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ATA DE REUNIÃO 
REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2022 

NÚMERO DA REUNIÃO 05 

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 

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

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

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

Eduarda Ponticelli, Bruna Tamara Suzane Paganelli, Luiz Henrique Dias Christ, Amanda 

Junges Derlam, Thainá Scheffer Gava, Sara Duarte Machado, Sara Laíse Cordeiro, 

Maurício Augusto Sauer, Gabriela Scheidt, Letícia Pellizzetti, André Felipe Kroenke. 
 

 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada de forma online devido à pandemia. 

 

PAUTAS 

  

1 Mensalidade 10% 

2 Bolsas Uniedu 

3 Retorno das aulas 

4 Apresentação Calouros 

5 RU 

6 Cerimônia Jaleco 

7 Demandas por turma 

8 Esportes: parceria com Atlética 

9 Doação de sangue: parceria IFMSA e Atlética 

10 DAEX 

11 Janeiro Branco 

12 Acidente em frente a FURB 

13 Manual do Calouro 

14 Lojinha 

15 Camiseta da gestão 

 
  

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 07/02/2022 
 

TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h20   Reunião Extraordinária 

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

1 
Após conversa com advogado, este informou que o aumento da FURB estando abaixo do índice do IPCA, a denúncia 

ao PROCON não teria respaldo jurídico.   

2 

Após reunião com DCE, diretoria da FURB e outros Centros Acadêmicos além do CAMBLU, para esclarecimento de 
dúvidas sobre as bolsas, Maria E. P aponta que as vagas levam em consideração o Índice de Carência, sem relação 
com curso e ou valor da mensalidade, além de não ter porcentagem como no Credifurb, os números de bolsas 
dependem da quantidade de inscritos. 

CAE disponibilizou uma sala para que alunos possam usar para fazer cadastro, disponibilizou ainda um guia e fará 
uma live para tirar dúvidas. 

CAMBLU com intuito de ajudar pensou em elaborar um post com informações dando ênfase em como concluir o 
cadastro corretamente e postar uma caixinha de dúvidas, bem como fazer um vídeo com bolsistas para falar sobre o 
processo e responder as dúvidas. Amanda traz a ideia de fazer uma live com um bolsista de cada modalidade do 
Uniedu. Maria E. P e Maria E. Pereira farão textos para os grupos de WhatsApp e Scarlet S. S fará uma lista dos 
bolsistas para a live. As mesma ideias e abordagens serão programadas para o Credifurb. 

Amanda informa que é extremamente importante que o quanto antes se faça o cadastro melhor, pois conforme estes 
vão sendo concluídos a FURB já vai analisando e retornando aos alunos caso haja alguma mudança que precise ser 

feita. 

Bruna T. S. P da ideia de fazer uma divulgação nos grupos de turma próximo as datas, de forma prática como lembrete 
e reforçar também da disponibilidade de se fazer o cadastro nas salas disponíveis na universidade 

3 

Retorno das aulas foi abordado em reunião com diretoria e o Nogara e será feito de forma presencial, seguindo uma 
Resolução publicada ano passado sobre a normatização das aulas. Aulas da Medicina voltam presencialmente com 

algumas exceções.  

Modalidade Flex – Para professores que participaram congresso, aulas parte remota e parte presencial. (constará no 
plano de ensino)  

4 

Recepção aos calouros eram presenciais e foi mudada para forma online devido a Pandemia, Laura e Amanda foram 
buscar informação se haverá a possibilidade de receber os calouros presencialmente e se o CAMBLU poderá participar 

ou terá que marcar outro dia. 

Scarlet S. S relata que em reunião do DCE, a recepção ocorrerá presencialmente, mas cada curso em um local, 
separados. 

5 

O atendimento do RU e das cantinas são feitas por licitação.  Após o não cumprimento do pedido da Universidade para 
que o RU retornasse houve uma quebra de contrato, com ganho de causa judicial contra o RU, a FURB poderá abrir 
nova licitação para novas empresas comandarem o RU e cantinas. Entretanto todos esses processos burocráticos 
demoram até lá o DCE já está buscando por novas alternativas, como descontos em restaurantes e micro-ondas, 
conforme Scarlet informou. 

6 

Levantamento de camisetas para nova turma, orçamento e tamanhos será feito para as próximas reuniões. Cerimônia 
do Jaleco e a questão das turmas que ainda não tiveram começará a ser planejada. 

