laura Spengler Zen, Rafael Destri 

Coelho, Rafael Reis Patino, Sofia Schmitt Schlindwein, Thainá Scheffer Gava. 

Também estiveram presentes os acadêmicos: Scarlet, Johanna e Guilherme Wandall. 

Os integrantes Priscila, Luis, Alan e Maria não puderam participar. 

OBSERVAÇÕES 
Reunião realizada via Microsoft Teams e presencialmente na sala J-309 devido à 
pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Demandas por Turma 

2 Retorno SEMUS 

3 Comissão Eleitoral 

4 Assembleia Geral DCE  

5 Teste de Progresso 

6 Salinha CAMBLU 

7 II SOLAM 

8 Camisetas CAMBLU 

9 Travesseiros HSI 

10 Eventos 

11 Sala de Coworking 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 03/11/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h35   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Foi recebida uma pergunta pela caixinha de perguntas do Instagram oficial do CAMBLU referente à monitoria 
de semiologia: 

• Como comentado em reuniões anteriores, a questão será levada ao colegiado em uma reunião da 
próxima semana. O CAMBLU está lutando ativamente para que a pauta seja encaminhada. 
O CAMBLU também encaminhou um email para a PROAD questionando sobre o laboratório de 
habilidades – local onde deveria ocorrer a monitoria. 
 

• Aulas práticas da sexta fase: alguns alunos do sexto período entraram em contato com o CAMBLU acerca de 
algumas aulas práticas, segundo os alunos, as aulas ocorrem nos hospitais mas são teóricas, ou seja, não há o 
contato com os pacientes e a atuação ativa dos alunos. A turma já conversou com os professores e Camila 
sugere que os alunos sigam tentando uma negociação com os docentes nesse primeiro momento, haja vista, o 
professor tem a liberdade de decidir se irá levar os alunos aos pacientes ou não, no entanto, isso deve ser 
acordado entre o professor e os alunos. Se necessário, o CAMBLU poderá mediar um contato com a 
coordenação. 

• Currículo novo: a prova de endocrinologia da professora Teresa estava agendada para ocorrer nesta tarde 
(04/11). No entanto, a disciplina é compartilhada pelos alunos da quinta e sexta fase – devido a alteração do 
currículo, e foi descoberto que a professora não está cadastrada na quinta fase. Ao agendar a prova no AVA3, a 
professora só teve acesso à sexta fase, e devido a isso a prova teve que ser adiada. O CAMBLU vai averiguar o 
porquê de a professora não estar registrada para dar aula para a quinta fase.  
A gestão reforça que esse é mais um caso de descaso com o cumprimento do novo currículo e irá conversar com 
a coordenação. 

02 
O CAMBLU está em contato com a Secretaria de Saúde para que haja o retorno dos estágios para quinta e sexta 
fase. A SEMUS afirmou que a liberação dos campos de estágio irá acontecer apenas no próximo ano, no entanto a 
previsão é de que ocorra o retorno para todas as fases. A pauta seguirá para a próxima gestão. 

03 

Já foi realizada a homologação da chapa concorrente à nova gestão do Centro Acadêmico. Apenas uma chapa se 
inscreveu, a Chapa Conectar. A campanha eleitoral ocorrerá de 03/11 a 11/11, e no dia 10/10 ocorrerá via Teams a 
apresentação das propostas. As eleições serão realizadas de forma online no dia 12/11, junto com as eleições da 
atlética. O resultado será divulgado no mesmo dia. 

04 

Na sexta-feira (05/11) às 18h30, via Teams, ocorrerá a Assembleia Geral do DCE. Assim como a Assembleia Geral 

do CAMBLU, essa também necessita de um quórum mínimo para que as alterações sejam aprovadas, dessa forma a 

presidente solicita a participação dos integrantes do CAMBLU na Assembleia. 

05 
O Teste Progresso ocorrerá amanhã a partir das 13h30, até as 17h40. Foi encaminhado email aos alunos com 
orientações de como realizar a validação do sistema e a prova. Se houver algum problema, o suporte técnico deve 
ser contatado. Lembrando que a realização do teste é essencial para a pontuação da residência. 

06 

Na semana passada o ar-condicionado da sala de convivência foi deixado ligado durante toda a noite. A gestão 
reforça que foram dados diversos avisos nas turmas e está sendo feito um revezamento entre os integrantes da 
gestão para cuidar da sala, no entanto é preciso colaboração de todos os acadêmicos para que o ambiente seja 
preservado. Laisa também ressaltou que o chão da Salinha está constantemente sujo, e como o ambiente é utilizado 
como local de almoço para muitos acadêmicos, é essencial que se mantenha limpo. Ana irá entrar em contato com a 
segurança para averiguar quem é responsável pela limpeza da sala, a FURB ou a própria gestão. 

