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REUNIÃO CAMBLU 2022 
NÚMERO DA REUNIÃO 21 

LOCAL R. Antônio da Veiga, 140, Bloco J, Sala 409 – Victor Konder – Blumenau/SC 
REDATOR/SECRETÁRIOS Júlia Westarb Buss 

PRESENTES 

Amanda Junges Derlam, Laura Spengler Zen, Julia Westarb Buss, Bruno Francisco 
Pawlak, Luiz Henrique Dias Christ, Bruna Tamara Suzane Paganelli, Julia Klaumann, 
Johanna Laschewitz Wamser, Thainá Scheffer Gava, Ana Luísa Boing Alvarenga, 
Guilherme Wandall, Luísa da Silveira Kloppel, Milena Cristine Pawlak, Catarine Capello 
Chinazzo  

 
 

OBSERVAÇÕES  

PAUTAS 
  
1 Federalização FURB 
2 UNIEDU 
3 Parceria Projeto PICs 
4 Demandas por Turma 
5 Tesouraria 
6 Secretaria 
7 SOLAM 
8 SECIMED 
9 XX Congresso de Clínica Médica 
10 Filantropia 
11 Formandos 
12 Manual das Ligas 
13 Formulário de Avaliação da gestão 
14 Poscast/Blog  
15 Adesão as atividades extra-curriculares 
16 Atenção às demandas no internato 
17 Patrimônio 
18 Inovações Lojinha 
19 CAMBLU Mulher 
20 Evento Oratória 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 
O Relatório do MEC será divulgado essa semana. A partir desse relatório, os tramites para a federalização podem 
continuar. Amanda conversou com a reitora, que solicitou uma pausa na divulgação enquanto a parte burocrática é 
resolvida. 

2 
Na reunião com a CAE, foi sugerida uma contabilização de quantos alunos foram prejudicados com o repasse menor, 
a ser repassada para o governo estadual. Bruna sugere conversar com a Lucimara da CAE para ver se esses dados já 
foram compilados. Buscaremos auxílio do DCE/outros CAs. 

3 

Os organizadores do projeto PICs na escola entraram em contato referindo baixa adesão dos alunos da Medicina nas 
atividades. Debatemos as razões para isso e como contorná-las. Amanda sugere uma reunião com a organização do 
projeto para debater essas possibilidades. Representarão o CAMBLU Amanda, Maria E. Pereira e as meninas do 
marketing. Amanda abre a oportunidade para os outros membros que também tenham interesse. 

4 

NDE: foram elaborados os objetivos específicos do curso e a descrição das matérias do curso. As referências 
bibliográficas das ementas precisam ser atualizadas, os professores foram avisados pelo CAMBLU. 

Reunião Líderes: a primeira reunião com os líderes do básico ocorreu na sexta, dia 27/05. As demandas que surgiram 
foram: treinamento dos professores em metodologias ativas, reunião dos ciclos com os professores para repasse de 
críticas/sugestões, conflito de horário de aulas na FURB e aulas em campo, anatomia geral, IBC e mentoria da primeira 
fase. 

Reuniões IBCs: uma reunião com a coordenação e a professora Daniela Maysa ocorreu hoje, para articular a melhoria 
das IBCs, remanejamento/revisão da lista dos professores, treinamento dos professores e a disciplina de integração 
clínica. 

Computadores HSI: o CAMBLU solicitará um novo computador a ser colocado na sala dos acadêmicos para agilizar as 
tarefas deles. Laura, Giovanna e Catarine estão responsáveis pela pauta. 

ENADE: um dos alunos da turma que prestara o ENADE pediu para articulação de um simulado. Paula, coordenadora 
pedagógica, disse que há possibilidade do ENADE para Medicina não ser realizado esse ano. Caso seja, o CAMBLU 
promoverá alguma ação para preparar os alunos para a prova. 

5 
Amanda vai ter uma reunião por videoconferência amanhã para dar continuidade ao processo de regularização do 
CNPJ. 

6 Amanda parabeniza a secretaria pelas atas, o post das pautas e os formulários de avaliações. 

7 
Os certificados da SOLAM foram entregues. O formulário de feedback para professores avaliadores será montado ao 
longo das próximas semanas. 

8 A SECIMED ocorrerá entre 19-23/09/2022 e o tema será “A construção de um médico: uma nova perspectiva”. 

9 
O CAMBLU foi acionado para auxiliar na divulgação do XX Congresso de Clínica Médica. Fizemos postagens no 
Instagram e nos grupos de turma. 

10 

As arrecadações já foram separadas entre as casas. As entregas nas datas escolhidas anteriormente foram canceladas 
devido a grande número de casos de COVID/sintomas gripais entre os participantes. Novas datas serão definidas em 
conjunto com os inscritos. 

A data para a ação de doação de sangue junto com a atlética e IFMSA será definida em reunião. 

11 
A empresa concordou em manter os valores do ano passado (46$ por peça incluindo o frete – faremos o pedido para 
as duas turmas, 44 e 45) 

12 O manual das ligas foi atualizado e repassado no grupo da gestão.  
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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    
 

13 
O formulário de feedback interno foi aberto e disponibilizado no grupo da gestão. Discutiremos os resultados na próxima 
semana. O formulário de feedback externo será divulgado na quarta-feira dessa semana e fechado na quarta-feira 
seguinte. As pautas da lojinha foram adicionadas.  

14 
Discutimos possibilidades para atualizar o podcast e o blog. Retornamos à ideia de postar os casos apresentados da 
SOLAM e posts relacionados a datas especificas de cada vez. É levantada a ideia de adaptar as divulgações, como 
elaborar Reels, divulgar informações através de stories pessoais. 

15 

Discutimos sobre a baixíssima adesão das novas turmas nas atividades extra-curriculares. O marketing divulgará a 
importância das ACCs, Maria E. Ponticelli e Milena auxiliarão na pauta. Solicitaremos aos professores de IBC uma aula 
sobre currículo.  É levantada a ideia de adaptar as divulgações, como elaborar Reels, divulgar informações através de 
stories pessoais, para aumentar o engajamento e despertar mais interesse no CAMBLU. 

16 
As respostas dos formulários estão disponíveis no drive. Os líderes do internato terão uma reunião com o coordenador 
nas próximas semanas, e algumas das pautas serão discutidas ali. Amanda solicita ajuda para ler as respostas e 
classificá-las em pautas mais gerais, para facilitar a discussão e resolução. 

17 O sorteio dos livros doados foi realizado, os ganhadores foram Rafael Coelho da 50 e Gabriela Richter da 51 

18 
Discutimos possibilidades para novos produtos na lojinha. Julia Klaumann vai orçar as opções que mais 
gostamos/achamos viável. 

19 Uma reunião com as meninas envolvidas e o advogado do CAMBLU será realizada na quinta-feira dessa semana.  

20 
Discutimos nomes de palestrante para o evento de oratória. Luiz tem dois nomes de professores aposentados da FURB. 
Amanda pede que todos tragam uma sugestão de nome para a próxima reunião. 
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______________________________________      ______________________________________ 
                     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        
                             
 
 
 
 
______________________________________     ______________________________________ 
            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 
                          
 