Precisa-se checar limite do auditório ou ginásio, verificar as turmas para que se decida se será feito juntando as turmas 
ou distribuindo em vários dias, dependendo do limite permitido nestes locais. Giovanna S.B sugere que se transmita 
online para pais. Fica acordado na próxima reunião novas discussões com a verificação da lotação máxima.  

7 

Não houve demandas pela caixinha do Instagram 

Luiz H.D. C relata que alunos relataram a ele que há professores reclamando que não tiveram o contrato efetivado, 
professores de pediatria discutem saída da FURB devido a esta situação. Amanda pede que que os professores entrem 
em contato para entender melhor a situação e levá-la para Carlos Nunes bem como verificar sobre a abertura de novos 
concursos 
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Ar-condicionado HSI: FURB não tinha um aparelho para empréstimo, hoje a Laura S. Z soube que o ar que esperava 
peça não será mais consertado e sim um novo aparelho será comprado, prazo de chegada de 15 dias. 

Em reunião com Nogara o cronograma pra 11º e 12ª fases foi feito. 

Semana passada começou estágio da 10ª fase CAMBLU auxiliou com a documentação para a entrada no HSA. 
Entretanto ao chegarem para as aulas não puderam entrar por falta de documentos, pois o departamento estava 
sobrecarregado e não conseguiu dar conta da demanda, igualmente a CAE estava sobrecarregada com as apólices 
de seguro. CAMBLU já conversou com Nogara e Carlos Nunes para que esta situação fosse resolvida e não se repita, 
corroborando com pedido antigo do CAMBLU para que o número de funcionários no departamento seja aumentado. 

Será visto uma reposição das aulas para os alunos.  

Foi pedido uma reunião do Colegiado para resolver demandas individuais e de turmas (questão da 8ª e 6ª fase, aulas 

de GO e Pediatria, onde as líderes poderão participar da reunião) 

Alunos precisam da vacina H1N1 para entrada em hospital, entretanto alguns acadêmicos relataram que esta vacina 
está em falta tanto na rede pública quanto na privada. Amanda entrará em contato com a Secretaria de Saúde para 

saber sobre a vacina e com o Nogara para ver como administrar a situação para que estes alunos não sejam barrados. 

8 
Em conversa com PDE, esta relatou que ainda não houve liberação das quadras para a Atlética, pois ainda aguardam 

aval do Comitê COVID, também está sendo realizado um Ofício.  

9 

 Maria E. Pereira após reunião realizada na sexta-feira, traz que a IFMSA realiza a ação para doação de sangue quando 
o estoque está baixo e a Atlética encabeça a ação com os calouros, foi acordado que o CAMBLU ajudará na divulgação 
dessas ações, juntando os grupos de Marketing.   

CAMBLU deseja que esta união prossiga para além da pauta de doação de sangue, Amanda agradece os envolvidos. 

10 
Laura S. Z relata que após reunião com o Carlos Nunes os argumentos foram alinhados e ensaiados para reunião com 
a reitora.  

11 
Amanda parabeniza os envolvidos na divulgação do Janeiro Branco  

12 
Foi divulgada a nota de solidariedade do CAMBLU a família, Amanda traz a ideia de ser feito um Ofício em relação a 
segurança do trânsito no local do acidente e pedindo apoio da FURB para encaminhar este a Prefeitura.  

13 
Luiz H.D.C recebeu o documento do Manual e fez uma averiguação e atualização das informações que precisam de 
atualização, pede ajuda para que cada setor do CAMBLU verifique as informações respectivas a sua parte no Manual 

14 

Julia K em parceria com Bruno F.P traz que o CAMBLU tem agora um QR-CODE para facilitar os pagamentos nos 
plantões da lojinha.  

Julia K traz a ideia de fazer um kit-calouro com produtos que já estão feitos, Amanda pede para que seja feito um 
levantamento da quantidade de produtos, que estes fossem no mínimo de 40 unidades para abranger todos da nova 
turma.  

15 

Thainá S. traz que foram feitas algumas artes das camisetas para votação, que então será levada para a empresa 
fazer. 

Amanda relata que o custo das camisetas é pago pelos integrantes da gestão e não pelo caixa do CAMBLU. 

 

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 
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______________________________________     ______________________________________ 

   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                                    

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

            Thainá Scheffer Gava     Ana Luísa Boing Alvarenga 

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

         Guilherme Wandall           Maria Eduarda Pereira 

 Diretor de Políticas Científicas                 Diretora de Filantropia 

                          

 


