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Alvarenga, Guilherme Wandall, Scarlet Schiquet, Maria Eduarda Pereira 
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13 Projeto de Extensão  
14 Sigilo Médico 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 05/04/2022  TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h35  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h50   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Júlia Westarb Buss   Outro: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

A manifestação da quinta-feira passada teve bastante adesão e foi um sucesso. Agradecemos à Bateria Fera pela 
participação, que foi essencial para energizar o evento! Sentimos falta de alguns CAs importantes da FURB, porém 
tivemos ampla participação de autoridades locais. 
 
Na segunda, Amanda e Laura estiveram em reunião com o senador Jorginho Mello, junto com a reitoria e o DCE. O 
senador mostrou muito apoio a causa, e prometeu uma reunião com o Ministro interino da Educação. A reunião foi 
marcada para quinta-feira, e será cobrado projeto orçamentário para o projeto de lei. 

Uma nova manifestação está sendo planejada.  

Amanda pede que cada um da diretoria peça nas salas que os acadêmicos votem SIM para o projeto de lei, já que 
precisamos de 20mil assinaturas. 

2 

Caterina, membro da diretoria da Atlética, traz atualizações sobre a pauta das ACCs/projeto de extensão para os treinos 
da atlética.  

Um professor precisa submeter o projeto para o DAEX para que os treinos passem a valer como extensão. Estudamos 
possibilidades de professores e possíveis dificuldades encontradas. Carol Vissoci, convidada, possui experiência na 
parte de extensão com o projeto Health Without Borders da IF e se prontifica para ajudar. Amanda afirma que o 
CAMBLU se disponibiliza para auxiliar com as negociações, porém a escrita do projeto deve ser feita pela atlética. 

Sobre as ACCs, Amanda orienta que a Atlética procure a funcionária responsável para maiores esclarecimentos. 
Amanda também sugere dar prosseguimento a requisição da realização dos treinos nas quadras da FURB, para 
fortalecer o projeto da extensão.  

3 

Carol Vissoci traz uma pauta da IF. A IF FURB está tentando trazer a AR Sul para Blumenau, e busca incluir membros 
do CAMBLU (preferencialmente Giovanna ou Johanna, que também são membros da IF FURB) para compor o comitê 
organizador e auxiliar principalmente na busca de patrocinadores. Discutimos detalhes do evento. As meninas iriam 
avaliar sua disponibilidade e entrarão em contato com Carol posteriormente. 

4 
A vacinação foi liberada para profissionais de saúde. O CAMBLU está buscando meios para emitir a documentação 
necessária para que os acadêmicos recebam a vacina, com auxílio do CCS e Departamento. A necessidade da vacina 
para Sarampo também está sendo averiguada. 

5 

Transferência externa: ocorreram problemas com a validação de matérias dos alunos transferidos, que já estão sendo 
solucionados e conjunto com a Coordenação. 

Memorando HSC: o memorando foi elaborado junto com o professor Nogara para solicitar a permissão de participação 
dos alunos não vacinados nas aulas no hospital. 

Reunião líderes: uma data está sendo discutida e será repassada aos alunos assim que for escolhida. 

SEMUS: a SEMUS exige documentação para autorização da participação dos acadêmicos nos campos. A 
documentação de cada turma está senda elaborada e será encaminhada. A falta de documentação não impactará na 
realização das aulas práticas. O CAMBLU está ativamente se esforçando para auxiliar o departamento e manter o curso 
funcionando.  

Sexta fase está sem professor de farmacologia, a questão já foi repassada ao departamento e está sendo resolvida. 

A turma 45 entrou em contato pedindo esclarecimentos sobre as duas semanas em PED/GO. Os professores já foram 
orientados, e as demais dúvidas estão sendo averiguadas. 

6 

Bruno foi ao cartório e os documentos para regularização do CNPJ estão OK. O pagamento de R$ 103,15 reais foi 
realizado (dinheiro em espécie) e e ata será registrada no cartório. Quando ela for registrada, o documento será 
entregue ao contador e daremos prosseguimento ao processo de regularização. 

