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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

O presidente do Centro Acadêmico de Medicina Blumenau Bruno Menegatti Sanchez iniciou a Assembleia Geral 
apresentando as principais pautas que serão discutidas. Primeiro, inicia explicando ao público a respeito do Estatuto. Em 
seguida, explica o motivo da reforma estatutária e então dá início a leitura dos principais pontos da mesma, 
primeiramente com o capítulo 2 – Reforma Estatutária em que explica as regras para validação das mudanças 
estatutárias e a necessidade da assinatura dos presentes. Depois foi para o Capítulo 4 em que apresenta os novos 
cargos que irão compor a Diretoria do CAMBLU, anuncia as mudanças nas diretorias do centro acadêmico, destaca as 
fragmentações das diretorias e explica quais diretorias que serão incluídas. Logo após apresenta as mudanças que 
foram feitas dos artigos já presentes no antigo estatuto, como o funcionamento das aprovações das pautas e sobre 
expulsão de membros. Explica as funções e deveres de cada cargo da diretoria e como funciona a entrada de novos 
membros para diretoria ao longo da gestão do Centro Acadêmico. Após o término da pauta a lista de assinaturas de 
acadêmicos que concordem com a reforma começou a ser passada. A treineira Lais Loth ficou responsável por conduzir 
a lista de assinaturas aos acadêmicos presentes. A lista obteve um total de 80 assinaturas, sendo assim aprovado o 
novo estatuto do Centro Acadêmico de medicina de Blumenau. 
 

02 
A acadêmica e membro da diretoria executiva do CAMBLU Larissa Sebold realiza uma curta abertura e diz que vem 
acompanhando as reuniões do NDE que é responsavel pelo novo currículo do curso. Em seguida convida o Prof. Dr. 
Luiz Carlos Fonseca de Mello, membro do NDE, para prosseguir com a próxima pauta da assembleia geral. 

03 

Larissa Sebold apresentou a pauta e passou a palavra para o professor Luiz Carlos Fonseca de Mello para que guie a 
pauta do NDE e apresente o PPC. O professor Luiz Carlos Fonseca de Mello, se apresentando no cargo de vice-diretor 
do Centro de Ciências da Saúde apresentou a proposta aos acadêmicos sobre a representação de membros do corpo 
docente para um conselho que guie o campus 5 a fim de torna-lo mais ativo e convidou os convidados para que possam 
fazer parte deste conselho. Após o ocorrido, o professor Mello começou a apresentar a composição do Nucleo Docente 
Estruturante (NDE), após a apresentação iniciou as mudanças propostas no novo PPC do curso de Medicina, as 
principais pautas iniciais foram a apresentação das áreas verdes nos 4 primeiros semestres do curso, junto a 
preocupação com a saúde mental dos alunos, e também um sistema de tutoria desde a primeira fase até a decima 
segunda fase do curso de medicina, ressaltando que já ocorre o processo de tutoria com os acadêmicos da primeira e 
segunda fase. Também foi discutido o principio das disciplinas integradoras junto a redução das cargas de horário do 
curso e uma melhor integração entre as disciplinas para que os alunos possam entender o motivo de cada matéria dada, 
além de uma reestruturação dos processos avaliativos, respeitando o regimento da universidade, no qual preconiza a 
realização de 3 processos avaliativos por disciplina. Outra discussão apresentada foi o término do sistema de módulos 
do ciclo clinico. Outro aspecto tratado foi a disciplina de urgência e emergência que terá sua instauração durante o ciclo 
clinico e sua praticalização durante o internato. A próxima pauta tratada foi a instauração da disciplina de humanidades, 
exigência do MEC, a qual estará distribuída por todo o curso. Também se discutiu o novo formato de estágios optativos 
que foram reduzidos de 6 semanas para 4 semanas e distribui-se até a decima segunda fase. As ultimas pautas tratadas 
foram a nova disciplina de geriatria, a distribuição de pediatria e Ginecologia e Obstetrícia em mais de um semestre, 
além da divisão de anatomia humana em 4 semestre e o novo formato de disciplinas optativas. Após a conclusão de sua 
apresentação o próprio professor agradeceu pelo convite à assembleia geral e apresentou a pauta seguinte que se 
tratou de explicar a visita que avaliará o curso de medicina na FURB. O presidente do CAMBLU Bruno Menegatti 
questionou sobre o prazo de mudanças do novo PPC e que fases seriam abrangidas, a resposta foi a de que o projeto é 
ambiciado em ser instaurado já no primeiro semestre do ano de 2019 e será mudado a partir da nova turma no primeiro 
semestre e a nova turma que adentrará no internato (nono semestre). Aluna Emília Rocha, representante da turma 42 
questionou o professor Mello a respeito da disciplina de técnica cirúrgica e foi respondido que a disciplina foi abolida e 
integrada nas praticas de outras disciplinas. A aluna Camila Broering questionou o professor Mello a respeito da 
possibilidade de cursar a matéria de disciplina de geriatria e o professor respondeu que questões como essa seriam 
melhor respondidas pelo coordenador do curso Ricardo Lopes. A líder de turma da décima segunda fase Débora 
Ropelato questionou o professor Luiz Carlos Fonseca de Mello a respeito das tutorias, se elas se baseiam no modelo de 
PBL e o professor respondeu que não é este o caso e a última pergunta é da acadêmica Sarah Moser sobre a disciplina 
de Humanidades, o questionamento foi se as disciplinas de antropologia, sociologia e filosofia seriam diluídas dentro de 
Humanidades.  O Professor explicou sobre o funcionamento da disciplina e diz que elas continuarão, mas aparecerão 
em um momento e ordem diferentes. 
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04 

