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ATA DE REUNIÃO 

 

 

 

REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 15 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES 

Anna Sofia S. Amorim, Brenda Wiggers, Camila Ceruti dos Santos, Carolina B. Veiga, 

Douglas R. Kraemer, Gabriela Dombeck, Gabriela Scheidt, João Vitor M. Fantini, Julia 

Orsi, Larissa C. Chiste, Rafael D. Coelho, Rafel Reis Patiño, Sofia S. Schlindwein, 

Vanessa Ferrari, Wallace Mees 

OBSERVAÇÕES 

Reunião feita pelo Microsoft Teams em virtude do COVID-19. Convidados: Ana 

Carolina Campiolli; Bruno Pfiffer; Christine Bouwman; Fabiane Kaori; Gabriela Richter; 

Júlia Prebianca; Maísa Schultz; Manuela Kreuscher; Maria Eduarda Madeira; Mirelle 

Yumoto; Rodrigo Stimer. 

PAUTAS 

  

1. Reunião Colegiado 

2. Reunião Líderes + CCS 

3. Sala de Coworking 

4. Cabos VGA 

5. Uptodate 

6. Provas Online 

7. Simulados Semestrais 

8. 30 Anos FURB/CAMBLU 

9. Blog do CAMBLU 

10. Adote um Idoso 

11. Capacitação Internato  

12. Workshop do CAMBLU 

13. Ação Solidária HSA 

14. Divulgação podcasts 

15. Ideias de Pautas 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 08/06/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h09   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

Wallace iniciou dizendo que a atual turma da 11° fase, que deve se formar em dezembro, manterá a data de sua 
formatura, ainda que não cumpram o total da carga horária estabelecida, o que foi aprovado em colegiado. Carolina 
complementou, ressaltando que o internato de medicina da FURB possui carga horária maior que a estabelecida pelo 
MEC, mas que a turma formanda em dezembro se formará “perdendo” apenas algumas semanas de aula. 
Acerca da telemedicina, Wallace disse que está sendo estudado pelos coordenadores de curso da saúde e pelo Prof. 
Dr. Carlos Mello a realização de tele atendimento pelos alunos do grupo de risco ou que convivam com pessoas do 
grupo de risco ao COVID-19. A decisão foi aprovada em colegiado, e o professor Dr. Rinaldo está auxiliando muito, 
pois já possui uma plataforma de teleatendimento. As horas de teleatendimento valerão como horas de aulas práticas 
presenciais. Wallace ressaltou que existe um curso acerca de inovação, tecnologia e teleatendimento na Medicina, que 
poderia ser aplicado aos estudantes do internato, e Gustavo Stein (convidado e membro do DCE) disse que esse curso 
seria excelente e poderia inclusive contar como carga horária. Essa proposta foi apresentada no colegiado, mas os 
membros deste solicitaram mais detalhes de como ocorre o curso, e ainda não aprovaram. 
Outra pauta foi sobre a validação de horas de aula prática com estágios feitos fora de campos usuais (hospitais fora de 
Blumenau) para a 9° e 10° fases, o que foi aprovado pelo colegiado. 
A última pauta foi sobre a seleção de coordenador de curso, pois o mandato do Dr. Ricardo deveria acabar até o final 
desse semestre, mas se estenderia por mais um ano. Ricardo salientou que gostaria de finalizar o mandato no fim do 
semestre. 

02. 