Foi retirado do caixa do CAMBLU 330 reais referentes as doações para campanha da pobreza menstrual. 
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7 

Johanna traz atualizações sobre a pauta.  

O comitê decidiu o modelo de apresentação: serão 4 ligas por dia, apresentações de 20min e 10min adicionais para 
comentários da banca. 

 Discutimos opções para composição e funcionamento das bancas. Logisticamente, será mais fácil ter uma banca 
diferente para cada dia de evento, e uma padronização de critérios de avaliação. 

O comitê entrou em contato com possíveis parceiros para a SOLAM, sugerimos mais nomes. 

Amanda sugere alguma forma de premiação, além da apresentação na SECIMED para o primeiro colocado. Os 
segundo e terceiro colocados podem ficar como suplentes. 

A previsão para abertura de edital é essa semana ou na próxima. 

8 

Um texto “Save the Date” foi enviado nos grupos de turma e no stories do Instagram. Amanda pede que os formulários 
sejam enviados no grupo da gestão para avaliarmos e aprovarmos.  

Estamos com problema de baixa adesão nas reuniões, Amanda pede que cada um converse nas salas para motivar 
os possíveis interessados a comparecer. Combinamos que a próxima reunião terá um momento especial para 
apresentação aos candidatos a treineiros e possivelmente um coffee break. 

9 

Amanda pretende publicar o edital no dia 8/04, sexta-feira, e pede para o Marketing se há disponibilidade para essa 
divulgação. O formulário será fechado no dia 30/04 e os resultados serão divulgados no dia 2/05.  

Essa SECIMED será a 19ª edição. Uma nova logo será elaborada. 

10 

Com as doações, 70 kits de higiene foram elaborados e encaminhados para doação. Os kits serão doados para o 
Projeto Encantar Blumenau. O post em parceria com a LISAM foi postado. 

A parceria com o projeto de extensão das PICS para o “Projeto Ajude um Idoso” continuará e, como o próprio projeto 
passou a abranger mais formas de práticas integrativas, mais práticas serão ofertadas para os alunos, como Do-In. 
Maria traz ideias para elaboração da edição desse ano do projeto. Ela buscará auxílio dos mercados locais. As 
inscrições para participação serão abertas no dia 18/04. 

11 
Amanda traz atualizações sobre a pauta. O gabinete da COPLAM respondeu com um número de protocolo, que foi 
acessado, e o assunto registrado naquele protocolo não condiz com a nossa demanda. Uma reclamação será feita na 
ouvidoria da prefeitura e a demanda será reenviada. 

12 
Na segunda, ocorreu uma reunião do NDE. Na reunião, foi discutida a curricularização da extensão, que é cobrada pelo 
MEC, e a justificativa para a Medicina não aderir às matérias ofertadas pelo CCS. 

13 
Um projeto de extensão foi criado no ano passado com objetivo de prevenção de assédio sexual, destinado para 
crianças. Maria pede que pessoas da gestão atual entrem para auxiliar com a execução do projeto. Julia B, Maria E. 
Pereira e Johanna se voluntariam para ajudar. 

14 
Os pôsteres serão colocados nos hospitais, com aprovação dos comitês de cada hospital. Fica pendente a autorização 
no HSI, Maria E. Pereira se prontifica para conversar com a gestão acadêmica e colar os pôsteres.  

15 

A fechadura foi entregue para a DAC e assim que possível, ela será trocada. 

A peça da cafeteria será trocada amanhã. 

As camisetas dos calouros foram recebidas e serão entregues na sala amanhã. 

Amanda traz uma demanda para o Patrimônio. O sinal de internet na Sala de Coworking está bem ruim, o que dificulta 
o uso da sala. Julia conversará com a FURB para ver possibilidades. 

Um formulário com sugestões de produtos será aberto em maio. 
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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  
                                                                                  
 
 
______________________________________     ______________________________________ 
                    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        
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______________________________________     ______________________________________ 
            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 
                          
 