07 

O segundo SOLAM foi encerrado na última quinta-feira (28/10) após quatro dias de evento. Apesar de alguns 

impasses, o evento ocorreu como o previsto e recebeu apenas elogios! A comissão comenta que esperava mais 

presentes ao vivo, mas entende que as demandas de estudo e o fato de ser mais um evento online contribuíram para 

o menor número de espectadores. Três sorteios já foram realizados, e o quarto será realizado em breve. O adiamento 

do último sorteio se deu porque a ganhadora não havia seguido as regras previstas.  

A equipe organizadora agradece às ligas, aos palestrantes e aos alunos que participaram do evento e relembra que 

todas as palestras ficarão disponíveis no canal do YouTube do CAMBLU e os certificados serão distribuídos em 

breve. 

08 

A encomenda das camisetas foi realizada por meio de formulário, o qual já foi encerrado. E o pedido para a empresa 

já foi encomendado. O preço do pedido totalizou R$ 390,00, cujo pagamento será efetuado em parcela única no 

momento da entrega das camisetas pela empresa. O prazo para as camisetas ficarem prontas é de 25 dias. 

Está sendo planejado um novo plantão da lojinha no dia 11/11 das 12h15 às 13h15 na sala de reuniões do CAMBLU 

no Edifício Cristiana. 

09 Durante o feriado, o CAMBLU recebeu a demanda de que os travesseiros disponíveis para os alunos do internato que 
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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 
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fazem plantão no Hospital Santa Isabel estavam velhos e desconfortáveis. Dessa forma, o CAMBLU entrou em 

contato com o hospital para verificar a possibilidade de serem disponibilizados novos travesseiros pela própria 

instituição ou se o Centro Acadêmico precisaria comprá-los, e o hospital aceitou fornecer travesseiros novos para os 

acadêmicos.  

10 

Os diretores de eventos entraram em contato com os palestrantes e todos confirmaram disponibilidade para participar 

do evento sobre Residência Médica. Além disso, dois palestrantes demostraram interesse em realizar a palestra de 

forma presencial. Dessa forma, será verificada a possibilidade de reservar o auditório para a realização da palestra, e 

serão feitos dois formulários de inscrição diferentes para cada dia de evento devido à limitação do número de 

pessoas no evento presencial. A divulgação do evento ocorrerá em breve, os diretores apenas estão aguardando a 

confirmação de horários dos palestrantes. 

11 

A salinha de Coworking foi finalizada e a inauguração ocorrerá após essa reunião. A criação do novo ambiente foi 

possível graças ao trabalho de várias gestões do CAMBLU! A sala poderá ser utilizada por estudantes para estudos e 

realização de trabalhos em grupos. 

12 
Camila relembra que restam apenas quatro reuniões sob o comando da gestão Evolução, e as últimas três reuniões 

deverão contar com a presença dos integrantes da nova gestão eleita, que assumirá a partir de dezembro. 
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LOCAL 
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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, Luis Gabriel Blemer, Maria Eduarda Ponticelli, 

Priscila Pegoretti, Rafael Coelho, Rafael Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, 
Thainá Scheffer Gava  

 

OBSERVAÇÕES 
Bruno e Laura não puderam estar presentes porque estavam em plantão. 
Reunião realizada de forma híbrida devido à pandemia. 
Convidados: Julia Klaumann, Maria Eduarda Pereira 

PAUTAS 

  

1 Reunião do Colegiado 

2 Demandas por Turma 

3 Blog CAMBLU 

4 Podcast MEDFURB On 

5 Eventos 

6 Feedbacks Gestão 

7 Homenagem Veteranos 

8 Retrospectiva Gestão Evolução 

9 Certificados 

10 Marketing 

11 CNPJ CAMBLU 

12 Avisos para a próxima reunião 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 08/11/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h40  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila citou que ela, Luís e Amanda estiveram presentes na reunião do colegiado, juntamente com alguns 
professores da grade. Luís citou as pautas: 

1. Foram eleitos os novos membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE), o qual será responsável por fazer 

alterações no novo currículo da Medicina (PPC 2018.2), solicitação feita pelo CAMBLU haja vista que 
existem muitas pendências no novo formato do curso a serem sanadas. No entanto, ocorreram alguns 
conflitos com relação à disponibilidade de vagas e a ocupação de duas vagas em órgãos administrativos por 
um mesmo membro, o que ainda será resolvido com maiores detalhes. 

