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ATA DE REUNIÃO 
REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2022 

NÚMERO DA REUNIÃO 16 

LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU - R. Antônio da Veiga, 140, Bloco J, Sala 404– 
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 Treineiros 

2 Federalização FURB 

3 Demandas por turma 

4 Tesouraria  

5 Ofício HSA  

6 SOLAM 

7 SECIMED 

8 Filantropia  

9 Secretaria  

10 Eleições CCS 

11 UNIEDU  

12 Formandos turma 44  

 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 25/04/2022 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h10   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laís de Barcelos de Aguiar   Outro: 

 

 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Laura da Boa noite e inicia a reunião e parabeniza as meninas da pauta dos Treineiros e as meninas que fizeram os 
vídeos para divulgação. 

Treineiros escolhidos após votação que ocorreu da seguinte forma:  
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Todos os membros do CAMBLU receberam somente as respostas do formulário de cada candidato, totalmente 
anônimo, as respostas foram numeradas de 1 a 5 para se realizar a votação, os 3 números mais votados foram os 
ganhadores, somente então estes foram identificados. Todos os candidatos puderam acompanhar toda a votação 
através de uma chamada via TEAMS.  

As treineiras mais votadas foram:  

- Catarine Capello Chinazzo 

- Luísa Silveira Kloppel 

- Milena Cristine Pawlak  

CAMBLU parabeniza e agradece a todos os inscritos e deseja boas-vindas as mais novas treineiras.  

2 
Acontecera uma nova reunião, amanhã entre o MEC e a FURB, para discussão da Federalização da FURB. A reunião 

com os deputados acontecerá posteriormente esta data.   

3 

Já está e processo de andamento a contratação do Professor de Farmacologia  

Nogara entrou em contato e informou que 9º e 10ª fases não precisam necessariamente seguir calendário acadêmico 
da FURB para realização de atividades.  

Semus:  da 6ª até 12ª fase os documentos estão entregues, o CAMBLU participou ativamente do processo organizando 
e preenchendo todos os documentos. 

5ª fase aguarda assinatura total dos alunos 

1ª a 4ª fase - CAMBLU entrou em contato com todos os professores para obter cronograma e juntamente com as 
líderes enviaram documentos descrevendo (item por item) e auxiliando os professores sobre os encaminhamentos dos 

documentos para a Semus. 

Os alunos que não se vacinarem contra H1N1 até o próximo semestre serão barrados nos hospitais e o CAMBLU não 

se responsabiliza, ficando por conta do acadêmico a resolução da situação.  

4 
Bruno F.P conversou com o contador, este já entrou em contato com a Receita Federal e aguarda até o final da semana 
resposta sobre a ativação do CNPJ do CAMBLU.  

5 
Luiz terminou o ofício e encaminhou para os outros integrantes verem.  

6 

Laura parabeniza meninas desta pauta. Johanna atualiza que há somente uma inscrição até o momento das ligas 
apresentadoras, data limite é até dia 02/05. Bruno F.P entrou em contato com a atlética e eles confirmarão sobre doar 
um brinde para o evento, Scarlet irá pessoalmente na Missner e na Pastelaria da Carmen para conversar sobre brindes 

também. 

Amanhã começará a divulgação de inscrição para os ouvintes 

Amanda reservará o auditório do J para as datas, se possível as 3 no mesmo local e conversará com o Nogara.  

Após efetuação da inscrição o comprovante do pagamento deverá ser enviado no Instagram da SOLAM, o valor será 

destinado ao pagamento do Coffe nos dias de evento.  

Os professores cogitados para fazerem parte das bancas são:  

- Ricardo Lopes - MFC 

- Cláudia 

- Débora 

- Carol Valente  
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- Karine: Técnica Cirúrgica 

- Claudio: Farmacologia 

- Mello    

- Robson: Semiologia     

- Gerson: Semiologia    

- Romero: Técnica 

- Daniela Maysa: Interação Comunitária  

7 

2 inscritos para organização da SECIMED até então. Programasse fazer um post/vídeo relembrando os eventos 
passados, Luiz H D.C procurará fotos das edições passadas, também será postado vídeos com o depoimento de um 
aluno e um professor. 

8 

Será colocado no site os repasses dos pagamentos das doações recebidas pelo CAMBLU para a campanha do Dia da 
Mulher ‘Não dê somente rosas, dê absorventes”.  

Será iniciado a elaboração do post para a campanha do Ajude um Idoso.  

A campanha dos florais teve uma boa adesão, ultrapassando as 20 inscrições. 

Laura parabeniza Maria E.P pela dedicação  

9 
Será feito um levantamento pela secretaria sobre as pautas mais importantes dos dois últimos meses e resumo destas 
será postado no site. 

10 
Hoje o CAMBLU fez uma reunião para escutar ambas as chapas que concorrem a eleição do CCS. Discutisse com o 
adiamento das eleições, promover um debate entre as chapas. 

11 

Alunos que possuem índices significativos em semestres passados receberam a bolsa, neste não foram contemplados 
e ocorreu grandes alterações nos índices deste semestre em relação ao anterior. Ainda não terminou o prazo de 
entrega das bolsas e alunos já receberam mensagens de que não serão contemplados. Se buscará fazer uma reunião 
junto a CAE para esclarecimento desta e outras questões. 

12 
Lembranças para ex-integrantes do CAMBLU, da Turma 44 que irá se formar. Será feito um levantamento de 
quantidade e orçamento.   

 

 

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  
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______________________________________     _____________________________________ 

                   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 

 
 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

                 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 
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