
 

 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Nós, do Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau (CAMBLU), diante de todas as incertezas que nos 

regem e dos sentimentos de ansiedade e aflição, resolvemos esclarecer algumas das inúmeras dúvidas dos 

acadêmicos e professores.  

1) Não consigo pagar os boletos da FURB. E agora?  

R: A FURB analisará cada caso individualmente. No entanto, já pronunciou que haverá o cancelamento das 

multas e juros em parcelas pagas com atrasos até o dia 30/06/2020 ou quando o estudante quitar a metade 

dos débitos referentes ao semestre 2020/1; os débitos não serão inscritos no Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC) até pelo menos 30 de junho; parcelamento das mensalidades de março a junho no dobro do tempo; 

além da possibilidade de financiamento nos casos de perda comprovada de emprego ou renda. 

Fonte e outras informações no link: http://www.furb.br/web/1704/noticias/consuni-aprova-medidas-de-

apoio-financeiro-para-estudantes/8155 

2) E sobre as despesas que não estão tendo? Seremos reembolsados?  

R: O DCE emitiu um ofício, em que uma das solicitações era “[...] seja fornecido a este Diretório Central de 

Estudantes – DCE, balanço econômico da totalidade das despesas inerentes ao uso do espaço físico da 

Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB, tais quais de energia elétrica, água, esgoto 

sanitário, internet, serviços da manutenção e limpeza, a fim de realizar comparativo entre o período de 

janeiro a março de 2020 e janeiro a março de 2019”. E, diante do pedido, “A partir da análise destes dados e na 

impossibilidade de reposição das aulas em regime presencial até o término do primeiro semestre do ano de 2020, 

seja realizado estudo conjunto para a concessão de desconto na mensalidade dos acadêmicos na proporção da 

redução das despesas da Universidade, observado o disposto no artigo 20, III, do Código de Defesa do 

Consumidor”.  

 

Ou seja, essa solicitação está sendo analisada e foi pedido um prazo, pela Universidade, de 90 dias (tendo em 

vista que todos os contratos da FURB precisam ser negociados). Só depois do envio desse relatório é que teremos 

uma posição se haverá ou não a redução da mensalidade.  

 

Fonte: DCE.   

 

3) E as aulas práticas?  

R: A ideia é adiantar o máximo possível das aulas teóricas para usar o retorno para as práticas. Como serão 

repostas e a princípio sem perdas, não haverá a possibilidade de não pagar por essas aulas. 

4) Todas as provas só vão ocorrer quando as aulas voltarem?  

R: Os professores podem realizar suas provas via AVA 3. Essas notas terão validade e, assim, não prejudicarão 

o aluno com o retorno das atividades e possível sobrecarga.  

5) É possível avançar para o próximo semestre sem ter ou repor todas as práticas do semestre atual? 

R: O plano de reposição das atividades práticas será feito assim que for confirmada a data de reinício das aulas 

presenciais, buscando a reposição de 100% das aulas práticas e o restante das aulas teóricas que ainda não 

tenham sido dadas através das modalidades não presenciais. 

Fonte: Departamento 
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6) Teremos novos calouros?  

R: Sim! O sistema ACAFE aprovou as atividades do Vestibular de Inverso 2020/1. A aplicação da prova 

acontecerá no dia 07/06/2020. Os resultados sairão até o dia 24/06/2020. 

Fonte e outras informações no link: https://new.acafe.org.br/calendario-das-atividades-dos-vestibulares-

inverno-2019-e-verao-2020/ 

7) Já existe uma provável data de retorno? Como ficarão as reposições? 

R: Existem 3 possibilidades caso o retorno aconteça no dia 01/06/2020. São elas:  

▪ Retorno: 01/06 com necessidade de recuperar 16 semanas: 

o Término 2020.1: 18/09/2020  

o Início 2020.2: 21/09/2020  

o Tempo de recesso (a confirmar): 18/12/2020 – 18/01/2021  

o Final de 2020.2: 19/02/2021  

▪ Retorno 01/06 com necessidade de recuperar 14 semanas  

o Término 2020.1: 04/09/2020  

o Início 2020.2: 08/09/2020  

o Tempo de recesso (a confirmar): 18/12/2020 – 18/01/2021  

o Final de 2020.2: 05/02/2021  

▪ Retorno 01/06 com necessidade de recuperar 13 semanas  

o Término 2020.1: 28/08/2020  

o Início 2020.2: 01/09/2020  

o Tempo de recesso (a confirmar): 18/12/2020 – 18/01/2021 

o Final de 2020.2: 29/01/2021 

Fonte: Reunião dos líderes (1ª a 8ª fase) junto ao Departamento e CAMBLU. 

8) As provas podem ser aplicadas? 

R: Sim! A Universidade tornou facultativa a possibilidade de realizar as provas via AVA3. No entanto, uma 

sugestão dada pelos alunos em conjunto com o Departamento é a realização de pelo menos uma prova online 

da disciplina, principalmente para que não haja uma sobrecarga de todas as provas com todas as matérias nesse 

retorno. Será solicitada a obrigatoriedade da prova online durante esse período à Universidade.  

Funcionamento das provas: via AVA3, 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 por 

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. 

Fonte: Reunião dos líderes (1ª a 8ª fase) junto ao Departamento e CAMBLU. 
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9) Não estou podendo me conectar ao Teams durante os dias de aula. Levarei falta?  

R: Os professores são orientados a anotarem as faltas. Caso o aluno acabe passando por alguma dificuldade 

ao se fazer presente nas aulas, deve haver uma comunicação direta com os professores para que sejam 

reavaliados de forma diferente em questão às faltas. 

Fonte: Reunião dos líderes (1ª a 8ª fase) junto ao Departamento e CAMBLU. 