O coordenador do curso Ricardo Lopes informou que a avaliação do curso de medicina foi adiada em um mês e esse 

tempo é precioso para o curso pois trará mais tempo para a organização da visita. Segue a pauta explicando o que é a 

comissão avaliativa e motivação que trará a visita da mesma na FURB. Após a notícia o coordenador do curso iniciou a 

explicação sobre a visita da avaliação do curso. O coordenador ainda informou sobre a ordem das avaliações chegando 

a possível suspensão de novas matriculas caso o curso não se readéque as novas demandas.  

05 

A estudante Maria Eduarda Araújo, membro da Diretoria do CAMBLU, inicia explicando o funcionamento atual dessa 

disciplina ressalta os principais problemas, onde alguns alunos não conseguiam atender a todos os pacientes 

necessários, bem como a forma de rodízio e apresenta as mudanças na disciplina de Ginecologia e Obstetrícia, que foi 

alvo de muitas críticas durante a Assembleia Geral do ano de 2017 e ao longo do primeiro semestre de 2018. Uma das 

resoluções foi: o método de avaliação, o número de atendimentos mínimo por estudante, rodízio dos grupos em vários 

lugares. 

06 

A acadêmica e membro da diretoria executiva do CAMBLU, Cybelle Baer explica as resoluções correspondentes a falta 
de fiscalização da presença e avaliação prática. Ressalta a criação de uma folha de presença instituída como forma de 
maior controle da presença dos alunos, o que auxiliará o aluno no cálculo da nota. A academia Juliana Cecconelo opina 
dizendo que em algumas disciplinas não houve utilidade da lista de presença e diz que deve haver maior aderência por 
parte dos professores. O coordenador do curso Prof. Dr. Ricardo Lopes comenta que há uma dificuldade de comunicação 
e adesão dos professores nas reuniões da coordenadoria, o que dificulta a aplicação de alterações. Continua dizendo que 
continuará aplicando a lista de presença, ainda que alguns professores não apliquem as mesmas. Um dos alunos 
presentes ressalta a importância de os professores seguirem o plano de ensino e elogia a utilização das listas de presença 
nas aulas. O acadêmico William Baltha falou a respeito do caso em que o aluno perde o papel de presença. O prof. Ricardo 
Lopes responde que há a intenção de ter um ponto de presença no hospital Santo Antônio. O acadêmico Lucas Spinella, 
membro da diretoria executiva do CAMBLU e o presidente Bruno Megenatti também fazem observações a respeito do 
tema. 

07 

O acadêmico e membro da diretoria executiva do CAMBLU Thiago fala a respeito do feedback em relação as 

reclamações referentes a falta de professores e excesso de alunos em algumas disciplinas. Relata melhorias no número 

de alunos por aula, que foi diminuído e instalação do ponto eletrônico no hospital santo Antônio para controle de 

presença. 

08 

 O aluno e membro do CAMBLU Bruno Pfiffer mencionando sobre a pauta apresentou as formas de contratação de 

professores, e comunicou que o principal problema continua sendo os professores médicos que não possuem vínculo 

com a FURB e sendo, portanto, difícil o seu controle e a cobrança de administração de aulas enquanto trabalham. A líder 

da turma 43 Emília Rocha questionou a situação da técnica cirúrgica e outras disciplinas, o coordenador do curso 

Ricardo Lopes respondeu que a disciplina de técnica cirúrgica  foi uma adaptação à turma que possuíam excesso de 

alunos e que após a passagem dessa turma a disciplina foi readaptada as condições financeiras do curso. O 

coordenador do curso Ricardo Lopes além de responder a situação de técnica cirúrgica comentou a situação da 

disciplina de hematologia em que não há professores do quadro e não há médicos na cidade que queiram dar aulas na 

FURB e a mesma situação se repete em neurologia e radiologia. O aluno Ramon Olm comentou sobre a avaliação por 

escrito que é necessário para que reformas no curso de medicina ocorram. A professora Maria Claudia também 

comentou a situação das reclamações e afirmou que são necessárias tanto a avaliação escrita entregue ao 

departamento quanto a avaliação semestral disponibilizada pela pró-reitoria. 

09 
A acadêmica Maria Eduarda Araújo, membro da diretoria executiva no CAMBLU fala a respeito da existência e importância 
do teste de progresso para o acadêmico. Cita as Instituições que realizam esse teste e a forma como ele funciona e ainda 
questionou os alunos a respeito da baixa adesão. 