2. A pauta sobre a monitoria de semiologia médica foi abordada de forma incisiva, tendo sido apresentado o 
modelo ideal para o colegiado – que contaria com monitores no período noturno, no Laboratório de 
Simulação, sem a necessidade de presença de um professor. O CAMBLU se posicionou, afirmando que os 
acadêmicos estão pagando por isso em suas mensalidades, e o prometido não está sendo recebido. O 

Colegiado se comprometeu em estudar a questão. 
3. O professor de patologia possui conflitos de agenda com a grade estipulada pela FURB para as aulas da 3° 

fase, e a pauta foi trazida em questão pois o horário alternativo proposto pelo professor não condiz com o 
ideal. Ficou decidido que a turma não possui a obrigatoriedade de aceitar o horário alternativo, e o docente 

precisa se adequar ao horário oficial que já lhe fora estipulado quando prestou o concurso. 
4. Houveram 2 pedidos da turma 43 em relação à formatura: uma gestante da 12ª fase deseja trocar suas 

atividades práticas nos hospitais por atividades teórico-práticas, protegendo-se do risco da pandemia na 
gestação, e a outra acadêmica foi aprovada em um concurso, e gostaria de se formar para aproveitar a 

vaga. Foi votado, portanto, que a gestante poderia fazer a troca, porém a aluna que passou no concurso não 
conseguiu a autorização para adiantar a formatura, porque a maioria do colegiado votou contra. O CAMBLU 
se posicionou à favor da antecipação da formatura e da troca das atividades. 

5. Em breve, irá abrir mais um processo de transferência externa para a FURB, sendo 2 vagas para a 2° fase; 

2 vagas para a 3° fase e 1 vaga para a 4° fase. Mais detalhes sobre as vagas estarão disponíveis no site da 
FURB. 

6. Abono de faltas no internato devido às provas de residência – o colegiado debateu sobre a questão, e ficou 
definido que, se possível, sejam feitos escanolamentos nos plantões de forma a não haver furos, uma vez 

que as faltas não podem ser abonadas pois existe uma carga horária a ser cumprida. 
7. Aluna que deseja fazer intercâmbio da 3° fase, solicitou ao colegiado a permissão para antecipar a prova de 

semiologia médica para não existir conflito entre as notas e a viagem – o colegiado não viu problemas em 
antecipar a prova, e ficou decidido que uma reunião será feita com a acadêmica e o professor chefe da 

disciplina de semiologia médica para alinhar a situação; 
8. Por fim, o CAMBLU se posicionou firmemente e solicitou mais atenção ao novo currículo do curso de 

Medicina, o qual está sendo conduzido com dificuldades, como por exemplo: disciplinas que coincidem entre 
a 5° e 6° fases, o que irá se repetir nos próximos semestres; excesso de disciplinas na proposta 

integralizada do currículo (PBL); ausência da monitoria de semiologia médica; dentre outras questões. 

2 

Não houve demandas na caixa de perguntas do Instagram.  

• Camila citou que o Teste de Progresso foi realizado, dessa vez sem maiores problemas, no dia 04/11.  

• Julia Klaumann disse que notou um problema no site da Vunesp, no qual foi realizado o Teste de Progresso, 
e metade de suas questões não foram marcadas pelo sistema. Camila perguntou se mais alguém teve esse 
problema, e o restante que já havia conferido o site disse que estava tudo certo a princípio; a presidente 
repassou o contato do pessoal da Vunesp para que Julia possa resolver isso. Julia disse ainda que duas 

pessoas da sua turma não tiveram suas questões marcadas pelo sistema. Com isso, Amanda sugeriu que 
seja conversado com os líderes para que eles questionem nas turmas se mais alguém teve esse problema, 
para poder encaminhá-lo para a Vunesp.  

3 

Camila falou que pensou em fazer mais uma publicação no mês de novembro, em conscientização para a campanha 
do Novembro Azul, para ser postado no blog do CAMBLU, já que está sendo feito um texto para post no Instagram. 
Priscila disse que já iniciou o texto, e está organizando para conseguir finalizá-lo até dia 10, mas as meninas do 

marketing falaram que não há data definida para postar. Felipe ficou de mandar o texto para o marketing. 

4 

Quanto ao podcast, Camila questionou sobre a possibilidade de produzir algum conteúdo de ligas para o mês de 

novembro. Priscila disse que não sabia do interesse de nenhuma liga para esse mês, mas que um post da LAGEH 
deveria ter saído em outubro, mas está atrasado, e ela poderia então cobrar para deixarem isso pronto. Amanda 
sugeriu que poderiam ser enviadas sugestões de temas (como datas comemorativas) para estimular as ligas a 
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publicarem algo relacionado a esses conteúdos. Camila concordou com a ideia e pediu que Priscila organizasse isso 

junto com o marketing e com as ligas acadêmicas. 

5 

Sofia disse que o Dr. Ramon não vai poder participar do evento, e que não sabe quem mais poderia chamar. Ela 

disse que poderiam encontrar outro palestrante da área, escolher outra data, ou então fazer só o tema de médicos 
sem fronteiras. Alan e Luís sugeriram outras ideias de palestrantes para o assunto. 

