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ATA DE REUNIÃO 

 

 

 

REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2022 

NÚMERO DA REUNIÃO 02 

LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU - R. Antônio da Veiga, 140, Bloco J, Sala 402 – 
Victor Konder – Blumenau/SC 

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Laís de Barcelos de Aguiar 

PRESENTES 

Amanda Junges Derlam,   Laura Spengler Zen,  Bruno Francisco Pawlak,  Laís de 
Barcelos de Aguiar, Ana Luísa Boing Alvarenga,  Luiz Henrique Dias Christ,  Maria 
Eduarda Ponticelli,  Bruna Paganneli,  Johanna Laschewitz Wamser,  Maria 
Eduarda Pereira,  Thainá Scheffer Gava. 

 

 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada de forma híbrida devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Ajuste 10% mensalidade 

2 Demandas por Turma 

3 Filantropia  

4 NDE- Feedback reunião  

5 Entrega homenagens dos formandos  

6 Retrospectiva  

7 Feedback dos líderes  

8 Parceria com o Projeto PICS 

9 Anualidade do site 

10 Conta do CAMBLU  

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 14/12/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 19h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 20h30   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laís de Barcelos de Aguiar   Outro: 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Amanda em reunião com DCE e os demais Centros Acadêmicos para definir conduta de ação em relação aumento de 
10% da mensalidade, realizou-se um questionário de satisfação dos alunos, onde o CAMBLU participou formulando as 
perguntas. Tanto o Questionário quanto a Nota de Repúdio serão apresentados para a reitoria em reunião, que ocorrerá 
amanhã 9h:00 de forma híbrida. Hoje ainda, haverá uma nova reunião 22h:30, com o DCE e outros Centros Acadêmicos 

para alinhar argumentação para apresentação de amanhã para reitoria. 
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2 

Não houve demandas na caixinha de perguntas do Instagram.  

Amanda traz demanda do internato, para conserto ar-condicionado na salinha do HSI, Laura já entrou em contato com 
HSI para resolução e informa que o ar já foi enviado para manutenção. Não houve mais demandas. 

3 
Todas as crianças da doação de Natal do CER foram apadrinhadas, Amanda parabeniza a equipe. Maria E. P. agradece 
o apoio e diz que já estão encaminhando as fotos das crianças recebendo os presentes.  

4 

Amanda participou da reunião do Colegiado com a oficialização do novo membro, sendo eleito Leandro Hass. Foi 
escolhido vice coordenador do curso de Medicina, previsto em PPC, por votação Leandro Hass foi eleito. Sendo 
acordado que este ficará mais voltado a questões do internato e o Nogara ao Clínico e Básico. Ocorreu também a 
definição dos coordenadores das disciplinas do internato. Como última pauta foi decidido no Colegiado as cadeiras 
discentes, sendo assim nas próximas reuniões Laura S. Z e Julia W. B poderão participar e votar, CAMBLU fica então 
com 3 cadeiras votantes. Amanda agradece o Colegiado pelo acolhimento e abertura e pela participação no NDE. 

Amanda participou da reunião do NDE, onde foram discutidas as pautas: Monitoria de Semiologia, que será alterada 
no plano de ensino e assim regularizada. Contudo ainda precisará de demais aprovações de outros setores, assim 
como as demais pautas. A Disciplina optativa Medicina Mediada por Tecnologias foi inclusa e poderá ser ofertada, 
também passará por demais aprovações de organização.  

A Proficiência em inglês com nível B2 não será mais exigida. Esta será ofertada como uma disciplina, com aulas de 
inglês com o teste ao final de forma gratuita para recebimento do certificado. Alunos que já possuam o nível poderão 
fazer a prova antes, se o nível for alcançado não se fará necessário frequentar as aulas, validando assim a disciplina.  

Rafael Coelho relatou à Amanda que não há na grade curricular a disciplina de infectologia, nem mesmo como optativa. 
Esta foi então incluída na reunião do NDE. Também acordado em reunião uma mudança na nova grade, onde GO e 
Pediatria serão feitos em 2 semestres e não mais em 3. No lugar destas será ofertado as disciplinas de Infectologia e 
Inglês. Estas alterações não poderão ser feitas a tempo de contemplar a atual sexta fase, turma 50, sendo decidido 
que esta fará GO e Pediatria na 6ª fase, na 7ª fase inglês e infectologia retornando com as aulas de GO e Pediatria na 
8ª fase. Já a próxima turma a entrar na 6ª fase cumprirá as aulas conforme a grade curricular, atualizada e regularizada, 
com Infectologia e Inglês na 6ª fase e na 7ª e 8ª fase GO e Pediatria. 

 Em relação ao Laboratório de Simulação, Romero fará a capacitação e o Departamento está buscando alternativas 
para uma maior oferta de capacitação.   

5 
Homenagem dos formandos da turma 43 foi entregue. Amanda acorda com o Marketing a elaboração de um post da 
entrega destas. 

6 
Retrospectiva está pronta e será postada no Instagram. 

7 
Feedback dos líderes serão entregues até dia 20 de dezembro, os quais o CAMBLU receberá e após análise, retornará 
para os líderes. 

8 
Projeto PICS, em conjunto com a Professora Carol continuará. Sendo somente necessário o envio de duas cartas, já 
elaboradas, para o Projeto de Extensão, notificando a parceria. 

9 

O site do CAMBLU tem anuidade de 99 reais, o pagamento deste é realizado por cartão. A anuidade deste ano foi paga 
ainda, pela tesoureira da Gestão Evolução, Gabriela, que será estornada assim que possível. A troca do cartão para 
cobrança da anuidade também será feita, para membro da Gestão atual.     

10 

Foi feita transferência da conta do CAMBLU para o nome da Amanda e Bruno, somente faltando a entrega das senhas 
pelo Banco. Ocorreu um pequeno atrasado destas, Bruno já entrou em contato com o Banco para resolução, ficando 
de recebê-las amanhã. 

A permissão para o acesso as salinhas do CAMBLU, para os membros da gestão, já foram enviadas. Amanda comenta 
que as primeiras pautas para ano que vem sejam do DAEX e do Hospital Universitário visto que se está entrando em 
recesso de final de ano, dificultando as resoluções destas neste momento. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Laís de Barcelos de Aguiar, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

   Amanda Junges Derlam                      Laura Spengler Zen 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Julia Westarb Buss      Laís de Barcelos de Aguiar 

                      Secretária Geral                         Secretária Adjunta  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Bruno Francisco Pawlak                       Luiz Henrique Dias Christ 

               Tesoureiro           Diretor de Assuntos Acadêmicos    

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                     Maria Eduarda Ponticelli    Bruna Tamara Suzane Paganelli                            

Diretora de Comunicação Externa                      Vice-diretora de Comunicação Externa 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Julia Klaumann                                                   Giovanna da Silva Botezzini 

         Diretora de Patrimônio          Diretora de Ligas Acadêmicas 

 
 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

                 Johanna Laschewitz Wamser                                    Scarlet Schiquet 

            Diretora de Eventos           Vice-diretora de Eventos                                    
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______________________________________     ______________________________________ 

            Thainá Scheffer Gava     Ana Luísa Boing Alvarenga 

Diretora de Comunicação e Marketing   Vice-diretora de Comunicação e Marketing      

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

         Guilherme Wandall           Maria Eduarda Pereira 

 Diretor de Políticas Científicas                 Diretora de Filantropia 

                          

 


