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LOCAL Sala de Reunião do CAMBLU - R. Antônio da Veiga, 140, Bloco J, Sala 402 – 
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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 Suzane 
Paganelli, Julia Klaumann, , Johanna Laschewitz Wamser, Thainá Scheffer Gava, Ana 
Luísa Boing Alvarenga, Guilherme Wandall, Scarlet Schiquet, Maria Eduarda Pereira 

 
 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada de forma híbrida. 

PAUTAS 
  
1 Cerimônia do Jaleco 
2 Federalização da FURB 
3 Demandas por turma 
4 Colegiado 
5 Departamento 
6 Vacinação Acadêmicos 
7 Conflitos de horário de aula e monitoria 
8 Ata de posse 
9 Tesouraria 
10 Secretaria 
11 Filantropia 
12 Patrimônio 
13 Ofício Acidente em frente à FURB 
14 Diretoria Científica 
15 CUREM 
16 Sigilo médico 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 07/03/2022  TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h03  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Júlia Westarb Buss   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Laura apresenta atualizações sobre o evento. 

Não serão mais feitas duas confraternizações, apenas uma no dia 18/03. O recado será passado às turmas amanhã 
pela manhã. Amanda sugere que as inscrições para o evento serão encerradas até quarta-feira. 

Os convites já foram impressos e serão distribuídos entre os membros do CAMBLU amanhã para serem entregues às 
turmas. 

Fica pendente a confecção das escalas para trabalho em Cerimônia e churrasco. Amanda sugere que as pessoas que 
organizem a primeira cerimônia fiquem responsáveis pelo churrasco no segundo dia, já que essa será a parte que 
demandará mais pessoas. 

Amanda passa um resumo de como ocorrerá o evento.  

Fica pendente a confecção de uma playlist para a cerimônia, Julia sugere fazer uma playlist colaborativa no Spotify e 
enviar para os grupos de turma.  

Decidimos que as apresentações seguirão a ordem no livro de linhagens. A lista pronta será enviada para as turmas 
para que os acadêmicos façam os ajustes necessários. 

2 

A reitoria convocou uma reunião com todos os acadêmicos para repassar atualizações referentes ao processo de 
federalização. A FURB entrou com processo de requerimento de federalização. Se a lei for aprovada, a universidade 
passaria a ser chamada Universidade Federal do Vale do Itajaí. A reitoria já fez diversas viagens a Brasília para 
defender a causa, e valores já estão em negociação. Com os valores disponíveis atualmente, seria possível iniciar o 
processo, mas não abranger todos os cursos. A FURB pretende iniciar pelos cursos com dificuldade de fechamento de 
turmas. 

Amanda confeccionou uma carta ao Ministro da Educação defendendo a federalização, a ser entregue ao destinatário 
pela reitora. Todos os membros da diretoria votaram a favor da carta no grupo de Whatsapp. O marketing divulgará a 
carta pelo Instagram. 

Amanda pede auxílio na divulgação da pauta. 

3 

ACCs: Laura apresenta uma demanda a respeito das ACCs requeridas pelo currículo novo. Os acadêmicos referem 
limitação na contagem de horas por atividade, o que dificultaria obter todas as horas necessárias. A pauta foi repassada 
ao NDE. 

Formulário PCC 2023: as reclamações e sugestões trazidas no formulário serão organizadas em tópicos e passadas 
ao NDE. Julia B., Yohanna e Maria E. Pereira ficam responsáveis por elaborar o documento. 

Ar-condicionado HSI: o novo equipamento ainda não foi instalado. Laura pediu auxílio do Carlos Nunes na pauta. 

Cronograma turma 47: a demanda será levada ao colegiado, em reunião na quinta-feira dia 10/03. 

Internato em MFC: Haas está responsável pela pauta, e solicitou que os preceptores negociem com as UBSs. Luiz 
disse que Márcio, o chefe da disciplina, solicitou aos professores das ESFs que estão liberando presença dos 
acadêmicos, que recebam os acadêmicos  

4 

Uma reunião do colegiado ocorreu no dia 03/03 para discussão sobre a reprovação de dois alunos em Seminário de 
Pesquisa. Por 4x3, o colegiado optou a favor da reprovação. O CAMBLU vai auxiliar o acadêmico para tentar contornar 
a situação da bolsa de estudos.  

Uma nova reunião foi marcada para quinta-feira, dia 10/03, para discussão de outras pautas. 
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5 

A contratação de dois funcionários para o departamento, prometida pelo vice-reitor, não foi realizada. A secretária da 
reitoria disse que entrou em contato com a GDP e as contratações seriam concluídas nessa semana, porém ainda não 
há funcionários novos trabalhando. 