Rafael disse que o restante do evento está encaminhado, e que foi escrito um e-mail para o departamento solicitando 
um espaço para palestras, preferencialmente um auditório na FURB. O departamento respondeu pedindo as datas e 
horários. Laísa perguntou com quantos dias de antecedência o marketing poderia fazer a divulgação, e Rafael falou 

que a partir do momento que os palestrantes aceitarem, eles poderão ser divulgados. Laísa disse então que, nessa 
semana, o evento seria divulgado, e na semana que vem, os palestrantes. Camila disse que o departamento não 
respondeu a solicitação, e pediu que Rafael ligue no departamento para conseguir reservar essa sala logo. Rafael 
disse que já havia ligado lá, no entanto, foi solicitado que ele enviasse um e-mail para eles formalizando o pedido.  

Camila falou também que conversou com o departamento sobre uma possível cerimônia do jaleco, mas que há uma 
restrição para um total de 55 pessoas nos auditórios da FURB, e com esse limite não caberiam nem duas turmas 

inteiras. Luís sugeriu a possibilidade de fazer a cerimônia do jaleco no ginásio, e ficou responsável de conversar com 
a FURB sobre isso. 

6 

Camila disse que teve a ideia de fazer o feedback externo da gestão e o dos líderes por formulário, no entanto o 
feedback interno seria realizado na última reunião, na qual ocorre também a passagem de cargos. Além disso, ela 
disse que será solicitado que os alunos coloquem o nome no formulário para evitar que sejam feitos comentários 
desnecessários, e Amanda sugeriu que poderia ser solicitado o próprio e-mail da pessoa, ou seja, o formulário só 

pode ser respondido se a pessoa estiver logada. Priscila e Sofia ficaram responsáveis por realizar o formulário dos 
líderes, mas pediram que duas pessoas ficassem responsáveis por separar as respostas, então Julia e Amanda se 
disponibilizaram para isso. Thainá e Laura farão o formulário de feedback externo. 

7 

Ana falou que o pessoal do marketing já fez as artes para realizar as homenagens aos veteranos formandos, e o 
valor por peça seria de 40 reais, e o total seria acrescido de 10 reais de frete. A gestão concordou em realizar essa 
encomenda. A empresa já confirmou que a arte poderia ser utilizada nos itens, e o valor de 50% deve ser antecipado 

no pagamento para que eles façam as homenagens. Brenda lembrou ainda que depois será comprado material para 
embalar os presentes. Camila disse que serão priorizados para a entrega dos presentes aqueles que estão 
envolvidos na pauta.  

8 

Como a gestão de 2021 está terminando, Camila disse que será feita uma retrospectiva de tudo o que foi feito ao 
longo do ano. Ela disse que seria montada uma comissão de algumas pessoas para organizar como realizar essa 
homenagem até o fim do ano. Ficaram responsáveis por fazer a retrospectiva: Camila, Julia, Maria Ponticelli e 

Thainá. 

9 
Camila disse que os certificados emitidos pelo CAMBLU valerão 430 horas, e que para emiti-los precisará do CPF de 

cada membro da gestão. Os certificados poderão ser retirados no departamento a partir do dia 1º de dezembro.  

10 

Laísa disse que ainda não foi divulgado o material de apoio científico, que atualmente é prioridade para postagem; ela 

passou também as datas em que haverá posts novos no Instagram: 

• 09/11 – divulgar plantão da lojinha; 

• 10/11 – post do evento da carreira médica; 

• 14/11 – palestrantes do evento de carreira médica;  

• 23 e 24/11 – feedbacks;  

• Novembro Azul – em aberto;  

• Post de homenagem aos veteranos (data mais próxima da formatura);  

• Ação do Lar Betânia – ainda será definido com a Diretora de Filantropia (data ideal: 19/11);  

11 

Gabriela disse que hoje acabava o prazo que o cartório deu para analisar os documentos da ata de posse do 
CAMBLU, mas faltou a assinatura do advogado e o certificado de OAB dele; ela disse que vai solicitar isso a ele para 
poder anexar na ata; depois disso, ela levará no cartório novamente, e o prazo de análise então será de 10 dias.  

12 
Camila falou que essa era a última reunião exclusiva da Gestão Evolução; as próximas serão realizadas com a nova 
chapa eleita; ela falou que dia 10 haverá a apresentação online da Chapa Conectar via Microsoft Teams. A 

presidente lembrou que a eleição será realizada na sexta feira (12), das 8h às 20h. Na semana que vem, ela disse 
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             Rafael Reis Patiño                                                 Sofia Schmitt Schlindwein 

             Diretor de Eventos               Vice-diretora de Eventos 

 

 

que a reunião será realizada com a nova chapa eleita na quarta-feira (17). 

Ela falou que será feito um encerramento da gestão, que ainda não tem data definida. 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 41 

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, Julia Westarb Buss, 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. 

Também estiveram presentes os acadêmicos: Luiz Henrique Dias Christ, Laís 

Barcelos, Scarlet Schiquet, Johanna Wamser, Maria Eduarda Pereira, Julia Klaumann, 

Ana Luísa Boing, Giovanna Gonnela. 

