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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

A reunião com da reitoria com o MEC ocorreu na semana passada, via internet. Amanda representou os estudantes no 
lugar do DCE. O MEC apresentou o problema de três faculdades presentes em Blumenau (UFSC, IFSC e FURB) que 
oferecem cursos semelhantes. A FURB apresentou a proposta de englobar esses cursos, que não fecham turmas 
completas nas instituições. As outras instituições podem usufruir da infraestrutura da FURB e a FURB dos professores 
das outras instituições. O senador Jorginho Mello se reunirá com o ministro da Economia Paulo Guedes ao longo dessa 
semana para discutir questões orçamentárias. 

2 

Farmaco 6a fase: o professor de farmacologia foi contratado e as aulas iniciarão amanhã. 
 
Crachás HSI para o Internato: não temos previsão sobre quando os crachás serão entregues, já estamos em contato 
com os responsáveis para trazer mais informações. 

3 A receita federal liberou a mudança de titulo do CNPJ para a atual presidente, Amanda irá ao cartório ao longo da 
semana para entregar a documentação. 

4 
O ofício está pronto e foi aprovado pelos membros do CAMBLU via grupo de WhatsApp. O documento será enviado 
via email para CCS e Departamento. Guilherme se voluntaria para enviar os emails. Amanda imprimirá o documento e 
solicitará ao Prof. Mello que leve ao Hospital. 

5 

Amanda parabeniza as meninas pela organização do evento. Há 6 ligas inscritas e duas inscrições pendentes. O 
contato com possíveis professores para a banca já está sendo feito. Yohanna expressa preocupação com a baixa 
adesão de inscritos para assistir o evento, Amanda sugere passar nas salas e conversar com as ligas para ajudar na 
divulgação. Discutimos alternativas para o andamento do evento. Fica decidido que faremos o evento em 2 dias, ao 
invés de 3, nos dias 11 e 12/05. O valor da inscrição passará a ser 10$. Discutimos presentes para professores. 
Estipulamos valor de 20$ por professor. Julia K. vai orçar duas medalhas para o primeiro lugar. 

6 

Tiveram 7 inscritos do CAMBLU para a Comissão Organizadora e 2 inscrições de publico geral. Os aprovados da 
Comissão do CAMBLU são Julia Westarb Buss, Julia Klaumann, Laís Aguiar, Scarlet Schiquet, Maria E. Ponticelli, 
Ana Luísa Boing e Giovanna Bottezini. Os aprovados de público geral são Leonardo Cecconello e Rafael Coelho. A 
data para inscrições das 5 vagas remanescentes será prolongada até o dia 8/05.  

7 

Maria E. Pereira atualiza sobre os projetos filantrópicos. Os Florais começarão a ser entregues a partir de semana que 
vem. As caixas para as doações da Campanha Ajude um Idoso estão nos locais de arrecadação. O valor para 
impressão dos banners ficou em RS$35,36. Discutimos possibilidades para ações nos lares, para quando formos 
entregar as doações. Maria pede ajuda para colocar a transparência da campanha da pobreza menstrual no site do 
CAMBLU. A campanha de multirão de doação de sangue, em parceria com a IF e Atlética, ocorrerá provavelmente 
entre maio e junho. 

8 

O CCS decidiu promover um debate entre as chapas no dia 05/05 às 19:30 no auditório do Bloco T, em modalidade 
híbrida. O Prof. Mello pediu auxílio na divulgação. Uma mensagem será repassada nos grupos de sala e no grupo dos 
professores pelo professor Nogara. O Prof. solicitou auxílio para organização do evento na parte de angariação de 
perguntas. Amanda informa que os votos dos estudantes têm peso de 30%. 

9 
O CAMBLU está tentando marcar uma reunião com a CAE para prestação de contas com os alunos e pedido de 
reanálise das bolsas. 

10 Amanda conseguiu os nomes dos participantes do CAMBLU na turma 44. Julia Klaumann está em contato com a 
empresa. Julia sugere pedir os nomes da turma 45 para finalizar um pedido só e pagar o frete uma vez. 

11 As fotos no site foram alteradas. O post sobre a Cerimônia do Jaleco está sendo feito e será postado em breve. 

12 Amanda sugere voltar a pedir participação das ligas para o podcast e blog do CAMBLU, após a SOLAM.  Ela também 
sugere pedir aos vencedores da SOLAM que façam um podcast/post no blog a respeito do seu caso clínico. 

13 
Uma das propostas da Chapa é a elaboração de um formulário para os alunos do internato fazerem sugestões, 
elogios e criticas ao trabalho do CAMBLU e trazerem demandas dentro da realidade do internato. Luiz, Julia e Maria 
E. Ponticelli se voluntariam para a pauta. 

14 Discutimos ideias para a pauta. Luiz sugere entrar em contato com a empresa que vendeu os bonecos para entender 
como se dá a capacitação e ir com um plano pronto ao departamento, para promoção de uma capacitação 
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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 
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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 
 
 
 
 
 
 

obrigatória. Os professores atualmente capacitados são o Dr. Romero e o Dr. Alexandre Lacerda. Amanda 
conversará com Romero sobre o tema. 

15 
Amanda sugere que a capacitação ocorra antes da SECIMED, para preparar os alunos para possíveis 
apresentações. Formamos uma comissão organizadora para o evento, composta por Luiz Christ, Yohanna, Julia 
Klaumann e Catarina Chinazzo. 

16 
O CAMBLU recebeu doações de livros, discutimos possibilidades para organização nas salinhas do CAMBLU. 
Amanda sugere manter os mais atualizados nas salas e sortear os mais antigos entre os alunos. Amanda sugere 
orçar uma estante para a Sala de Coworking. Discutimos possibilidades para nos reunir e limpar as salinhas. 

17 O Romero fez uma reunião com os professores sobre o processo de contratações de professores.  Será aberto 
concurso para cursos do quadro de Nefrologia, Neurocirurgia, Otorrinolaringologia e Semiologia Médica 
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______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Julia Klaumann                                                   Giovanna da Silva Bottezini 
         Diretora de Patrimônio          Diretora de Ligas Acadêmicas 
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         Guilherme Wandall           Maria Eduarda Pereira 
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