
 
 

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 04 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Laís da Barcelos de Aguiar 

PRESENTES 

 

Johanna Laschewitz Wamser, Ana Luísa Boing Alvarenga, Maria Eduarda Pereira, Laís 

de Barcelos de Aguiar, Laura Spengler Zen, Guilherme Wandal, Julia Klaumann, Bruno 

Francisco Pawlak, Giovanna da Silva Bottezin, Scarlet Schiquet dos Santos, Maria 

Eduarda Ponticelli, Sahra Gabriela Roedel, Bruna Tamara Suzane Paganelli, Luiz 

Henrique Dias Christ, Amanda Junges Derlam, Thainá Scheffer Gava.  

 

 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada de forma híbrida devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Mensalidade 10% 

2 Demandas por turma 

3 Sala de Coworking e Convivência do CAMBLU - Abertas 

4 Parceria com a Atlética 

5 Parceria com a Atlética e IFMSA 

6 DAEX 

7 Janeiro Branco 

8 Revista Integrativa de Saúde 

9 Acidente em frente a FURB 

10 Divulgação da avaliação dos docentes 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 24/01/2022 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h30   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laís de Barcelos de Aguiar   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Amanda relata mensagem recebida por aluno sobre uma denúncia feita ao PROCON pelo aumento de 15% da 
mensalidade da UNISUL, pois este reajuste estaria acima do valor do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

que estima o reajuste anual. Valos deste ano foi 10,42%,  

Bruna expõe que o valor de aumento da FURB foi de 10%, abaixo do valor do IPCA, estando dentro do valor, não sendo 
ideal buscar o PROCON. Concorda com o proposto por Amanda, em buscar uma assessoria jurídica para maiores 
informações.   

Amanda entrou em contato com o DCE para realizar uma reunião com a reitoria e o CAE para buscar mais informações 

para auxiliar os alunos com a busca de bolsas. 

2 

Departamento retornou hoje, assim facilitando o atendimento das demandas. Amanda já entrou e contato com o 
Departamento por informações sobre as reuniões do NDE e agendamento de reuniões com o Colegiado e aguarda 
resposta. 

O ar-condicionado do HSI foi consertado, mas quebrou novamente e aguarda uma peça para conserto. Laura está 

buscando a possibilidade de a Universidade emprestar algum aparelho para a sala do HSI enquanto aguardam a peça. 

Giovanna S. B traz questão dos alunos sobre o retorno do RU. Amanda diz que não teve informações ainda, mas que 
entrará em contato. Guilherme W. se disponibiliza a buscar por mais informações. 

 Com o retorno do departamento, Amanda entrara em contato tanto com o departamento quanto com Professor Nogara 
para buscar novas informações das aulas de GO e Pediatria para as turmas da 6ª e 8ª fase, buscando fazer uma 

reunião com o Nogara e líderes das respectivas turmas posteriormente.  

3 

Não se obteve resposta para a abertura antecipada das salinhas do CAMBLU. Entretanto hoje, dia 24, as salas passam 

a estar abertas para os alunos.  

Amanda traz a ideia de divulgar esse retorno para as turmas. Guilherme W. fica responsável por conferir as salas nos 
próximos dias, havendo depois uma rotação entre os membros do CAMBLU. 

4 

 Em parceria com a Atlética, buscando que os treinos desta ocorram nos espaços da FURB, para que seja mais 
acessíveis e se aumente a participação dos acadêmicos, será feito uma reunião com a Atlética, o CAMBLU e a FURB 

para discussão da pauta, um ofício também será preparado.  

5 

 Uma reunião sobre a Campanha de Doação de Sangue, em parceria com a Atlética, o CAMBLU e a IFMSA será feita 
para alinhamento de ações. Luíz H. D. C entrará e contato com a IFMSA e Amanda com a Atlética e Maria E. P fará 
parte do grupo para auxiliar e conjuntamente conduzir a reunião. 

6 

E-mail já enviado a Carlos Nunes para levar para o CONSUNI a questão do valor de emissão dos certificados, Laura 
traz que houve uma resposta, onde ela e a Amanda farão uma reunião com ele para alinhar os argumentos antes de 
levar para o CCS, Giovanna S. B participara da reunião 

7 
Ana L.B.A.  diz que os posts para Janeiro Branco já possuem os textos e já estão com o Marketing para finalização da 
arte, trazendo também a diferença de Janeiro Branco e Setembro Amarelo 

8 

Guilherme W. traz que a revista do centro acadêmico já tem material faltando somente o portal de periódicos da FURB 
integrar a revista. 

Setor de TI da FURB apontou que até então estavam arrumando problemas nos periódicos já disponíveis no portal, 
mas que com este problema resolvido poderão adicionar a revista  

9 

Atropelamento de pai e filha, que estavam indo fazer matrícula na FURB na rua São Paulo, Professor Mendonça por 
meio de mensagem aponta que seria necessária uma passarela no local e sugere que o CAMBLU se manifeste em 
relação a isto. 

CAMBLU se solidariza com a família e fará uma nota de solidariedade à família, reforçará aos acadêmicos, com um 
pedido de atenção e cuidado em relação ao trânsito. Scarlet S. deu a ideia de que o CAMBLU se manifeste pedindo 
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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 

 

 

para que se tenha no local uma passarela elevada. Luíz H. D.C acrescenta que se poderia pedir apoio da FURB para 
que esta questão chegue à Prefeitura. 

10 

Avaliação dos docentes foi encaminhada aos alunos por e-mail, o CAMBLU já havia se disponibilizado a ajudar na 
divulgação. Ana L.B.A e Amanda trazem a ideia de fazer uma divulgação pelo Instagram e enviar uma mensagem nos 

grupos das turmas.  
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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 

                          

 


