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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Amanda parabeniza o grupo pela execução das cerimônias. 

Amanda pontua críticas que surgiram. Ocorreram problemas relacionados aos fotógrafos do evento. A comissão da 53 
não quer disponibilizar o acesso às fotos para todos os alunos. Amanda sugere que conversemos com as empresas 
para obter as fotos diretamente deles. Além disso, ela sugere uma reunião com as comissões para conversar e debater 
sobre as intercorrências. Vamos conversar primeiro com a comissão da turma 53. 

O churrasco não foi realizado devido à baixa adesão por parte das turmas. A votação foi realizada via WhatsApp. 

2 

Imuno: a demanda foi repassada para a coordenação e para a pró-reitoria. 

Microbiologia: aguardamos resposta para resolução. 

Cronograma turma 47: a demanda foi repassada ao coordenador, mas não houve uma resolução do problema até 
então. Amanda sugere uma conversa com o Professor Mello, que é coordenador da 10ª fase. Luiz atualiza sobre uma 
reunião realizada com a turma. Há conflito de informações entre coordenação da fase e coordenação do curso. Amanda 
sugere uma reunião com coordenador, Mello e líderes de sala. 

Ar-condicionado HSI: o ar foi instalado. 

Entraram alunos por transferência externa. As burocracias estão sendo resolvidas com hospitais e líderes de sala. 

O HSI pretende mudar a forma como os acadêmicos acessam as dependências do hospital, aguardamos atualizações 
do hospital. 

3 

Amanda cobrou maiores esclarecimentos sobre o projeto de federalização da FURB à reitoria, para averiguar se o 
projeto realmente estava andando ou se estava sendo usado apenas como forma de propaganda eleitoral. A reitoria 
diz que já enviou um projeto orçamentário para Brasília.  

ERRATA: A informação que tínhamos sobre uma federalização parcial estava equivocada, a reitora afirma que a 
federalização ocorrerá de forma completa ou não ocorrerá.  

A reitora se disponibilizou para uma reunião com todos os acadêmicos para tirar dúvidas. Amanda informou sobre o 
interesse da reitora em uma reunião aos demais CAs.A reunião ocorrerá dia 28/03 às 20h, no auditório do Bloco J. 

4 

Discutimos possíveis datas. Descartamos abril e junho devido ao calendário de provas. Fica definido as primeiras duas 
semanas de maio. Amanda sugere limitar a inscrição das ligas para conseguirmos fechar um evento de dois dias, em 
vez de quatro. Bruna sugere promover palestras com mais de uma liga envolvida. Amanda sugere a elaboração de um 
edital de participação, pede ajuda de Wandall. 

5 
Maria Ponticelli traz atualizações sobre a pauta. Foram colhidos documentos de edições anteriores, as perguntas já 
foram elaboradas e o formulário será elaborado. Discutimos datas para início da divulgação. Discutimos critérios de 
desempate (reuniões comparecidas online/presencial, fase do curso, votação entre empatados) 

6 

Interessados em compor a Comissão Organizadora da SECIMED:  Bruno Pawlak: Tesoureiro (previsto em edital), Julia 
Klaumann, Julia Buss, Johanna, Guilherme Wandall, Maria Ponticelli, Ana Luisa Boing, Scarlet Schiquet, Laís Aguiar, 
Giovanna Gonela e Amanda Derlam. 

Os editais antigos serão estudados e novas atualizações serão passadas na próxima reunião. 

7 
Amanda parabeniza Maria Pereira pela campanha e solicita auxílio na divulgação. Maria pede que um texto seja 
enviado nos grupos de turma. O orçamento para os pôsteres foi de R$44,82. 

8 

Ofício Práticas Desportivas: a elaboração do ofício foi adiada porque estávamos esperando atualizações e questões 
internas da FURB. Bruno fica responsável pela coordenação da pauta 

Projeto de Atividade Extracurricular: a atlética buscou auxílio do CAMBLU para tornar a prática desportiva uma prática 
reconhecida e estimulada pela Universidade. Julia sugere que achar um meio para as práticas contarem como ACCs. 
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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  
                                                                                  

Concordamos em apoiar a atlética na pauta, mas a responsabilidade de conversa com a FURB e correr atrás das 
burocracias é da própria atlética. Bruna e Luiz ficam responsáveis pela mediação. 

9 
Julia traz atualizações sobre a fechadura. Os técnicos aprovaram a fechadura que orçamos, o pedido será feito. 

As camisetas dos calouros e as da gestão estão em processo de fabricação e serão entregues assim que chegarem. 

10 

Os valores pagos pelo churrasco foram ressarcidos pelo Bruno, e o valor total será ressarcido a ele. Desse modo, não 
pagamos múltiplas taxas de transferência. 

Giovanna comprou itens para salinha, a transferência foi teoricamente realizada, porém o dinheiro não saiu da conta 
do CAMBLU e nem caiu na conta da Giovanna. A transferência será realizada novamente. O valor será de R$194,86. 

11 

Amanda participou da reunião do NDE hoje, às 18h. As respostas do formulário e o link para as respostas completas 
foram enviadas aos membros do NDE. A revisão dos pontos que faltaram e a aprovação do texto será realizada em 
reunião posterior. Amanda apresenta as pautas discutidas na reunião: 

Foram revisados introdução, apresentação, justificativa de oferta, objetivo geral e objetivos específicos. 

Foi discutida a curricularização da extensão, que precisa estar atualizada por exigência do MEC. O CAMBLU ficou 
responsável por averiguar quais os projetos de extensão vinculados com a Medicina. Amanda aproveitou o momento 
para argumentar a favor da gratuidade dos certificados das ligas, porém isso não é possível por questões de pagamento 
de professor. 

Os projetos de pesquisa também foram discutidos, e devidamente listados ao NDE pelo CAMBLU. 

12 
Luiz e Maria Pereira estavam presentes na reunião do CONSUNI a respeito do reajuste salarial dos professores. A 
reunião iniciou com uma apresentação da reitoria sobre os desfechos de cada proposta de reajuste. Foi montada uma 
comissão para discussão de reajuste salarial. Há possibilidade de greve, caso a reitoria vete a decisão do CONSUNI. 

13 Amanda questiona o Marketing sobre a carga de trabalhos. As meninas afirmam que está tudo certo. 

14 
Um calendário de ligas provisório foi montado e repassado aos presidentes, ele não foi postado no site, mas Giovanna 
pedirá auxílio da ex-diretora de Ligas para postar. 
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______________________________________     ______________________________________ 
                    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 

 
 
 
 
______________________________________________     _______________________________________________ 
                 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 
                          
 