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

PAUTAS 

  

1 Eleições 2021 

2 Passagem de cargos 

3 Demandas por turma 

4 Monitoria de Semiologia Médica 

5 Núcleo Docente Estruturante 

6 Retrospectiva CAMBLU 

7 Sala de Coworking 

8 Avaliação CPA 

9 Filantropia  

10 Calendário de Final de Semestre 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 17/11/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h15  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h30   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

As eleições para gestão do CAMBLU em 2022 ocorreram de forma online na última sexta-feira (12/11). O link para 
votação foi encaminhado via email para todos os acadêmicos, que puderam votar uma única vez. A comissão eleitoral 
ficou responsável por averiguar se nenhuma irregularidade foi cometida.  
Foram computados 176 votos válidos – sendo, destes, 169 votos a favor, 3 brancos e 4 nulos. Como o quórum mínimo 
para a chapa ser considerada eleita é de 25% da quantidade total de acadêmicos do curso, 122 votos (486 alunos no 
total), a chapa Conectar foi considerada eleita. A nova gestão inicia-se em dezembro do presente ano.  
Na última reunião da gestão Evolução, que ocorrerá dia 29/11, deverá haver a passagem de cargos dos atuais 
integrantes para os novos membros do Centro Acadêmico. Camila parabeniza a chapa vencedora e deseja boas-vindas 
aos novos membros! 

02 
A presidente solicita que os atuais membros organizem materiais e informações importantes dos cargos e entrem em 
contato com os integrantes que irão sucedê-los durante a semana. No entanto, na última reunião haverá a passagem 
de cargo oficial. 

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

04 

Felipe comenta que recebeu resposta do email encaminhado à PROAD sobre a Monitoria de Semiologia Médica. A 

PROAD informou que não possuía conhecimento sobre a oficialização do laboratório de simulação, dessa forma, se o 

laboratório não for oficializado pela Universidade, a monitoria não poderia ocorrer no espaço. Camila complementa que 

entrou em contato com o chefe de departamento e cobrou uma atitude sobre a monitoria. O departamento afirmou que 

as vagas para monitores ainda precisam da aprovação do CEP, mas pretende-se divulgar o edital no próximo ano. 

Segundo o projeto pedagógico, serão ofertadas duas vagas para monitoria remuneradas e duas voluntárias. 

05 

O Núcleo Docente Estruturante é um orgao recém-criado responsável por alterar o projeto pedagógico curricular (PPC) 
da Medicina. A criação do Núcleo mostra-se relevante devido à necessidade de ajustar diversas determinações do 
novo currículo do curso, como a obrigação de proficiência nível B2 em Inglês, a Monitoria de Semiologia Médica, a 
nova Disciplina Integralizadora, entre outros. Em um primeiro momento, não foi comentado se o Centro Acadêmico terá 
uma cadeira votante na comissão do Núcleo, contudo, isso será confirmado pela presidente. 

06 
Thainá, Camila, Julia e Maria entraram em contato com os outros membros solicitando que estes gravassem um vídeo 
compartilhando suas experiências dentro do Centro Acadêmico, a fim de comemorar o encerramento da gestão. 

07 

Foi adquirido um lixeiro para a Sala de Coworking, cujo custo totalizou R$ 25,99. 

A manutenção da nova sala será feita pelos mesmos integrantes responsáveis semanalmente pela manutenção da 

Sala de Convivência. Ana também entrou em contato com a equipe de limpeza, e a partir dessa semana as salas serão 

limpas semanalmente.  

08 

Foi comunicado ao CAMBLU que houve baixa adesão de respostas ao CPA – Comissão Permanente de Avaliação – 

a qual avalia os serviços oferecidos pela universidade, como Biblioteca, Restaurante, ... A presidente reafirma a 

importância de os alunos participarem da avaliação para que possam ser feitas melhorias nesses ambientes, e solicita 

que os membros participem da pesquisa. 

09 

A campanha Alegria em Ação, em parceria com IFMSA, foi encerrada. Ana agradece a todos os alunos que contribuíram 

para a campanha e à IFMSA pela parceria. Dia 19/11 será divulgado um agradecimento oficial no Instagram do 

CAMBLU. 

A professora Daniela Maysa entrou em contato com a Diretora de Filantropia propondo parceria para arrecadação de 

brinquedos para o Natal para as crianças atendidas pelo CER – no campus V. Todos os membros foram a favor da 

parceria. 

 

Projeto de Extensão para acadêmicos de Medicina – Ana e Brenda, com o auxílio de Maria, foram responsáveis por 

dar início ao projeto, junto com a professora Daniela Maysa. Entretanto, como as integrantes Ana e Brenda não 

continuarão na futura gestão do CAMBLU, estas sugeriram que outros integrantes as substituíssem na organização do 

projeto. Ambas irão verificar com a professora orientadora a possibilidade dessa substituição. O projeto de extensão foi 

uma proposta da Chapa Evolução e será concluído pela Chapa Conectar. 

