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ATA DE REUNIÃO 
REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2022 

NÚMERO DA REUNIÃO 20 

LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU - R. Antônio da Veiga, 140, Bloco J, Sala 504 – 
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, Johanna Laschewitz Wamser, Thainá Scheffer Gava, Luiz 
Henrique Dias Christ, Maria Eduarda Ponticelli, Julia Klaumann, Giovanna da Silva 
Botezzini, Johanna Laschewitz Wamser, Scarlet Schiquet, Ana Luísa Boing Alvarenga, 

Guilherme Wandall, Catarine Capello Chinazzo, Luísa Silveira Kloppel, Milena 
Cristine Pawlak. 

 

 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada de forma presencial. 

 

PAUTAS 

  

1 Federalização FURB 

2 Demandas por Turma 

3 Tesouraria e CPF 

4 SOLAM 

5 Filantropia  

6 Formandos  

7 Atenção as demandas do Internato 

8 Patrimônio CAMBLU 

9 Quadros de Formandos de Medicina 

10 Oratória  

11 Noite Cultural 

12 Manual de Criação de Ligas 

13 Inovações da Lojinha 

 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 23/05/2022 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h10   Reunião Extraordinária 

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

1 

Amanda conversou com Reitora, foi pedido à FURB um levantamento de valor de patrimônio, amanhã ocorrerá uma 
nova reunião para devolutiva, entre Guedes, o MEC, Jorginho e a Reitoria. Amanda perguntou se há algo que os 
acadêmicos possam ser fazer, a Reitora pede que aguardem o retorno da reunião. 

RU: cantina perto dos Blocos T, S e R já está sem os equipamentos dos antigos arrendatários, a abertura desta será 
antes das outras. Na cantina do I planeja-se fazer um café. O RU próximo a Biblioteca ainda está com os equipamentos 
dos antigos locatários e aguarda retirada. Será feito licitação separado para cada local.  

2 

NDE fará uma reunião semana que vem e Amanda e Laura comparecerão. Será abordado em reunião as férias da 
Turma 47 e a reserva da data da Secimed.  

A reunião com os líderes e o departamento está sendo agendada. 

Houve retorno do formulário do internato com pedidos como: troca do filtro de água, armários e outros pedidos que já 
estão sendo deliberados.  

3 

Foi deferida a alteração da responsabilidade, o CNPJ continua inapto. Precisa-se de um E-CPF no nome de Amanda 
que está resolvendo esta questão.  

Sem este E-CPF não tem como dar continuidade no CNPJ do CAMBLU. Após votação foi acordado que os custos para 
se fazer do mesmo será coberto pelo CAMBLU no valor de 135 reais.  

4 
Os certificados já estão prontos e em um drive e serão liberados pelo Instagram do CAMBLU: certificados para ouvintes, 
apresentadores e dos ganhadores.  

5 

Total de doação deram: duas caixas, duas sacolas e dois travesseiros.  

Para a ação de entrega dos donativos, na quinta, já há um grupo de 7 pessoas, no sábado terá outra, que já possuem 

15 pessoas.  

Quanto a campanha de doação de sangue em parceria com a Atlética e a IFMSA será adiado brevemente pois não 
será possível realizar o evento por agora, devido a outras divulgações e eventos acontecendo nas instituições 

atualmente. 

6 

Empresa de SP, que produziu os presentes dos formandos das ex-gestões do CAMBLU no ano anterior, estabeleceu 
preço em 46 reais por peça, com frete incluso. Se fará uma votação da gestão quanto a logo e então o pedido será 
feito.  

7 

Congresso em Brusque, foi encaminhado aos grupos de sala as informações.  

Houve 13 respostas até a reunião de hoje no formulário do internato, este ainda está recebendo respostas. 

Ofício HSA contabilizado 22 refeições na semana, foi feito igualmente a conta de quantas refeições são por dia, no 
ofício o CAMBLU informará não somente as quantidades totais como sugerirá que se oferte 4 almoços e 4 jantares por 
dia, estes serão pagos pelos alunos no mesmo valor cobrado dos funcionários.  

8 
Já se tem 52 respostas ao formulário de Sorteio da Coleção Medcurso até o dia da reunião, o sorteio será realizado no 
dia 27/05, sexta-feira. 

9 

Professor Leandro Hass contatou a Amanda, pois havia no HU quadros das turmas dos formandos que já não estão 
mais. Esta pauta já foi de gestões anteriores, em contato com Wallace, Amanda buscou por informações sendo que 
Wallace procurou e contatou diversas pessoas e locais em busca dos quadros e não conseguiu encontrá-los e sugeriu 
a Amanda que contatasse o professor Fogaça, antigo coordenador. O CAMBLU abraçará essa causa, e Guilherme W.  
ficará responsável pela pauta. 

 

10 
O grupo de oratória já está pronto e iniciará discussões sobre como abordar e realizar esse projeto. 
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11 

Um evento inicialmente idealizado pela IFMSA, ser realizado novamente este ano em conjunto com as 3 instituições: 
IFMSA, Atlética e CAMBLU 

Scarlet S, Johanna L.W, Luiz H. D.C, Júlia B., serão os responsáveis do CAMBLU pela pauta. 

12 

Após situação com o SIPEX, onde foi conseguido dois telefones para contato, Amanda sugere que seja atualizado o 
Manual de Criação de Ligas e divulgado. Giovanna S.B atualizará e incluirá o adendo trazido por Wandall de que o 
contato por problemas no SIPEX deve ser feito pelo professor orientador da liga. 

13 

Houve procura por Porta Jaleco e não há em estoque, Júlia K sugere que se faça um formulário para saber quantos 
Porta Jalecos e outros produtos se terá procura, para saber se será possível fazer novos pedidos visto que existe um 
pedido mínimo para os itens.  

* 

As respostas do formulário CAMBLU Mulher, foram encaminhadas ao CCS, a Reitoria e ao Departamento uma carta 
totalmente sigilosa contendo somente a assinatura e identificação de Amanda. Como todo encaminhamento foi feito 
pelo CAMBLU, deixando totalmente anônimo os alunos, Amanda como presidente e tendo assinando a carta será 
chamada para depor. Propõe-se que ela vá acompanhada do advogado do CAMBLU, bem como perguntará se ele 
poderá representar os acadêmicos que buscaram o auxílio do CAMBLU ou como se poderá ajudá-los no quesito 
representação legal. 

 

 

 

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  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Bruno Francisco Pawlak                       Luiz Henrique Dias Christ 

               Tesoureiro           Diretor de Assuntos Acadêmicos    
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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 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 

                          

 


