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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2022 

NÚMERO DA REUNIÃO 08 

LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU - R. Antônio da Veiga, 140, Bloco J, Sala 404 – 
Victor Konder – Blumenau/SC 

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Laís de Barcelos de Aguiar 

PRESENTES 

 
Amanda Junges Derlam, Laura Spengler Zen, Julia Westarb Buss, Laís de Barcelos de 
Aguiar, Bruno Francisco Pawlak, Luiz Henrique Dias Christ, Maria Eduarda Ponticelli, Bruna 
Tamara Suzane Paganelli, Julia Klaumann, Giovanna da Silva Botezzini, Johanna 
Laschewitz Wamser, Scarlet Schiquet, Thainá Scheffer Gava, Ana Luísa Boing Alvarenga, 
Guilherme Wandall, Maria Eduarda Pereira, Sofia Schmitt Schlindwein, Priscila Pegoretti, 
Rafael Destri Coelho, Camila Ceruti, Brenda Wiggers, Gabriela Dombeck. 

 

 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada de forma híbrida devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Cerimônia do jaleco 

2 Demandas por turma 

3 Colegiado  

4 Departamento  

5 Vacinação dos acadêmicos  

6 Conflitos de horários de aula e monitorias de extensão 

7 Filantropia  

8 Lojinha  

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 02/03/2022 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 19h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h30   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laís de Barcelos de Aguiar   Outro: 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Amanda agradece presença do pessoal da gestão anterior, que participarão da organização cerimônia do jaleco, visto 

que na gestão anterior não foi possível a realização deste, devido a pandemia. 

Laura informa que foram feitos os seguintes orçamentos: Vasto verde 280 reais por noite, até 2h da manhã  
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Ipiranga possui dois espaços: 750 reais (100 pessoas), 520 (85 pessoas). 

Bela vista taxa de 1242 reais (100 pessoas) 

Laura perguntou se o CAMBLU irá custear o local e os participantes alimentação e comida, entretanto devido ao valor 
e de que este pagamento também se estenderia para a cerimônia do dia 18/03 e com a confirmação do Financeiro de 
que seria um custo elevado para a conta do CAMBLU, ficou acordado que o CAMBLU não arcará com os custos do 
local sozinho e seguirá com o que já vem sendo feito, onde o valor total do evento é divido. 

A impressão dos convites ficou e 115 reais. Os convites serão impressos para maior controle devido ao número limitado 
de pessoas no auditório, facilitando também a troca de convites para aqueles que não usarão, sem ultrapassar a 
capacidade máxima. Camila C aponta que os convites por serem uma questão de organização o CAMBLU poderia 
arcar, Bruno F.P, Tesoureiro, aponta que é possível. Amanda abre votação e fica decidido que o CAMBLU arcará com 

o custo.  

Julia K traz a questão da entrada com comprovante de vacinação e se será aceito PCR negativo. Demais 
estabelecimentos e universidades vêm cobrando somente carteira de vacinação e não aceitando o PCR. Camila C 
sugere que se converse com o Comitê Covid, pois será um evento realizado dentro da FURB, evitando que haja 
qualquer complicação posterior, se disponibiliza a passar o contato da Enfermeira responsável. Julia K entrará em 
contato para verificar se a entrada será mediante apresentação da carteirinha de vacinação e ou PCR.  

Os Fotógrafos, as turmas possuem fotógrafos pelas empresas de formatura que concordaram em participar do evento. 

Laura traz a questão de se contratar um churrasqueiro ou não, após discussão sobre os possíveis custos do serviço, 
somado aos outros custos do evento, ficaria um valor elevado para cada participante. Os integrantes da gestão como 
um todo, se dispõem a ajudar. Laura só verificará se alguma empresa de formatura se dispõe a ceder algum 
churrasqueiro gratuitamente. 

Quanto as comidas serão: pão, carne, linguiça, e frango, bem como legumes para os vegetarianos. A maionese para o 
pão de alho será feita pelas meninas do CAMBLU, Camila C informa que na gestão anterior todos os integrantes 
pagarão assim como os calouros pela comida. 

Quanto a bebida: cada participante leva o que for consumir.  