10 

Camila já encaminhou para os líderes o calendário de final de semestre. O qual também é divulgado a seguir: 

• 06/12 a 11/12: complementação de carga horária das disciplinas; 

• 08/12 e 09/12: matrículas dos calouros; 

• 15/12: entrega dos diários de classe e fechamento das médias pelos professores; 
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• 16/12 a 21/12: primeiro período de matrículas de veteranos 

Pontua-se que o calendário não se aplica às turmas do internato, e que durante a semana de reposição é permitida a 

aplicação de provas e trabalhos.  

O diário de notas deve ser fechado no dia 15/11, entretanto os professores podem solicitar mais alguns dias para 

finalizar a correção de provas e divulgação das notas. 

11 

Amanhã ocorrerá o primeiro evento presencial realizado pelo CAMBLU no ano, que abordará o tema “Carreira Médica 

– caminhos a seguir”. Foram disponibilizadas 40 vagas para alunos (além de 6 vagas para integrantes da Gestão). 

No dia 23/11 ocorrerá a segunda etapa do evento, que será online, no entanto Sofia está tendo dificuldades para 

contatar médicos do exército, dessa forma, a vice-diretora de eventos entrará em contato com o quartel de Blumenau. 
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NÚMERO DA REUNIÃO 42 

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 forma híbrida devido à pandemia. 
Convidados: Ana Carolina de Melo, Ana Luísa Boing Alvarenga, Giovanna da Silva 
Botezzini, Johanna Laschewitz Wamser, Júlia Larissa Couto, Julia Klaumann, Luiz 
Henrique Dias Christ, Maria Eduarda Pereira 

PAUTAS 

  

1 Demandas por Turma 

2 Dose de Reforço 

3 Hospital Universitário 

4 Travesseiros HSI 

5 DAEX 

6 Eventos 

7 Manual de Apoio Científico 

8 Lojinha CAMBLU 

9 Marketing 

10 Retrospectiva 2021 

11 Feedback da Gestão 

12 Repasse do DCE 

13 Avisos Gerais 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 22/11/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h35  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h40   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Não houve demandas na caixa de perguntas do Instagram. 

Ana Melo falou sobre um problema na matéria de Técnica Cirúrgica da 5ª fase, na qual grande parte das aulas da 
disciplina foram realizadas online, mas os professores da disciplina decidiram realizar a prova presencialmente, nos 

computadores da FURB. A turma achou injusto realizar uma prova presencial de uma matéria que foi praticamente 
toda via remota, mas mesmo após tentativa de negociação com o chefe da disciplina, ele negou e manteve a decisão. 
Com isso, a líder da 5ª fase questionou o CAMBLU sobre possíveis soluções para esse impasse. Brenda questionou 
sobre a qualidade das aulas, e o pessoal da 5ª fase reforçou que o cronograma está bagunçado, que ainda faltam 5 

aulas, e a prova deve ser realizada em breve. Luís disse que entendia a opinião da turma, mas que como não há 
nenhum impedimento documentando que os professores realizem as provas presencialmente ainda que as aulas 
tenham sido online, então sugeriu que fosse conversado com o professor. Luiz Christ sugeriu que seja feita a prova 
presencial, mas que então seja solicitado ao professor para atenuar um pouco a dificuldade das questões, ou então 

fizesse mais uma prova de reposição depois disso, caso a turma não obtenha um desempenho desejável. Brenda 
sugeriu que a prova fosse adiada, e Sofia falou que a experiência de sua turma com prova realizada em 
computadores da FURB foi ruim, porque os aparelhos travavam e isso causou grande estresse na turma. Amanda 
sugeriu que fosse solicitado então que fizesse a prova presencial, mas impressa, e ver se ele aceita ou se muda para 

o online. Caso o professor permaneça irredutível, ficou decidido que o CAMBLU poderá fazer uma mediação entre ele 
e a turma para chegar a um consenso. Ana Melo coletou as sugestões da gestão e disse que iria fazer uma votação 
entre a turma, mas falou que achava que a necessidade de mediação de órgãos externos acabaria prejudicando a 
todos. Bruno acrescentou ainda que a turma da 5ª fase deve se manifestar, e não apenas a líder, para tentar negociar 

isso com o professor. 

Luís citou que a sua turma finalizou a 10ª fase ontem, e como não há campo de estágio, estão parados. Com isso, 
quando ocorre a volta das aulas após o recesso eles adiantam uma parte da 12ª fase por aproximadamente 8 
semanas. No entanto, o responsável do setor deu férias para os professores, então não há professores para dar aula 
nesse período, e o HU estará fechado em janeiro, ou seja, a turma 45 ficará cerca de 4 semanas sem aula no 

campus. Ele falou então que provavelmente iria conversar com o coordenador para tentar resolver esse problema.  

2 

Camila disse que agora a dose de reforço pode ser tomada após 5 meses da 2ª dose da vacina contra a COVID. 

Além disso, essa dose já está liberada para todos os maiores de 18 anos, então não há necessidade de levar o 
comprovante de realização dos estágios, apenas agendar e ir vacinar.  

