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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 01 

LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU - R. São Paulo, 1525, Ed. Cristiana, Sala 206 – 
Victor Konder – Blumenau/SC 

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Gabriela Dombeck 

PRESENTES 

Ricardo Dantas Lopes, Gabriela Dombeck, Ana Carolina de Melo, Bruno Pfiffer, Carolina 

Bevervanço Veiga, Guilherme Herber da Silva, Júlia Westarb Buss, Karina Emanuele Tres, 

Rodrigo Braz Hinnig, Wallace Mees. 

OBSERVAÇÕES Reunião entre lideres de turma, CAMBLU e departamento via Microsoft Teams. 

PAUTAS 

  

1 Calendário – Ciclo básico e clínico 

2 Aulas Internato 

3 Retorno e organização 

4 TCC 

5 Prova Online 

6 Concentrado de Habilidades 

7 Aula Prática via Microsoft Teams 

8. Problemas nas aulas via Microsoft Teams 

9. Faltas 

10. Contato dos líderes com os professores 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 15/04/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 18h   Reunião Ordinária 

Horário de Término 19h22   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Gabriela Dombeck  x 
Outro: Reunião entre líderes de turma (1-8), CAMBLU e 
departamento. 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Baseando-se no retorno das aulas, que de acordo com informações oficiais da FURB, retornam no dia 01/06/2020, o 
Diretor do curso Ricardo Lopes fez três estratégias de reposição e modelação para o semestre (1-8 fases):  
 
Primeira possibilidade: Retorno: 01/06 com necessidade de recuperar 16 semanas  
Término 2020.1: 18/09/2020  
Início 2020.2: 21/09/2020  
Tempo de recesso (a confirmar): 18/12/2020 – 18/01/2021  
Final de 2020.2: 19/02/2021  
 
Segunda possibilidade: Retorno 01/06 com necessidade de recuperar 14 semanas  
Término 2020.1: 04/09/2020  
Início 2020.2: 08/09/2020  
Tempo de recesso (a confirmar): 18/12/2020 – 18/01/2021  
Final de 2020.2: 05/02/2021  
 
Terceira possibilidade: Retorno 01/06 com necessidade de recuperar 13 semanas  
Término 2020.1: 28/08/2020  
Início 2020.2: 01/09/2020  
Tempo de recesso (a confirmar): 18/12/2020 – 18/01/2021  
Final de 2020.2: 29/01/2021 

02 
Internato GO e pediatria já recomeçaram com carga horária reduzida. Clínica médica está sendo negociado, mas 
nada confirmado. Cirurgia por enquanto não há possibilidade. 

03 

Possibilidade de adiantar as aulas teóricas durante esse período de aulas mediadas por tecnologia, para que no 
retorno as aulas práticas possam ser recuperadas em horário de aulas teóricas. Ainda é uma possibilidade meio 
remota, principalmente para o ciclo clínico, que depende do horário dos professores e disponibilidade dos locais de 
práticas. Esse adiantamento seria o ideal, mas tem que analisar se não ficará muito pesado para os alunos e 
professores. Cada matéria deverá ser analisada, e isso será feito mais para frente, juntamente com os professores, 
pois algumas talvez tenham possibilidade de repor mais aulas práticas por vez, outras não. 
O retorno das aulas tanto para 1 ate 8, e internato, dependem de como irá decorrer a pandemia.  
Possibilidade de suspender o semestre: não foi debatido e é uma hipótese descartada até então. 
Possibilidade de diminuição de carga horária prática: essa hipótese ainda não foi considerada. 

04 
Dúvida da 8ª fase: TCC: inviabilidade de realizar pesquisas para a realização do trabalho devido a COVID-19. A 
questão é se poderia ser adiado, e ser apresentado mesmo já iniciado a nona fase. Segundo Ricardo Lopes, não há 
dúvida sobre a necessidade de adiar, mas será discutido em reunião do colegiado. 

05 

Prova online: alguns professores não querem fazer a prova online, mas o problema é que terá muita matéria 

acumulada no retorno das aulas presenciais, aos professores está facultada a possibilidade de fazer prova online ou 

não. Analisar o calendário de prova, para ver se existirá um acúmulo muito grande de provas para o retorno, se isso 

ocorrer, existe a possibilidade de pedir para a pró-reitoria exigir que sejam feitas provas online.  
Como funcionarão as provas: via AVA3, onde o professor pode escolher se tem tempo para cada questão, ou um 

tempo para a prova toda. Existe também a possibilidade de realizarem as provas discursivas, de forma aberta, onde o 

aluno envia em forma de documento. Depende de quais metodologias os professores vão optar utilizar.  

Os professores podem analisar as médias de notas dos semestres passados, para ver se muitos alunos foram 

prejudicados pela metodologia utilizada. 

Cada situação deve ser analisada individualmente, e se der muito problema, talvez seja necessário criar um 

procedimento obrigatório para todos os professores.  

06 
Ainda não foi analisado, será conversado com o Romero. 

07 

Fisiologia, na quarta fase, quer fazer aula prática via Teams, a dúvida da turma, é se isso é permitido, e caso for, se 
terá desconto no valor do curso. A resposta do Ricardo foi para perguntar de qual forma será realizada essa aula, 
desde que não pule a aula prática necessária presencialmente, com uso de instrumentos, mas se for uma atividade 
que não perca qualidade e que não aja necessidade de estar presente, e caso a turma concorde, pode acontecer. 
Não foi considerado desconto. 

08 

Radiologia na sétima fase: problemas com a qualidade das aulas via Teams, onde as aulas travam muito. Ver com a 
quinta, sexta e sétima fases, para ver se também possuem problemas na aula. Segundo a líder Karina, a quinta fase 
não está tendo esses mesmos problemas. Deverá ser dado o retorno ao professor, sobre os problemas que estão 
ocorrendo, pois talvez as estratégias/metodologias utilizadas pelo professor não estão sendo compatíveis com a 



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

 

Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriela Dombeck, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Ricardo Dantas Lopes                                              Wallace Mees                                                           

Coordenador do Curso de Medicina                         Presidente CAMBLU                                               

 

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Carolina Bevervanço Veiga                                    Gabriela Dombeck                                        

Vice-Presidente CAMBLU                                     Secretária Adjunta CAMBLU                          

                                                                                  

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Ana Carolina de Melo                                              Bruno Pfiffer 

Líder Segunda Fase                                      Líder Oitava Fase 

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Guilherme Herber da Silva                                       Júlia Westarb Buss                           

Líder Sexta Fase                                                       Líder Terceira Fase 

 

 

 

Microsoft Teams. 

09 
Faltas: os professores são orientados a anotarem as faltas, os alunos que possuem dificuldade de estarem presentes 
nas aulas, devem informar os professores, para que sejam reavaliados de forma diferente em questão às faltas. 

10 

Os líderes que ainda não começaram a conversarem com os professores, devem começar a fazer isso. É importante 
manter contato com os professores, para ver quais as ideias deles, sobre adiantamento de aulas, provas, e possíveis 
problemas entre acadêmicos e professores. Marcar nova reunião para daqui umas duas semanas, para analisar o 
que está acontecendo, os problemas e tentar achar soluções. O Wallace Mees ficou de marcar a reunião com os 
líderes. 
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______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Karina Emanuele Tres                                             Rodrigo Braz Hinnig 

Líder Quinta Fase                         Líder Sétima Fase 

 

 


