
 
 

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 2022 
NÚMERO DA REUNIÃO 1 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS Júlia Westarb Buss 

PRESENTES 

 
Amanda Junges Derlam, Laura Spengler Zen, Julia Westarb Buss, Laís de Barcelos 
de Aguiar, Bruno Francisco Pawlak   Luiz Henrique Dias Christ,  Bruna Tamara 
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OBSERVAÇÕES Reunião realizada de forma híbrida devido à pandemia. 

PAUTAS 
  
1 Reajuste da mensalidade 
2 Demandas por Turma 
3 Filantropia 
4 DAEX 
5 CONSUNI 
6 Hospital Universitário 
7 Feedback Plantão Lojinha 
8 NDE – Participação dos Alunos 
9 Atualização: Homenagem dos Formandos 
10 Atualização – Retrospectiva Gestão Evolução 
11 Cronograma de retorno das aulas 
12 Feedback dos Líderes 
13 Membros do Colegiado 
14 Camisas da Gestão 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Amanda dá bem-vindos a todos e inicia oficialmente a Gestão 2022. 

Para mostrar nossa indignação com a taxa de reajuste de 10% da mensalidade para 2022 e em tentativa de argumentar 
com a Universidade, a Gestão Conectar, junto com a Gestão Evolução, elaborou uma Nota de Repúdio em parceria 
com outros Centros Acadêmicos da FURB (), solicitando que o reajuste seja reconsiderado.  A arte está pronta para 
divulgação. Por unanimidade, a nota é aprovada. 

O DCE entrou em contato com Amanda para solicitar uma reunião, que foi realizada na tarde de hoje, a diretoria do 
DCE vai discutir a possibilidade de auxiliar na divulgação. Concordamos por unanimidade em pedir um espaço na 
reunião do CONSUNI (através do presidente do DCE) para deixar registrado em ata que essa nota existe. O contato 
com o DCE será realizado e aguardaremos retorno sobre essa possibilidade. 

Os CAs se reuniram para estudar a possibilidade da realização de um protesto pacífico durante essa semana, mas isso 
depende da divulgação e adesão dos acadêmicos. A possibilidade será avaliada a partir da repercussão da nota. 

2 

Não foram expressas novas demandas durante a reunião. Não houveram respostas na caixinha de perguntas no 
Instagram. 

Atualização sobre aulas da 11ª fase no HU no mês de Janeiro:  Os professores retornariam a partir do dia 17/01, por 
dois dias da semana, portanto não haveria vantagem relevante para os acadêmicos. Além disso, em abrir mão das 
férias de Janeiro, os professores poderiam pedir férias no meio do ano letivo, o que comprometeria o andamento do 
cronograma das outras turmas. Concluiu-se que o HU não retornará antes do previsto. O CAMBLU sugeriu à 
coordenação que sejam utilizados outros campos de estágio, para não atrasar o calendário da 11ª fase. 

3 

A lista de apadrinhamento das crianças para Ação de Natal foi repassada nos grupos de sala. Ficaram faltando 15 
crianças. Debatemos ideias para contornar a situação. Concluímos que os membros da gestão vão convocar 
pessoalmente a arrecadação entre amigos e familiares, para conseguirmos presentear todas as crianças. 

A respeito do projeto Nossa Casa, verificaremos com a Daniela Maysa a possibilidade de escolher dois novos membros 
do CAMBLU para um espaço dentro do projeto. 

4 
O CAMBLU tem tentado diminuir a taxa de emissão de certificados do DAEX. Um email com a solicitação será enviado 
ao Carlos Nunes, para que a pauta seja levada ao CONSUNI. 

5 
A cadeira do CONSUNI continuará a cargo do antigo Diretor de Assuntos Acadêmicos, Felipe Moeller até o final desse 
ano. A continuidade de um membro do CAMBLU dentro do CONSUNI é incerta, Amanda ficará responsável por trazer 
essa resposta nas próximas semanas. 

6 
Uma parte do HU foi licenciada para um serviço de Radiologia, e o CAMBLU está tentando incluir os acadêmicos neste 
espaço. Luis Blemer, ex-vice-presidente, não obteve resposta do Dr. Mello. A pauta será assumida por Luiz Christ. 

7 
Um plantão da Lojinha aconteceu no dia 3/12 das 12-13h, estavam presentes Julia Klaumann e Brenda Wiggers. Foram 
entregues duas camisetas. O restante das camisetas será entregue no início do próximo ano letivo. 

8 
Amanda está lutando por um espaço do CAMBLU no NDE, porém há resistência por parte do grupo, já que ele é 
composto por docentes. Foi solicitada uma votação entre os membros para a concessão de uma cadeira ao CAMBLU. 
As decisões do NDE são levadas para o Colegiado, onde há espaço para sugestões e conferências. 

9 
A lembrança dos formandos da Turma 43 está pronta e em mãos, e será entregue na Colação de Grau nessa sexta-
feira (10/12), pelos membros da Gestão Evolução. Ainda é preciso comprar as fitas para finalizar as embalagens, a 
antiga Diretoria entrará em contato com o atual Tesoureiro, Bruno Pawlak, para aprovação do orçamento. 

10 
O prazo para envio dos vídeos para a Retrospectiva da Gestão Evolução é sexta-feira dia 10/12. Amanda solicita que 
a Gestão auxilie na divulgação. 

11 
A data de retorno das aulas para o semestre 2022.1 é dia 23/02/2022. A integração dos calouros será feita dia 22/02, 
quando o CAMBLU fará uma apresentação para os calouros da turma 55. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Júlia Westarb Buss, 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 

12 
Neste sábado dia 4/12, o forms de Feedback dos líderes de turma foi fechado. Amanda e Julia farão a análise das 
respostas nos próximos dias, e encaminharam aos lideres durante as férias. 

13 

Amanda já estava no Colegiado e continuará no próximo ano. Duas vagas serão abertas para membros da Gestão. 
Julia Westarb e Laura Spengler demonstram interesse nas vagas.  

As reuniões ocorrem mediante convocação e as pautas discutidas são passadas aos demais membros do CAMBLU 
em reunião. 

14 

Marketing e Patrimônio ficam responsável por elaborar e orçar as camisas oficiais. 

OBS.: A próxima reunião do CAMBLU e ultima para o ano de 2021 será realizada na terça-feira dia 14/12 às 19:30, via 
Microsoft Teams. A primeira reunião do ano de 2022 ocorrerá no dia 10 ou 17/01. 
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______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             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                                    
 
 
 
______________________________________     ______________________________________ 
            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 
                          
 


