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ATA DE REUNIÃO 
REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2022 

NÚMERO DA REUNIÃO 22 

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, Laís de Barcelos de Aguiar, Bruno Francisco 
Pawlak, Luiz Henrique Dias Christ, Maria Eduarda Ponticelli, Bruna Tamara Suzane 
Paganelli, Julia Klaumann, Giovanna da Silva Bottezzini, Johanna Laschewitz Wamser, 
Scarlet Schiquet, Thainá Scheffer Gava, Ana Luísa Boing Alvarenga, Guilherme Wandall, 
Maria Eduarda Pereira, Catarine Capello Chinazzo, Luísa Silveira Kloppel, Milena Cristine 
Pawlak. 

 

 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada de forma presencial. 

 

PAUTAS 

  

1 Federalização FURB 

2 UNIEDU 

3 Demandas por Turma 

4 Computadores HSI 

5 Documentos Departamento 

6 Tesouraria  

7 Reunião XX Congresso de Clínica Médica 

8 Filantropia  

9 Podcast e Blog 

10 Inovações da Lojinha  

11 Oratória  

12 Quadros de Formando de Medicina 

13 Mundo Invest  

14 Integra Blumenau  

15 Formulários de Avaliação da Gestão 

16 Patrimônio CAMBLU 

17 Protocolos de Segurança 

 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 06/06/2022 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h10   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laís de Barcelos de Aguiar   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Amanda inicia a reunião e após discussão sobre semana de provas e trabalhos de todos, foi acordado que na semana 
segunda-feira dia 20, salvo emergências, não haverá reunião do CAMBLU 

Quarta-feira da semana passada ocorreu reunião do Ministério, foi discutido a documentação da FURB, funcionários e 
patrimônio.  O Mec informou que até julho não será possível incluir a FURB no orçamento do governo, mas estipula-se 
que em 2023 FURB já esteja Federal. Semanalmente tem-se uma reunião do MEC sobre a Federalização. 

2 

Foi feito um pedido que o CAE envie um e-mail aos acadêmicos com dados e explicações sobre a concessão de bolsas 
deste semestre, o e-mail ainda não foi enviado e o CAMBLU segue sugerindo e pedido que seja enviado, para sanar 
quaisquer dúvidas que ainda permaneçam.   

Juntamente com o DCE se tentará marcar uma reunião com o governador para conversar sobre um maior aporte de 
bolsas para a FURB e beneficiar mais alunos que estão precisando.   

3 

-Foi questionado sobre como funcionará as aulas no hospital HSA, com o novo convênio com a UNIFEBE, Amanda 
entrará em contato com Nogara, sobre preceptores, horários de prática e outros.  

-Reunião do NDE, o novo PPC está em andamento.  

- As respostas do questionário de avaliação dos docentes não são repassadas aos professores e com a pouca adesão 
dos acadêmicos, por ser aplicado em período de férias, foi sugerido que o questionário seja feito no meio do semestre 
e o CAMBLU fique responsável pela aplicação deste, comparecendo nas salas e estabelecendo um tempo para 
preenchimento, este se dará de forma online.  

-Amanda foi ver precificação do novo currículo com a Coplam e uma proposta de migração de currículo do antigo para 

o novo. Avalia-se valores e carga horária e como se dará as aulas com 3 currículos vigentes. 

-Amanhã terá reunião do colegiado juntamente com a turma 47 e com as pautas da Secimed e do PPC. 

-Novo concurso de PSPS de Patologia será aberto.  

4 
O ofício do HSI, para solicitação dos computadores, está em andamento. 

5 
Na semana passada Amanda auxiliou com orientações, sobre o preenchimento dos documentos para as turmas que 
entrarão no internato e farão demais práticas nos hospitais, semestre que vem.  

6 
e-CPF foi concluído. Encaminha-se para os próximos passos. Bruno F.P contatará a contabilidade para verificação e 
informações. 

7 
Amanhã será feito uma reunião com médico que auxiliou em Secimed´s passadas e possui vínculo com o Congresso 
de Clínica Médica. 

8 

Novas datas das visitas as casas de repouso, programasse uma nova data, na quinta-feira dia 30. Maria entregará as 
doações amanhã.  

Quanto a campanha de doações de sangue, verifica-se quando seria o melhor período para iniciar a campanha, cada 
instituição irá ver alguma premiação, bem como se analisa sobre as regras de pontuação, estendendo a validação de 
doação de familiares e validando doações em outros centros além de Blumenau.  

9 

Pensa-se em como impulsionar o podcast e o blog. Foi sugerido fazer pelo YouTube de forma mais interativa com 
assuntos mais diversificados como: curiosidades, experiências e relatos de professores e outros convidados, com 

parceria com a IFMSA, de forma que se incentive as ligas a participarem.  

10 
Canecas, Ecobag, Copo de café e Notepad foram sugeridos como novos produtos para a lojinha. Julia K fez as artes 
para poder encaminhar as empresas para o orçamento. Traz também a ideia de se lançar dois novos produtos neste 
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semestre e os outros dois no semestre que vem. Seria pedido neste semestre 30 unid. do Copo de café e 30 unid. de 
Notepad vendidos a um valor de 20 e 15 reais respectivamente.  

Julia K verificará o site para fazer os pedidos e fará os posts para divulgação. 3 camisetas sobraram dos calouros da 
turma 55 e serão ofertadas novamente a turma por 20 reais a unidade.   

11 
Amanda pede que todos auxiliem com ideias e contatos para o evento de oratória. Amanda conseguiu contato de um 
site e Julia K de um grupo de Blumenau. 

12 

Guilherme W conversou com o Haas sobre os quadros, que o indicou a falar com o curso de Arquitetura e a Biblioteca. 
Após contato com pessoal de arquitetura foi informado que fizeram uma limpeza e organização onde possivelmente os 
quadros tenham sido descartados. Milena foi na biblioteca e em um setor mais antigo havia fotos em álbuns de turmas 
antigas, a funcionária ficou de procurar por mais fotos de verificar sobre os quadros. Planeja-se digitalizar as fotos 
encontradas. 

13 

A Empresa Mundo Invest procurou o CAMBLU para firmar uma parceria para realizar eventos com a temática de 
investimentos no semestre que vem, sem o objetivo de vender curso e após discussão Bruna T.S. P ficou responsável 
por contatar e empresa e conversar sobre como se daria o evento e outros detalhes.   

14 

 A empresa integrou possui um projeto no qual fecha parcerias com várias empresas que tenham relação e proximidade 
com acadêmicos e produz blocos com cupons de desconto destas empresas. Contatando o CAMBLU e outros CA´s 
para oferecer que os Centros possam vender estes blocos e teriam uma porcentagem de lucro com a venda. Após 

votado foi acordado que o CAMBLU não participará. 

15 
Será encaminhado nos grupos de sala o link para avaliação externa da gestão que também já foi divulgado no 

Instagram, mas até então não se obteve respostas.  

16 
Julia K fará um orçamento para colocar uma prateleira na sala de Coworking para acomodar os livros que faltam. 

Amanda dá a ideia de se comprar uma chaleira elétrica na salinha do CAMBLU, também será feito um orçamento.  

17 
Os hospitais mandaram os protocolos de segurança, que serão unidos em um só documento e encaminhados aos 
acadêmicos. 

 

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  
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______________________________________     ______________________________________ 

                    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 Bottezzini 

         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 

                          

 


