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ATA DE REUNIÃO 
REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2022 

NÚMERO DA REUNIÃO 12 

LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU - R. Antônio da Veiga, 140, Bloco J, Sala 307 – 
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 

 

 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada de forma presencial. 

 

PAUTAS 

  

1 Federalização FURB 

2 RU 

3 Cerimônia do Jaleco  

4 Demandas por turma 

5 SOLAM 

6 Treineiros 

7 SECIMED 

8 Filantropia 

9 Ofício faixa de pedestre 

10 Atlética 

11 Patrimônio  

12 Tesouraria  

13 NDE  

 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 29/03/2022 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h20   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laís de Barcelos de Aguiar   Outro: 

 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Sobre reunião da federalização, poucos centros acadêmicos compareceram, um grupo foi montado para definir e 
coordenar ações que promovam apoio e divulgação, participam deste grupo Laura S. Z e Amanda J. D e Luiz (Diretor 
DCE). Outro grupo foi criado no WhatsApp para passar recados sobre eventos e manifestações aos interessados. Será 
feito uma comitiva que irá até Florianópolis para conversar pessoalmente com o Senador Jorginho Mello e Amanda 
fara parte. Também se pensa em fazer uma manifestação ainda nesta semana, com parceria da bateria da Atlética de 
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Medicina e o curso de Jornalismo auxiliando nas fotos, o movimento será realizado as 17:45h na FURB na quinta-feira 
31/03 

Hashtag oficial é #furbfederal  

Será instruído que marquem o Senador Jorginho, a FURB, os Centros Acadêmicos e o DCE. Também será feito um 
programa intitulado: 5 minutos FURB Federal, será um vídeo esclarecendo dúvidas e atualizando os acadêmicos 
diariamente sobre o andamento da FURB Federal  

 

2 

Atualização RU: empresa ainda não retirou os equipamentos, a FURB colocou uma multa para cada dia que os 

utensílios permanecem e já foi aberto uma nova licitação. 

A partir de semana que vem poderá ter UM FOOD TRUCK em cada campus da FURB. Quanto as máquinas de venda 
de comida, a empresa possuía dúvidas se teriam acadêmicos o suficiente no campus para fazerem uso. 

3 
Não foi ainda possível agendar reunião com a comissão de formatura da turma 53. 

4 

Atualizações: 

- Cronograma da turma 47 está pronto. 

- Professor de anestesiologia já foi contratado e iniciou as aulas. 

- Houve problemas com a documentação dos alunos de transferência externa e os hospitais, Amanda e Laura 
agilizaram os documentos e encaminharam todos (Todo esse processo foi feito por elas, da atual gestão do CAMBLU). 

 Existem funcionários no departamento que estão em fase de aprendizado e adaptação, é necessário paciência, 

entretanto certas funções continuam, ainda assim, sendo funções do departamento. 

- Foi solicitado pelo professor Romero um memorando, o qual já sendo feito pelo Nogara, pedindo que os alunos que 
não tomaram a vacina possam fazer aulas no HSC. 

- Líderes de turma gostariam e pedem por uma reunião com o Nogara.  

- Professor Hercílio decidiu por anular a opção de aulas online da turma 54, Nogara foi informado e Amanda aguarda 
retorno para compreender o que foi então decidido.  

- Cronograma da disciplina de Endócrino não foi passado aos alunos mesmo após requisitado, plano de ensino também 

não foi passado 

5 

Atualização: o nome será mantido, só substituirão a palavra “online” 

O evento ocorrerá em Maio, após análise do calendário das ligas, com duração 3 dias (terça, quarta e quinta). Será 
feito uma lista para saber quais ligas tem interesse. O evento se dará de modo presencial. Amanda sugere que seja 
feito um edital que explique como se dará o evento, normas e outros. Marketing ajudará na pauta da SOLAM  

Certificados da SOLAM anterior aguardam assinatura do Nogara, que precisa ser feita de modo presencial. 

6 

Será analisado para se especificar vaga no Projeto Treineiros para o Marketing.  

Texto do post e formulários estão prontos. Thainá S. G trouxe a ideia de que os interessados no marketing especifiquem 

e enviem uma arte e as meninas avaliem.   

Amanda deu ideia de dividir em dois formulários para inscrição: um para o Marketing e outro Geral.  

7 

O comitê de organização da SECIMED deve ser composto por integrantes do CAMBLU e acadêmicos. Só dois cargos 
são obrigatórios serem ocupados especificamente por membros do CAMBLU, tesoureiro e presidente, estes farão e 
lançarão o edital e dentre os inscritos, farão parte da comissão os que atingirem as maiores pontuações descritas no 

edital. Serão 7 vagas para integrantes CAMBLU e 7 para acadêmicos.  
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8 

Post da Lisam para o Blog do CAMBLU será encaminhado.  Campanha “Não dê somente rosas dê absorventes” se 
encerrará na quinta-feira e Maria E. P traz a ideia de fazer uma seleção e levar os interessados para fazer uma ação 

na comunidade para entrega dos produtos.  

9 
Reitoria respondeu que apoia a causa do ofício enviado pelo CAMBLU, sobre a faixa de pedestres. A reitoria 

encaminhou o ofício pra COPLAN, o CAMBLU aguarda resposta. 

10 
 Está se tentando encontrar datas para uma fazer uma reunião com a Atlética para auxiliá-los na questão das AACC`s, 

(fazer com que os treinos serem reconhecidos como AACC`s) e as práticas esportivas serem feitas na FURB  

11 

Blusas dos calouros chegara e Júlia K identificará as camisas e organizara para entregar. Fechadura chegou hoje e 
Júlia K entregará pra DAC e confirmara como será feita a troca da antiga pela nova, jarra da cafeteira foi comprada 
quinta-feira passada, pagamento será por boleto.  

Amanda sugere que se atualize a parede de desenhos na salinha do CAMBLU, combinado que os que estão atualmente 

serão pagos, abrindo espaço para novos. 

Júlia B traz ideia de um espaço para que se divulguem-se os pequenos negócios de acadêmicos   

12 
Foi feito o reembolso aos alunos que haviam feito o pagamento do churrasco e os comprovantes foram enviados a 
todos os integrantes do CAMBLU. 

13 
 Infelizmente não terá reunião do NDE novamente nesta semana, o PPC deveria estar pronto até o dia 31/03 (quinta-
feira, desta semana) e ainda não se encontra concluído.  

 

 

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    
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______________________________________      ______________________________________ 

                     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      

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

         Guilherme Wandall           Maria Eduarda Pereira 

 Diretor de Políticas Científicas                 Diretora de Filantropia 

                          

 