Sobre os integrantes do CAMBLU que participarão das duas noites, trabalhando e organizando, portanto, pagarão duas 
vezes, Lais B. A pergunta se estes pagarão pelo valor integral, metade ou serão isentos, dos custos de local e 
alimentação. Julia K da ideia de que se pague metade. Amanda traz ideia de que com base no valor total estipule-se 
um desconto para integrantes do CAMBLU, pois aumentaria para os demais. Não foi fixado um desconto de 50%, mas 
sim acordado que após o fechamento da lista de presença do churrasco, as meninas da organização poderão fazer o 
levantamento, para então na reunião de segunda discutir-se quanto poderá ser esse desconto  

Sobre organização da solenidade da cerimônia, está será aberta pelo coordenador curso, Nogara. Após, o CAMBLU 
tem a palavra, Amanda conversou sobre se fazer um discurso único e em conjunto com as duas chapas. Bruno 
Menegatti vem ajudando, esclarecendo dúvidas sobre o evento, pois a cerimônia foi criada na gestão dele.  

Será chamado por trio 51, 52 e 53 para passagem do jaleco, foto e assinatura do livro. Na recepção estarão Ana L. B. 
A e Jhoanna L. W. Precisará de 2 pessoas para entregar jaleco. Amanda e Laura S. Z e Camila C farão o discurso. 

Amanda pede que seja feito uma planilha dos integrantes da gestão que poderão trabalhar e em quais datas para que 
então seja feito uma escala. A escala dos churrascos ficando mais voltada para os meninos. 

Amanda atenta para que seja reforçado para os calouros para não esquecerem de levar o jaleco e o convite, bem como 
da data limite de pagamento do churrasco. Julia K faz o adendo de que os calouros cheguem 20 min antes para 
entregarem o jaleco. 

Amanda agradece a gestão anterior pela ajuda! 

2 

 Priscila P. traz a demanda da nona fase, que está com problemas nos carimbos dos estágios, onde alguns alunos te 
20 carimbos e outros 7. Com a Pandemia os alunos não conseguiram o número necessário de carimbos e ainda 
precisou-se fazer uma rotação entre os alunos nas ESF, visto que o número total de alunos permitido foi reduzido com 
a Pandemia e os cronogramas de rotação possuem erros também. Camila C traz que foge do CAMBLU esta ação e 
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que se deve levar ao Carlos Nunes e a Ana Célia, bem como conversar com professor, Márcio, da disciplina para a 
flexibilização de horário para os que precisam.  

Amanda pede que enviem o levantamento dos alunos que tem 20 carimbos e os que possuem 7, a turma já possui o 
documento e o encaminhará para o CAMBLU para poder auxiliar nesta questão.  

Sofia S.S, também da nona fase diz que eles vêm tentando conversar com o Nogara sobre o cronograma da turma, 
Amanda acorda que levará a pauta para o Nogara 

Julia W. B.  traz caso de que acadêmicos estavam discutindo casos de pacientes em refeitório do HSA, onde familiares, 
acadêmicos e funcionários utilizam. Esta prática é contraria ao sigilo e ética médica. Julia W. B. sugere que o CAMBLU 
faça uma campanha de conscientização. Luiz H. D. C e Julia K se disponibilizam a fazer o texto e o Marketing fará a 
arte. 

Giovanna aponta que é um assunto já divulgado e que poderia ocorrer uma exposição dos alunos e do ocorrido, dando 
a ideia de se fazer um texto e encaminhar via Whats, Amanda aponta que a postagem será algo mais explicativo, com 
informação, sem fazer qualquer referência a FURB, acadêmicos ou ao ocorrido. 

3 

Em reunião do Colegiado onde NDE trouxe as pautas, para que estes aprovem. Julia W. B fez a ata da reunião e traz 
que foi aprovado alterações no PPC 2018 e o novo PPC 2023 precisará ser aprovado até Março. 

As alterações aprovadas foram: 

- Que as monitorias de semiologia I e II poderão ocorrer fora dos hospitais, em locais determinados pelo departamento. 

- Poderá ser feito uma prova (gratuitamente), para validação proficiência inglesa, entretanto os alunos ainda terão que 
pagar pelos créditos. A disciplina possuirá 4 créditos.  

- Realocação das matérias da turma 50. 

- Aprovado inclusão da matéria de Doenças Infecciosas e Parasitárias e Inglês para Medicina. 

- Mudança do nome Estágio Optativo para Estágio Optativo Externo. 

- A disciplina optativa de Medicina Mediada por Tecnologias será incluída no PPC de 2023 

Tudo foi aprovado com unanimidade e o CAMBLU pediu algumas mudanças de textos que também foram aprovadas 

Amanda informa que apenas 30% do PPC pode ser mudado em caráter emergencial, para evitar danos as demais 
turmas 

As mudanças já entram em vigor no próximo semestre, o PPC de 2023 também está sendo acompanhado pelo 
CAMBLU. Amanda traz que falando com Paula sobre o novo PPC trouxe a ideia de que os acadêmicos deem sugestões 
de mudanças. Amanda então pede que seja feito um formulário para enviar aos alunos e junto o link do PPC 2018, 
para ser entregue semana que vem na reunião. Jhoanna L. W, Maria E Pereira e Laís B. A ficam responsáveis por fazer 

o formulário 

Rafael D. C pergunta se ser um formulário só ou por salas, Camila C diz que pode ser um formulário, mas que cada 
um coloque sua turma. 

