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ATA DE REUNIÃO 
REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2022 

NÚMERO DA REUNIÃO 10 

LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU - R. Antônio da Veiga, 140, Bloco J, Sala 503 – 
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, Amanda Wollmann Rasoto, Lohana Almeida da 
Cruz, Rafael Reis Patino. 

 

 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada de forma híbrida devido à pandemia. 

 

PAUTAS 

  

1 Cerimonia do Jaleco 

2 Demandas por Turma 

3 Conflito de horário de aula e monitoria 

4 Departamento  

5 SOLAM 

6 Treineiros  

7 Tesouraria  

8 Filantropia  

9 Lojinha  

10 Diretoria Científica 

11 Formulário Novo Currículo  

12 CAMBLU Mulher 

13  
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Amanda e Laura agradecem a todos pela organização e ajuda, na cerimônia do dia 11/03, especialmente para as 
meninas desta pauta. Críticas também podem ocorrer, construtivas são bem-vindas e não devem serem levadas para 
o pessoal.  

Cerimônia dia 18/03 ocorrerá no auditório do  Bloco J  

Laura atualiza que já enviaram documentos para verificar as linhagem, 72 pessoas confirmadas para o churrasco, ainda 
enviarão as escalas. Serão checados freezers, talheres e caixa para música. 

Laura traz à discussão o valor cobrado por pessoa, após simulação chegaram a um preço de 25 reais por pessoa, com 
um cálculo de 200g de carne por pessoa, com uma média de 50 R$/kg ficaria 10 reais por pessoa, fora o local, vegetais, 
carvão, pão, linguicinha e frango. Discutindo-se que por segurança seria melhor cobrar 25 para não correr o risco de 
faltar, caso sobre será comprado algo a mais, um diferencial, como refrigerante ou outro. Após votação ficou decidido 
25 reais por calouros, valor pago via Pix.  

Valor pago pela gestão também foi discutido, membros da gestão pela organização e trabalho no dia do evento será 
descontado o aluguel, no valor de 4 reais, sendo cobrado 20 por pessoa destes. Scarlet S pergunta se as integrantes 
do CAMBLU que também são calouras pagarão o valor como calouras ou integrantes da gestão, após votação ficou 

decidido que pagarão valor da gestão, por também estarem trabalhando e organizando como os demais.  

CAMBLU não se responsabiliza por ações, fala ou escolhas dos acadêmicos. Todos são responsáveis e responderão 

por si. 

Será enviado um aviso com as informações das normas do local e relembrando ainda que cada acadêmico deve levar 
sua bebida, gelo e caneca.  

2 

Julia B traz duas demandas da 5ª fase: 

- Já foi efetuado a contratação de um professor para a disciplina de dermatologia  

- Não teve aula técnica cirúrgica no HU devido ao ar-condicionado que não está funcionando, por problema no gás, 
Carlos Nunes já foi comunicado e já se está buscando empresa que realize o serviço. 

Amanda traz deandas da turma 54: 

- O professor Hercílio, de imunologia, perguntou pra turma que se gostariam que aula fosse presencial ou online, após 
votação e decisão pelo método online, o professor Hercílio comunicou que precisaria de uma autorização do Nogara 
assinada. CAMBLU pode intermediar a situação e encaminhar ao Nogara.   

- Outra demanda da 54 é sobre o laboratório de microbiologia, só estão liberando 5 alunos por aula, mas que há 
capacidade para 10 alunos, o CAMBLU pode intermediar e buscar informações sobre como prosseguir.  

Scarlet traz demanda da turma 53: 

A matéria de IBC III está sem professor a 3 semanas, Amanda conversou com Nogara, hoje foi feito o processo de 
contratação, as aulas iniciarão nesta semana 

Cronograma turma 47 após conversa e análise do cronograma, Amanda conferiu e pediu para o Nogara dar uma última 
verificada no sábado, a líder da 47 retornou que no cronograma há 20 semanas programadas, entretanto eles possuem 
somente 18 semanas, desta forma ainda será avaliado e discutido essa situação  

Demanda turma 5ª fase sobre a contratação de professor de anestesiologia. Professora é graduada, mas não possui 
mestrado, a DGDP barrou a contratação, não há outros professores para darem a aula ou possíveis outros para 
contratação. Amanda tentou contato com pró-reitor Romeu para expor essa situação e entender melhor o caso e 

aguarda retorno.  

 Demanda do HSI, instalaram o ar-condicionado na sala dos acadêmicos.  



