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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 22 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Gabriela Dombeck, Anna Sofia Silva Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, 

Carolina Bevervanço Veiga, Douglas Rizzotto Kraemer, Gabriela Scheidt, João Vitor Muller 

Fantini, Julia Orsi, Laisa Scremin, Larissa Caroline Chiste, Rafael Destri Coelho, Rafael 

Reis Patiño, Sofia Schmitt Schlindwein, Vanessa Ferrari, Wallace Mees. 

OBSERVAÇÕES 

Presentes: Alan França Cerioli, Alessandra Ferrari Landmann, Ângela Wernke, Bárbara 
Dalri Andreghetoni, Brenda Trindade Varella do Nascimento, Bruno Francisco Pawlack, 
Julia Prebianca, Laryssa Aparecida Ruediger, Leonardo Cecconello, Liegge Roncaglia 
Pelegrini, Maísa Schultz, Marco Yukio Iizuka, Maria Antônia Silva da Cunha, Marina Luise 
Dorow, Paula Hosang Uba, Priscila Pegoretti, Nathan Kulkys Marques, Nicolas Boeira 
Machado. 

PAUTAS 

  

1 Reunião Sala de Simulação 

2 Mensalidades 

3 Manual dos Calouros 

4 Treineiros 

5 Homenagem aos Professores 

6 E-PAATC 

7 Copo Reutilizável 

8 I SOLAM 

11 Reunião CEF 

 Sala de Coworking  

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 02/12/2019 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck   Outro: 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

A nota oficial número 11 saiu no dia de hoje, e segundo a prefeitura a FURB não está autorizada a realizar aulas 
práticas, e ainda não tem data para retorno. Com exceção do internato que está liberado. 
A partir de agora não ocorrerão mais reuniões nas segundas feiras sobre todas as turmas, mas sim reuniões em dias 
separados e divididas por ciclos, uma fala do Ricardo, que será confirmada pelo Wallace Mees. E as informações 
referentes a individualidades de cada turma o Ricardo irá contatar diretamente com o líder da turma. 

02 

O CAMBLU produziu um ofício para a reitoria e administração da FURB, referente ao pedido dos alunos pela redução 
das mensalidades e pedido de reunião da reitoria com o CAMBLU. O ofício está pronto e foi mandado para análise de 
um advogado do DCE Bruno Wanke, após a análise será enviado para a reitoria e administração da FURB. Também 
será divulgado nas redes sociais do CAMBLU para conhecimento dos acadêmicos.  
O DCE também solicitou uma reunião com a reitoria que ocorrerá na semana que vem. 

03 

O Manual dos Calouros já está sendo finalizado. Deixamos marcado para o dia 11 de agosto, às 19h uma apresentação 
com os calouros para falar sobre o Centro Acadêmico e Universidade, via Teams. O marketing ficou responsável em 
fazer uma arte como convite para os calouros. E também será feito um storie em nosso Instagram com uma caixa de 
perguntas especificamente para eles. 

04 

O escolha dos treineiros foi feita através de uma votação anônima pelo forms, onde cada integrante do CAMBLU 

analisou as respostas dos formulários dos inscritos, sem saberem os nomes, apenas as respostas e a fase do 

candidato, cada um votou em três candidatos, a única pessoa que teve acesso ao nome dos inscritos foi a Larissa 

Chiste e por isso ela não votou. Tivemos 13 inscritos, e os selecionados foram: 

Com 9 votos: Laura Splenger Zen 

Com 8 votos: Luís Gabriel Blemer 

E com dois turnos porque houve empate, sendo o primeiro turno com 5 votos e no segundo com 9 votos: Ana Luiza de 

Moraes Boaventura. 

05 

Não tivemos acesso aos endereços dos professores, portanto vamos enviar a carta por e-mail para os professores. 

Sobre o vídeo, já foi feito o texto para 12 pessoas participarem. Veremos quem do CAMBLU quer participar da gravação 

do vídeo, e se necessário, convidar alunos que tenham interesse em participar, através dos líderes de turma.  

06 

Rafael Destri Coelho já fez o edital do E-PAATC. Decidimos que o valor disponibilizado ao alunos será percentual de 
50% ao valor da inscrição no congresso, com teto máximo de R$ 100 por participante. Ficando decidido um valor de 
R$ 400 por mês para ser disponibilizado para o E-PAATC, não tendo um limite de participantes. O porte do evento será 
avaliado pela coordenação do PAATC. O edital será alterado conforme as alterações que foram discutidas em reunião.  

07 A Brenda entrou em contato com algumas empresas e está aguardando o orçamento. 

08 Tivemos um total de 19 ligas concordaram em participar e estão discutindo sobre como será feito o evento. 

09 

A Julia Orsi participou da reunião do CEF, que é sobre a prestação de contas do DCE. Essa reunião também tratou 

das eleições do DCE e Centros Acadêmicos, e esse assunto será melhor debatido na semana que vem em uma nova 

reunião, onde será decidido melhor sobre as eleições.  

10 

O primeiro orçamento da marcenaria deu R$ 1.350,00, incluindo duas bancadas fixas com divisória, um nicho em osb, 

uma prateleira decorativa para livros, tampo de mesa em mdf.  

Outro itens que são necessários e não estão inclusos no orçamento são: estrutura metálica, pintura (caso a FURB não 

disponibilize), iluminação direcionada para cada uma das baias, tela para projeção, decorações em geral, papel de 

parede estilo tijolos, persiana para a janela (caso acharmos necessário) e mais duas cadeira. A tinta nós já 

conseguimos. Ainda faltam dois orçamentos de marcenaria. Sobre o projetor a FURB já tinha disponibilizado para nós.  
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______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   
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______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 

 

 


