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ATA DE REUNIÃO 
REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2022 

NÚMERO DA REUNIÃO 14 

LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU - R. Antônio da Veiga, 140, Bloco J, Sala 409 – 
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 
Maria Eduarda Madeira, Milena Cristine Pawlak, Laura Bertoldo Lopes, Catarine Capello 
Chinazzo, Gabriele Babel, Luísa Silveira Kloppel.  
 

 

 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada de forma presencial. 

 

PAUTAS 

  

1 Federalização FURB 

2 Vacinação H1N1 

3 Demandas por turma 

4 Cerimônia do Jaleco  

5 Tesouraria  

6 SOLAM 

7 SECIMED 

8 Filantropia 

9 Eleições CCS 

10 Revista RECIS 

 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 11/04/2022 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 220h15   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laís de Barcelos de Aguiar   Outro: 

 

 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Amanda da boas-vindas aos candidatos a treineiros que compareceram.  

Atualização; ocorreu reunião entre Jorginho Mello e o Ministro da Educação de apresentação e será feito uma nova 
reunião. Até dia 15 é o prazo para a inclusão do orçamento da FURB.  



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

Amanhã será feito uma nova manifestação as 17:45h em frente a Biblioteca. Amanda reforça novamente a mobilização 
pelas redes sociais e para marcar políticos nas postagens. 

2 

Para conseguir vacina como profissional da saúde é necessária uma declaração, que foi feita e está disponível para 
retirada no departamento. Os hospitais, em especial o HSA, exigem a vacina e aos que não tiverem não poderão 

frequentar as aulas no hospital no próximo semestre.  

3 

- Memorando do HSC foi entregue e liberado para os alunos terem práticas no hospital.  

Demanda do internato, no HSA não há almoço para acadêmicos e a copa disponível no hospital não foi disponibilizada 
para uso destes. Os funcionários pagam o almoço oferecido no hospital, Amanda sugere que os acadêmicos paguem 
pelo almoço e possam usufruir do espaço e almoçar junto com os alunos. Mello informou a Amanda que não é possível 
usufruir do local, que é específico a trabalhadores, mas que estes poderão esquentar uma marmita no refeitório. 
Amanda dá a ideia de se tentar por meio de um ofício, que ao menos os acadêmicos possam pagar pela refeição assim 
como os funcionários. Luiz H. D.C e Guilherme W ficam responsáveis pela pauta. 

Maria E Ponticelli traz que no próximo semestre seja revisto os horários pois aulas no hospital são logo seguidas por 
aulas realizadas na FURB, não havendo meio de se chegar a tempo pois é necessário o deslocamento dos hospitais 
a FURB. As mudanças são sempre realizadas pelas líderes, sendo está uma função administrativa. Maria sugere que 
as líderes reunidas conversem antes das aulas. Júlia W B informa que a partir do 4º semestre os horários são feitos de 
acordo com o que é marcado pelos Professores e que deve se conversar com eles e não somente com o departamento. 
Amanda colocará como pauta para as próximas reuniões e conversará com os responsáveis por marcar os horários 
para ter mais informações.  

Paula, coordenadora pedagógica fará uma reunião com as líderes para orientá-las a cobrar os cronogramas e planos 
de ensino dos Professores. 

- Turma 53 ainda não tem professores para dar as aulas de tutoria de IBC III.  

- Maria Eduarda M, da Turma 51 traz a demanda de que a professora de Dermatologia ainda não tem contrato efetivado, 
mesmo já estando dando aula e o Hospital Universitário não permite que professores não contratados entrem. 

4 
Quinta-feira foi feita reunião com as comissões de formatura das turmas das quais os fotógrafos estavam no evento. 
As fotos serão disponibilizadas e poderão ser trocadas entre padrinhos e afilhados. 

5 
Atualização do CNPJ: ata de posse foi registrada e já foi encaminhada para o contador para continuar os processos 
legais.  

6 

Atualização: já foi feito o edital e será disponibilizado. Houve grande adesão das ligas para o evento, Amanda sugere 
que se incentivem as parcerias entre as ligas para aumentar o contato e fazendo que que todas possam participar uma 
vez que há somente 12 vagas. A data de abertura das inscrições para as ligas será aberta assim que o Marketing der 
o Ok. Para o oferecimento do Coffe Break será cobrado um valor como inscrição.  

Foi feito uma nova logo para o evento.  

Parcerias fechadas com a Medcell, as empresas perguntaram qual seria a forma de divulgação deles, que serão 
organizadas ações de apresentação dos patrocinadores em post no Instagram, banner no dia do evento e 
agradecimento oficial.  

7 

- Foi aberto as inscrições para os treineiros. Amanda parabeniza os envolvidos na realização da pauta. Os treineiros 
são muito importantes para dar continuidade a vitalidade do CAMBLU, fazendo com que o Centro Acadêmico continue 

vivo e ativo.  

- Edital da Secimed foi aberto, Amanda pede a ajuda de todos para a divulgação. Amanda agradece a Bruno F. P pela 
parceria. No edital dos treineiros foi especificado que não poderão se inscrever como membros do CAMBLU 

8 

Os kits arrecadados na campanha foram entregues e as fotos serão encaminhadas para o Marketing para divulgação. 

- O Projeto da terapia dos florais, será feito novamente e na inscrição será cobrado 1kg de alimento que será destinado 
a Campanha Ajude um Idoso. 

- Abriram 3 vagas para o projeto Reiki.  
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9 
A campanha eleitoral das eleições do CCS iniciou e o CAMBLU ouvira cada chapa em uma reunião. 

10 
RECIS, revista dos centros da saúde atualizou o sistema e em reunião nesta semana, foi estabelecido que será iniciado 
um treinamento com os funcionários da biblioteca, até o fim do ano poderão ser publicados trabalhos na revista. 

 

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 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Julia Klaumann                                                   Giovanna da Silva Botezzini 

         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 

                          

 


