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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Na quinta-feira passada (dia 14/04) passada, ocorreu a segunda manifestação em prol da federalização da FURB, com 
menor adesão do que a primeira, porém com impacto tão grande quanto. O DCE promoverá uma terceira manifestação 
e está atrás de alternativas para trazer mais voz à causa. 

  O prazo para inclusão de novos planos orçamentários antes do período eleitoral foi prolongado, e não será mais no 
dia 15/04. Dia 26/04 ocorrerá uma reunião em Brasília com a reitoria e representantes do MEC para discutir o orçamento 
para a FURB Federal.  

O DCE promoverá uma terceira manifestação e está atrás de alternativas para trazer mais voz à causa. O CAMBLU 
está tentando uma nova reunião junto aos deputados de Santa Catarina para obter apoio para a causa da federalização. 

2 

Professor de Dermatologia: Romero e Nogara afirmam que a contratação já foi finalizada. Romero entrou em contato 
com a professora e liberou a aulas práticas no HU a partir da semana que vem. 

IBC: Romero se disponibilizou para estabelecer, junto aos professores um coordenador para a disciplina, para que ela 
seja mais bem organizada. 

47: a turma 47 solicitou fazer a inversão de duas semanas com a 12ª fase no início da 11ª. Uma reunião do Colegiado 
será marcada para resolver a questão. 

3 

Uma acadêmica teve um acidente com material perfuro-cortante no HSI e a equipe do hospital não seguiu protocolo 
para testagem rápida, tão pouco instruiu a aluna sobre como proceder. A acadêmica enviou um relato ao CAMBLU. 
Discutimos a questão, já que é do interesse de todos os acadêmicos que os protocolos corretos sejam seguidos em 
situações assim. O CAMBLU vai entrar em contato com a gerência acadêmica dos hospitais para se informar sobre os 
protocolos próprios de cada instituição, e essas informações serão repassadas aos acadêmicos. A situação será 
repassada a diretoria do HSI. Amanda entrará em contato com o HSA, Laura com o HSI e Julia W. com o HSC. 

4 Não há novas atualizações sobre a regularização do CNPJ. 

5 

Um problema técnico no processo de regularização das ligas no SIPEX estava acontecendo, um email foi enviado ao 
SIPEX para averiguar a situação. Não houve resposta ainda. 

Wandall convidou o Dr. Leandro Haas para participar da RECIS, a revista acadêmica dos cursos da saúde.  

6 

As meninas do Marketing pedem que pedidos para novas postagens na semana que vem sejam feitos essa semana, 
devido a semana de provas. Wandall solicita um post sobre o E-PAATC e Amanda solicita um post sobre a Cerimonia 
do Jaleco e atualização das fotos no site. 

Amanda solicita que todos os membros compartilhem os editais do projeto Treineiros e SECIMED. 

7 

O edital foi editado e será postado no dia 20/04 no Instagram do CAMBLU. Johanna está em contato com empresas 
para possíveis parcerias.  

A logo do evento foi alterada e será enviada no grupo da gestão. As postagens no Instagram do evento serão iniciadas 
na próxima semana. 

8 

O prazo de inscrição para o Projeto foi prorrogado para o dia 22/04 pois não houve inscrições suficientes para preencher 
o número de vagas. A votação entre os candidatos será realizada na próxima segunda-feira. Os ex-treineiros farão 
stories no Instagram para promover o projeto. Julia e Maria Ponticelli gravarão amanhã, Bruno e Laura na quinta e na 
sexta convocaremos treineiros de gestões passadas. 

9 

Amanda solicita que os membros da gestão que tem interesse na SECIMED realizem a inscrição. Apenas duas pessoas 
se inscreveram até o momento, discutimos maneiras para aumentar a divulgação. Um texto explicando o que é o evento 
será repassado aos grupos de sala. Um vídeo será elaborado e postado no feed do Instagram. Maria Ponticelli articulará 
o video.  

10 
Um formulário para participação na entrega dos kits da campanha de pobreza menstrual foi enviado aos grupos de 
turma. Uma escala foi montada e os kits serão entregues pouco a pouco.  
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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 
 
 
 
______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

O formulário da campanha dos florais está pronto e será postado. 

Para a campanha do Ajude um Idoso, as informações para as artes estão prontas, Maria enviou ao Marketing, que 
elaborará as artes. Maria entrou em contato com os lares para averiguar as necessidades de cada um. 

11 

A reunião com as chapas ocorrerá na próxima segunda, às 19h, antes da reunião.  

O CAMBLU vai passar nas salas amanhã e quarta para conscientizar sobre a importância de votar e escolher uma 
gestão eficiente para o CCS. 
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             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 
                          
 