3 

Luís disse que o Ambulatório Universitário do campus 5 terá uma nova administração relacionada à radiologia, e 
disse que entrou em contato com o professor Mello questionando sobre a possibilidade de entrarem alunos lá para 
estagiar, mas ainda não obteve resposta. 

4 

Como houve reclamações quanto à qualidade dos travesseiros do HSI, Luís disse que entrou em contato com o 
hospital questionando sobre a possibilidade de troca ou se o CAMBLU mesmo poderia trocar. O HSI acatou a 
demanda e realizou a troca após algumas semanas de espera.  

5 

Priscila disse que depende da próxima reunião do CONSUNI para encaminhar a pauta dos certificados da DAEX, 
mas ainda não há data marcada para realizar essa reunião, então provavelmente a pauta se estenderá para a 

próxima gestão continuar resolvendo o problema das certificações. Camila reforçou alguns detalhes sobre a pauta, e 
citou que ainda não há definição se o CAMBLU possuirá uma cadeira no CONSUNI no próximo ano. 

6 

Sofia disse que o primeiro dia de evento não teve muita adesão, mas os palestrantes estavam muito dispostos a 
conversar com os participantes que compareceram. Ela disse que foi muito bom, principalmente devido ao fato de ter 
sido presencial. Falou também que o próximo dia de evento será na terça-feira (23), mas será realizado via Teams. 

7 

Rafael Coelho disse que o material de apoio está pronto, e agradeceu às meninas do marketing pela ajuda em 
montá-lo. Houve um problema no site do CAMBLU, então não teve como postá-lo hoje, mas assim que o problema for 
resolvido, o material será postado.  

8 

Brenda disse que a única pendência é a realização dos pedidos das camisetas dos acadêmicos, e que ainda não há 
data para a entrega. Ela disse que, caso a entrega ocorra após o início do mês de dezembro, a próxima gestão 

deverá realizar o pagamento e a entrega das camisetas, provavelmente em um plantão de vendas. Ela convidou Julia 
Klaumann para participar do plantão caso isso ocorra ainda em novembro, e disponibilizou-se para auxiliá-la caso o 
plantão seja realizado em dezembro.  
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9 

Amanda disse que ainda há algumas postagens para serem realizadas nessa gestão:  

• Evento de residência 

• Material de apoio científico 

• Feedbacks – Camila citou que precisaram fazer alterações nas datas, então o formulário de feedback 
externo abrirá na terça-feira (23) e o dos líderes ficará para a outra semana 

• Novembro Azul  

• Homenagem dos veteranos (ficará para dezembro, e as meninas do marketing da gestão atual se 
disponibilizam a deixar a arte pronta ou a auxiliar as meninas da próxima gestão para essa postagem) 

10 
Camila disse que os vídeos devem ser enviados até quinta-feira (25), para que os responsáveis pela pauta possam 
juntar os vídeos para realizar a homenagem de retrospectiva. 

11 
Camila lembrou que o formulário de feedback externo da gestão será liberado amanhã, e pediu que a gestão ajude a 
divulgar.  

12 

Gabriela citou que na semana passada foi informado que o repasse da gestão de 2021.1 e 2021.2 será realizado 
após o CAMBLU enviar todos os documentos necessários para o DCE. Ela disse que tentará encaminhar esses 
documentos ainda essa semana.  

13 

Camila disse que na semana passada foi questionada sobre o NDE, se o CAMBLU teria uma cadeira no Núcleo. Ela 
disse que conversou com Nogara, e ele respondeu que no PPC consta que o CAMBLU só pode participar de 
reuniões e opinar, mas não possui cadeiras e, portanto, não possui direito de voto no Núcleo. Ela disse que como 

isso entra em vigor no ano que vem, ficará em aberto para a próxima gestão tentar alterar.  

A presidente também falou que os certificados estão prontos, e os membros da gestão devem confirmar se os dados 
estão corretos. 

Ela lembrou também que os atuais membros devem iniciar a passagem de cargos para os membros da próxima 
gestão a assumir os cargos.  
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                    Alan França Cerioli               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           Brenda Wiggers      Priscila Pegoretti                             

Diretora de Patrimônio                             Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Rafael Reis Patiño                                                 Sofia Schmitt Schlindwein 

             Diretor de Eventos               Vice-diretora de Eventos 

 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

                           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 
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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 43 

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, Julia Westarb Buss, 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. 

Também estiveram presentes os acadêmicos: Luiz Dias, Laís de Barcelos, Maria 

Eduarda Pereira, Guilherme Wandall, Julia Klaumann, Johanna, Ana Boing, Giovanna 

Gonnela, Scarlet e Bruna Paganelli. 