10 

A estudante Fernanda Jacobsen, membro da diretoria do CAMBLU, inicia explicando a motivação da criação dos 
Simulados Semanais, será realizada por acadêmicos do ciclo clínico e não seriam acumulativas, ressalta que as provas 
não são institucionais, a prova é criada pelo CAMBLU em união com os professores, as provas serão curtas, sendo 5 
questões por disciplinas, para ter a maior adesão possível pelos acadêmicos. O presidente do CAMBLU, Bruno Menegatti 
Sanchez faz um resumo da apresentação da Fernanda Jacobsen. A estudante Camila Broering pergunta sobre os 
gabaritos, O presidente do CAMBLU Bruno Menegatti Sanchez responde dizendo que os professores farão um gabarito 
prévio comentado. 

11 

O acadêmico e membro da diretoria executiva do CAMBLU Lucas Spinella explica a respeito da importância da avaliação 
da comissão avaliadora. Em seguida, fala a respeito da monitoria de Semiologia, informa que recentemente o projeto foi 
aprovado e está inserido no novo PPC, dependendo do início da aplicação do mesmo para que ela tenha início. Relata 
que os professores de semiologia já estão fazendo reuniões para discutir como a monitoria ocorrerá, bem como o processo 
de seleção dos monitores. A princípio, serão ofertadas 4 vagas para monitores, sendo 2 delas remuneradas. 

12 

O presidente do CAMBLU Bruno Menegatti encerrou as pautas mencionando as disciplinas que foram reclamadas tanto 
na assembleia geral passada quanto as reclamações recorrentes no semestre, a disciplina de técnica cirúrgica possuía o 
problema de ordem de procedimentos e está sendo feita mudanças para que a disciplina seja ministrada de forma coerente.  
E que as demais reclamações serão encaminhadas ao colegiado. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Lucas Spinella de Almeida, secretário do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Bruno Menegatti Sanches                                        Fernanda Jacobsen Cobra 

Presidente do CAMBLU                                         Vice-Presidente do CAMBLU 

 

13 

- Vice-reitor da FURB Udo Schroeder apresentou-se aos acadêmicos presentes, e iniciou sua apresentação explicando 
sobre as demandas que o CAMBLU passou para o mesmo, explica sobre as clínicas de habilidades que foi aprovado a 
destinação de um investimento de 250 mil reais para as clínicas. Segunda demanda foi um novo espaço para o CAMBLU 
e Atlética de Medicina, em que o Prof. Udo Schroeder se comprometeu esse ano resolver essa demanda. 
- A aluna do decimo segundo semestre comentou a dificuldade que está ocorrendo no Hospital Santo Antônio devido a 
ausência de qualquer professor da FURB dentro do hospital, e assim, a dificuldade em ser dada uma nota prática uma vez 
que não existem professores assistindo as aulas práticas. 
- A aluna Karine Tres questionou sobre a disciplina de patologia e problemas recorrentes com a matéria e mais 
exclusivamente com o professor da disciplina 
- A líder de turma da 42 Emília questionou a baixa quantidade de reuniões entre líderes e coordenação e o coordenador 
Ricardo Lopes concordou com o questionamento e mencionou que acatará a sugestão. 
- A líder de turma do decimo segundo semestre agradeceu o empenho da coordenadora Maria Claudia e comentou que a 
a dedicação da coordenação com todo o curso de medicina é visível. 
- A aluna Camila Broering comentou sobre a deficiência da estrutura das salas de aulas, principalmente a incapacidade 
do ar condicionado em manter a temperatura. 
- O presidente do CAMBLU Bruno Menegatti encerrou a assembleia geral agradecendo aos presentes e aos organizadores 
e por fim, o coordenador Ricardo Lopes encerrou comentando a sua disponibilidade e disposição em auxiliar todas as 
turmas do curso de medicina e melhorá-lo. 

14 
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______________________________________     _____________________________________ 

Maísa Schultz                                                          Giulia Teske 

Secretária Geral do CAMBLU                                Tesoureira do CAMBLU 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Jacqueline Sanches                                                  Lucas Spinella 

Tesoureira Adjunta do CAMBLU                           Secretário Adjunto do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Cybelle Kordiak Baer                                               Gustavo Stein 

Coordenadora das Ligas Acadêmicas                      Coordenador de assuntos sociais do CAMBLU 

do CAMBLU 
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__________________________________     _______________________________________                                                                                         

Larissa Sebold                                                         Thiago Fachini 

Coordenadora de assunto sociais do CAMBLU     Coordenador de Políticas de Pesquisa, Ensino e  

                                                                                Extensão do CAMBLU 

 

 

 
 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

Maria Eduarda Araújo    Leonardo Baraúna Schmitd     

Coordenadora da lojinha do CAMBLU  Coordenador de Comunicação Social e Marketing  

                  do CAMBLU 

 

 

 

 

______________________________________ 

Bruno Pfiffer 

Coordenador de políticas de pesquisa, Ensino e  

Extensão do CAMBLU 