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

3 

Reunião do Colegiado da semana passada, sobre as monitorias de técnica cirúrgica, no início reunião havia 4 
professores, foi pedido participação Romero e Tarcísio, na hora da votação um professor havia saído, com a votação 
ficou-se com um empata de 3 a 3, onde os professores votaram para nãos abonar as faltas dos monitores e os alunos 
pra abonar. Sexta após nova discussão sobre como proceder, foi decidido que os alunos que dão monitoria cumprirão 
as aulas nos outros dias normais e poderão faltar na sexta, farão uma atividade designada pelo professor e não 
receberão falta. Também acordado em retornar a discussão para se fazer uma janela para que não ocorra novamente 

essa situação, de forma que se resolva por definitivo.  

Assim como esta questão, também foi abordado a questão do cronograma da turma 47 e de IBC III 

4 

Foi contratado uma nova funcionária semana passada, e hoje, 14/03, contratadas por PSPS, o Nilton continuará por 
mais 3 meses e está para chegar um novo funcionário, já do quadro da FURB para compor o departamento.  

As novas contratadas estão em processo de adaptação e aprendizagem.  

5 

 A Solam deve ocorrer no primeiro semestre, deve-se montar uma comissão, que será composta por: Maria E. P, 

Giovanna S.B, o setor do Marketing e o setor de Eventos 

Serão apresentados trabalhos e após votado os melhores, se terá possibilidade de apresentar estes na SECIMED  

6 

Equipe para organizar o edital e iniciar processo de escolha dos Treineiros de 2022 sera composta por: Julia W.B, 
Maria E. P, Bruna T.S P 

Estabelecendo uma data para lançar o edital em abril  

Iniciando-se as inscrições em 11 abril e terminando no dia 18, após o CAMBLU retorna com a decisão, ainda em abril.  

7 
Atualização da tesouraria: Sexta-feira Bruno entregou os documentos para a ata de posse, o cartório em um prazo de 
20 dias irá analisar os documentos.  

8 

Foi feito o banner para a campanha contra a pobreza menstrual, além dos materiais será aceito doações em dinheiro, 
o banner terá a conta do CAMBLU e o Pix, após o termino da campanha o valor arrecadado será repassado a entidade 

auxiliada.  

Serão colocadas caixas para depósito das doações em 2 prédios, 2 mercados e no Bloco J da FURB, mais um local 
será visto para colocar a caixa de doação, o custo total para a promoção da campanha é de 25,02 reais para 6 banners 

e identificação das caixas.  

Maria traz a ideia de se avisar presencialmente nas salas sobre a campanha 

9 

Fechadura da salinha está com problema, Julia K trouxe o levantamento dos valores das fechaduras, após discussão 
das possibilidades ficou acordado que se confirmará com a DAC se a escolhida seria correta. 

Luiz traz a ideia de que se a compra for online se faça com um método que possui garantia, caso algo venha a dar 
errado. 

10 

Guilherme W traz a atualização de que os programas e-PAACT e o PAF-ligas foram lançados, em contato com Rafael 
Coelho para consulta de dúvida, será acrescentado ao edital que as ligas contempladas deverão usar recurso no 
mesmo semestre. 

Será enviado no grupo das ligas um aviso como incentivo para se inscreverem.  

11 

O NDE está a duas semanas sem reunião, Amanda relata sua indignação com a situação, pois as mudanças do 
currículo ficam em espera, na próxima reunião, que é pra acontecer semana que vem, será levado o documento com 
o resumo das respostas do formulário. Após conversa Paula esta, sugeriu que se disponibiliza-se o formulário na integra 
para os professores, além do documento compilado.  

12 

CAMBLU recebeu relatos através do CAMBLU Mulher, estes foram transformados em carta e encaminhados para o 
setor responsável da FURB, CAMBLU se mantem solidário e atencioso a situação. 
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Professores do curso não recebem reajuste salarial há 3 anos e será feito uma reunião no CONSUNI para discussão 
do assunto, o CAMBLU apoia o reajuste e votará a favor. Já expressado pelo corpo docente que caso o ajuste não 

ocorra os professores farão greve. Caso isto venha a ocorrer o CAMBLU se posiciona a favor dos professores.  

Amanda parabeniza pessoal pelo post do Sigilo médico  

Acordado fim das reuniões online, semana que vem ocorrendo totalmente presencial. 

 

 

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 
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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 

                          

 