4 

Amanda fez cobrança pedindo que fosse contratado mais pessoas para o departamento, além do Gabriel que estava 
sobrecarregado e que infelizmente pediu demissão. Amanda e Laura ficaram junto com Gabriel fazendo várias 
documentações, nas ordens de maior emergência. As líderes das turmas auxiliaram também e Amanda agradece a 
todas as líderes pela ajuda.  

Amanda pediu então uma reunião com a reitoria em caráter emergencial, devido a situação precária de pessoal do 
departamento, o vice-reitor fez a reunião com a Amanda e CCS de última hora, Amanda avisou aos demais membros 
da gestão. Cobrou ações e explicações sobre a contratação de funcionário para o departamento, o centro de 
contratação afirmou que até sexta-feira teria se 2 funcionários novos, Amanda afirmou que caso não houvesse 
retornaria a exigir e retornaria à reitoria.  
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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  

 

Amanda verificou que neste interim de contratação foi colocado no departamento em caráter temporário um funcionário, 
Nilton, com conhecimento nos tramites necessários.  

Caso necessário, com a continuidade do descaso com departamento e o curso, se fará uma greve financeira. Amanda 
buscou informações com o advogado para se obter respaldo jurídico. As mensalidades então, seriam pagas para uma 
outra conta e assim impedindo que os alunos fiquem inadimplentes. O valor então só seria transferido caso as 

exigências em relação a contratação de funcionários para o departamento fossem cumpridas. 

5 

Após votação para aprovação, foi enviado o documento para todas as turmas, sobre a vacinação dos acadêmicos 
exigida para entrar nos hospitais, onde será permitido a entrada sem a vacina da H1N1 2021, mediante compromisso 
de assim que permitido tomar a de 2022, entretanto a vacina do COVID ainda se mantém obrigatória.  

6 

Após conversa com Romero e Nogara, sobre a monitoria de técnica cirúrgica e dos horários, Romero informou que 
para a monitoria é necessário que a Ester esteja presente e as monitorias são feitas de acordo com os horários que ela 
trabalha e para mudar esta para os sábados, não há pessoal. Amanda conversou com as líderes de turma para ver as 
brechas de horário e possíveis cronogramas para que se veja novas possibilidades e então levar esta questão para o 

Nogara e Leandro Hass 

7 

Maria E Pereira traz novos projetos da filantropia, uma parceria com o projeto absorvendo necessidades, onde é 
arrecadado produtos de higiene feminina, e montados Kits que são entregues para 124 mulheres. A ideia seria o 
CAMBLU auxiliar na arrecadação desses itens e ou contribuições financeiras.  

Maria E. Pereira ainda apresenta a ideia de que se pode fazer uma parceria com a LISAM e a campanha poderia ser 

feita no mês de março, Maria já entrou e contato com o projeto, mas ainda aguarda respostas.  

Amanda sugere que a LISAM poderia gravar um podcast pelo CAMBLU sobre o assunto, bem como podem fazer um 
texto para o blog do CAMBLU. 

Maria também traz um projeto do qual já participa, Projeto Encantar, que ajuda famílias em caráter emergencial, sempre 
dialogando com a família sobre demais demandas. O projeto enfrenta dificuldades neste começo de ano para 
arrecadação de cestas básicas. A LASCO já auxilia o projeto com divulgação na universidade. Maria traz a ideia de 

uma ação conjunta ou divulgação.  

Amanda traz que seria importante verificar como o projeto gostaria de ser ajudado, como o CAMBLU poderia ajudar 

para não se sobre pôr ao que a LASCO já vem fazendo. 

8 

Julia k traz problema na fechadura eletrônica da salinha de convivência, já contatou a FURB, que foi quem instalou a 

fechadura, para ver como proceder e retornará  

Avisa que será feito um plantão de vendas. Só restando um porta jaleco em estoque, verá procura pelo porta jaleco 
para averiguar se fará novo pedido, visto que tem um mínimo de 50 unidades. Julia k já fez os pedidos das camisetas 

para os calouros da 55. 
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______________________________________     _____________________________________ 

                   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 

                          

 