OBSERVAÇÕES 
Reunião realizada via Microsoft Teams e presencialmente na sala J-402 devido à 
pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Reunião do Colegiado 

2 Demandas por turma 

3 Reunião do CONSUNI 

4 Repasse DCE 

5 Feedback da Gestão 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 29/11/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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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  

                                                                                  

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Camila, Amanda e Luiz participaram da reunião do colegiado que ocorreu na tarde dessa segunda-feira (29/11). À 
princípio, esta foi a última reunião do ano. A principais pautas discutidas foram: 
 

• Aprovação de um novo membro do colegiado devido à saída da professora Marta. A eleição de um novo 
membro ocorrerá na sexta feira das 17h às 18h, e todos os alunos poderão votar pelo link encaminhado via 
email. Os professores Leandro Hass e Katia Beckhauser concorrem à vaga. 
 

• Aprovação para prova de segunda chamado do acadêmico Luiz Grillo da quarta fase, o qual precisou se 
ausentar da faculdade devido à perda da sua bolsa de estudos, e precisa refazer algumas provas do semestre. 
 

• Abertura do HU durante as férias: a Turma 45 precisa repor aulas da disciplina de Ginecologia e Obstetrícia, 
o que havia sido combinado que ocorreria a partir do dia 03/01. Entretanto, os professores estarão de férias e 
a princípio o HU se encontraria fechado. Dessa forma, o CCS encaminhou um memorando à reitoria solicitando 
a abertura do Hospital e o coordenador Nogara conversou com os professores para averiguar a disponibilidade 
desses. A pauta continuará em andamento. 

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

03 

Recentemente ocorreu a última reunião do CONSUNI de 2021, na qual foi debatido o reajuste de mensalidade para o 
próximo ano. A proposta inicial da Reitoria era de 12,71%, a qual foi rebatida pelo DCE, que propôs um reajuste de 6%. 
A reitoria, então, propôs um aumento de 10%. O argumento para o aumento foi de que a FURB precisava se adequar 
ao valor de mensalidade das outras universidades do sistema ACAFE. Entretanto, é importante ressaltar que, algumas 
universidades haviam oferecido desconto na mensalidade devido à pandemia, o que não ocorreu na FURB. Ademais, 
diferente das outras instituições, a FURB é uma Universidade público-privada.  
O valor do reajuste poderia ter sido decidido em uma próxima reunião, ao que o CAMBLU era favorável, mas optou-se 
por encerrar o debate nessa mesma reunião. A próxima reunião ocorrerá apenas no início do próximo ano, 
possivelmente após o reajuste já ter sido aplicado.  
O CAMBLU se posiciona contra o valor do reajuste e a presidente entrou em contato com o DCE em busca de apoio 
para argumentar contra o aumento das mensalidades, entretanto o Diretório não se mostrou muito colaborativo. O 
CAMBLU irá redigir uma nota de repúdio em conjunto com os outros Centro Acadêmicos da Universidade a fim de 
contestar o ocorrido. 

04 O CAMBLU recebeu o repasse de dinheiro do DCE de 2020.1 e 2020.2. 

05 
O feedback da gestão foi encerrado dia 26/11 e recebeu 19 respostas. As avaliações variaram entre ótimo e bom, e 
foram recebidos apenas elogios. 

06 
A Gestão Evolução ainda precisa finalizar duas pautas: a retrospectiva da gestão, a qual será postada nas próximas 
semanas, e a homenagem aos veteranos que fizeram parte do CAMBLU, a qual ocorrerá com a entrega dos presentes 
no dia da colação da turma (10/12). 
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             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 
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ASSEMBLEIA GERAL – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 01 

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, Julia Westarb Buss, 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. 

Também estiveram presentes os acadêmicos demais acadêmicos do curso, 

totalizando 60 presentes. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Execução e regulamentação das eleições online enquanto perdurar a pandemia  

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 06/10/2021 
 

TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 19h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 19h32   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

A reunião iniciou às 19h15 com 60 presentes, número suficiente para o início da assembleia de acordo com a segunda 
chamada. A Assembleia Geral foi convocada e divulgada no dia 18/09, contabilizando o mínimo de 5 dias úteis.  
 
As eleições de 2021 devem ser realizadas de forma online, como no ano de 2020, para ficar de acordo com a Nota 
Oficial 25, a qual ainda permite que os alunos acompanhem as aulas de forma remota e não frequentem a universidade. 
A fim de regulamentar as eleições online durante o período de pandemia, foi preciso aprovar a alteração do título 4, 
capítulo 1 – artigos 58 e 59. 
O novo edital foi redigido pela Comissão Eleitoral, composta por Camila, Gabriela, Alan e  Brenda, o qual foi lido em 
reunião e aprovado por unanimidade pelos presentes.  
A eleições serão realizadas via formulário online da Microsoft, no qual o acesso só será permitido com o login 
institucional da FURB, para impedir para que alunos de outras universidades participem da votação. 
 

 
 
 
 

02 Além disso, a gestão recebeu alguns elogios:  
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Nada mais havendo a tratar, eu, Laura Spengler Zen, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 
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