Amanda explica que a problemática já se arrasta há muitos anos e o trabalho sempre acaba sendo feito pelo CAMBLU, 
o que sobrecarrega os acadêmicos. Amanda traz a sugestão de fazer e divulgar uma nota de repúdio à negligência da 
FURB perante o Departamento de Medicina. Todos concordam com a Nota. Amanda, Julia B., Laura e Wandall se 
voluntariam para escrever o documento. A nota será divulgada até o final dessa semana. 

6 

Algumas turmas estão sendo barradas no HSA porque alguns alunos ainda não se vacinaram contra a COVID. O 
CAMBLU, junto ao CCS, está em negociação com o hospital para barrar apenas os alunos não-vacinados. Um ofício 
será encaminhado ao HSA, com o nome dos alunos envolvidos. 

O CAMBLU apoia as decisões individuais dos alunos, e continuará trabalhando para que essas decisões não impactem 
os demais acadêmicos. 

7 
A pauta será abordada na reunião do Colegiado na quinta 10/03, com a presença de um dos monitores remunerados 
da disciplina de Técnica Cirúrgica. 

8 
As informações necessárias para a Ata de Posse foram coletadas através do grupo de WhatsApp, e a ata foi assinada 
na reunião de hoje. 

9 
Bruno traz atualizações sobre a regularização do CNPJ do CAMBLU. O CNPJ está inapto atualmente, por falta de 
atualizações e acompanhamento com profissional responsável. Bruno está em contato com o contador e advogado 
para regularização do CNPJ. Os documentos estão sendo coletados e enviados. 

10 

As atas da Gestão Conectar precisam ser assinadas por todos da diretoria e rubricadas pela Diretoria Executiva, para 
terem validade legal. As atas com assinatura ficarão disponíveis no site, e as atas com assinatura presencial arquivadas 
na Sala de Reuniões. 

O post no Blog com as pautas de fevereiro e março será postado até o final do mês. 

11 

Maria E. Pereira traz atualizações sobre projeto filantrópico referente à pobreza menstrual. Ela fez contato com a LISAM 
para uma parceria, e a diretoria da liga aceitou. Eles farão posts de conscientização e auxiliarão na angariação de 
fundos para a campanha. Maria sugere uma parceria com o Projeto Ciclo do Bem para arrecadação de produtos 
menstruais, a acontecer durante o mês de março. Maria, Giovanna, Yohanna e Julia B. ficam responsáveis pela 
organização da campanha.  

12 

Limpeza das salas: um acadêmico reclamou que a limpeza das salas do CAMBLU não está ocorrendo com a frequência 
adequada. Julia entrou em contato com a DAC para esclarecer a questão, e ela já está sendo resolvida com os órgãos 
responsáveis. 

Fechadura: a fechadura eletrônica estava apresentando problemas. Julia solicitou ajuda da DAC para averiguar o que 
estava acontecendo. O problema foi identificado e a peça com defeito foi trocada por uma no almoxarifado da FURB. 
Temos a opção de manter a peça e repor para a FURB, ou comprar uma nova e trocar novamente. Julia fará um 
orçamento e repassará ao grupo. 

Camisetas da gestão/calouros: o pedido e o pagamento já foram realizados. 

13 
Os demais CAs da FURB não aderiram ao Ofício. Amanda sugere que seguiremos com o Ofício sozinhos. Todos 
concordam. 

14 
Wandall traz atualizações sobre os editais do PAF e E-PAATC. A LIMAC renunciou o PAF obtido em 2020, e um novo 
edital será aberto. Wandall pede ao Marketing a divulgação no dia 10/03. 

15 
Bruna traz atualizações sobre a parceria com o CUREM. Para prosseguir com a negociação, o Nogara precisaria enviar 
uma carta à Reitoria solicitando o espaço. Conhecendo os atuais problemas no departamento, não achamos prudente 
continuar intermediando a pauta, porém manteremos contato para possíveis parcerias. 

16 
Luiz traz atualizações sobre a pauta. O conteúdo do post no Instagram já foi elaborado e foi enviado ao Marketing. Julia 
trouxe a ideia de posters para serem colocados nas salinhas de convivência dos acadêmicos no HSI, HSA e HU. 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

 

 

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 
 
 
 
______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Julia Klaumann                                                   Giovanna da Silva Bottezini 
         Diretora de Patrimônio          Diretora de Ligas Acadêmicas 
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______________________________________________     _______________________________________________ 
                 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 
                          
 