A reunião de líderes com o CCS ocorreu no sábado, às 8h00, com a participação de Carolina e Camila como membros 
do CAMBLU. A primeira pauta foi a de que os alunos de Medicina devem retornar no dia 15/06 se a grade horária e 
divisão de turmas dos laboratórios estiver adequada. As práticas em hospitais e ESFs estão permitidas apenas para o 
internato. O Hospital Universitário também abrirá a partir do dia 15, quando deve receber os EPIs para os estudantes, 
somente internato, mas está sendo estudado a inclusão do ciclo clínico no HU também. Para os alunos que possuem 
a disciplina de semiologia, o retorno em hospitais será ainda mais complexo. Dentre as turmas do ciclo clínico, a 
prioridade será a 8° fase, pois logo entrará no internato.  
Carolina ressaltou também que algumas turmas estão preocupadas e gostariam de elaborar documentos que 
resguardem o direito dos alunos de reporem todas as aulas prática, mas que o Dr. Ricardo afirmou que seria 
redundante, pois o documento que já garante isso é a matrícula, e o DCE poderá investigar se todas as práticas estão 
ocorrendo adequadamente em conjunto aos centros acadêmicos. 
Os alunos que estão no grupo de risco poderão reavaliar com os professores atividades substitutivas para as práticas, 
participar da telemedicina ou repor as aulas posteriormente. Porém, ela salientou que a turma da 8° fase, caso precise 
repor alguma matéria na 9° fase, não conseguirá, pois, a carga horária é muito pesada, assim as alternativas seriam 
conversar com os professores e repor atividades. Caso o aluno esteja no grupo de risco, é preciso comprovar por 
atestado médico. Falando da 3° fase, caso precise repor disciplinas práticas, surgiu uma preocupação quanto a 
equivalência de matérias, uma vez que a turma antecessora, da atual 2° fase, possui um novo currículo, mas ela afirmou 
que será possível.  
Outra questão foi acerca das aulas em consultórios particulares, sobre as quais Ricardo comentou que depende dos 
professores para divisão de turmas e aprovação das aulas. Sobre as provas, será conversado com os professores 
novamente para que as provas sejam feitas via on-line, pois seria muito arriscado fazer presencialmente. Ricardo 
afirmou que confirmará com o departamento responsável se haverá algum decreto sobre a questão das provas.  
Sobre o TCC, a 8° fase apresentará com a atual 7° fase, no fim do ano, pois no momento não está ocorrendo coleta de 
dados para os estudos, porém caso haja necessidade de posterga as apresentações por mais um semestre, poderá 
ser feito sem problemas. 
Acerca das monitorias e laboratórios, Carolina ressaltou a regra de que deve haver 30% dos alunos em detrimento da 
capacidade total dos laboratórios, dentre outros itens, como higienização e distância entre alunos. Assim que as 
monitorias forem organizadas em um cronograma de horários, será avaliado a possível abertura. Porém, ainda é preciso 
avaliar a viabilidade disso.  
Wallace complementou com o fato de que o departamento precisa contatar as ESFs, solicitando o retorno para o ciclo 
clínico. Além disso, a FURB precisa fornecer os EPIs para os estudantes. Resumindo, para a liberação das aulas em 
ESF/UBS/AG são necessários três passos: (1) carta de aceite do responsável pela unidade de saúde, aceitando o 
retorno dos estudantes; (2) assinatura do estudante num termo de estágio, concordando que reconhece que o seguro 
da FURB não cobre pandemia e por último (3) fornecimento de EPI’s por parte da FURB para os estudantes. As 
unidades de saúde estão aberta somente para internato no momento. 
A aluna Maria Eduarda Madeira questionou como seria esse aviso ao departamento de que o aluno pertence ao grupo 
de risco, pois ela ligou para lá e os funcionários não sabiam nada sobre, e o CAMBLU irá solicitar que eles sejam 
informados. Outros questionamentos também foram feitos acerca de estágios, que já foram esclarecidos acima; sobre 
o retorno no dia 15, que também foi esclarecido acima; sobre as férias, ao qual se respondeu de que não há previsão 
de férias com o término das teóricas, pois as práticas precisarão ser repostas. Deve-se aguardar o cronograma de 
práticas para afirmação de algo. 
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03. 

João disse que está conversando com a acadêmica de arquitetura da FURB Cristina Bonatti, e ela aceitou fazer o 
projeto da sala de Coworking, mas que precisa avalia-la e estaria disponível amanhã à tarde. João disse que não 
poderá estar presente, pois tem compromisso, e Wallace também não poderá. Foi questionado se alguém poderia, 
então, abrir a sala e receber a acadêmica, Anna Sofia ficou responsável.  

04. 

Wallace disse que no ano passado já havia sido proposta a compra de adaptadores para os cabos VGA, pois muitos 

professores necessitam para as aulas. A ideia é promover a troca dos cabos VGA para adaptadores HDMI, que são 

mais atualizados e se adequam aos computadores atuais. Isso seria inicialmente para o Bloco J. Para tanto, é 

necessário redigir um documento solicitando a troca. Gabriela Scheidt se responsabilizou pela escrita do documento, 

e Brenda irá auxiliá-la. 

05. 

Carolina explicou que o Uptodate é uma plataforma de artigos para a área da saúde, muito boa e muito utilizada, 

inclusive pelo Hospital Santa Isabel. Outras universidades possuem acesso a essa plataforma, que auxiliam os 

alunos em seus estudos. Carolina buscou entender por que a FURB não está também vinculada, e descobriu que a 

FURB já possuiu cadastro na plataforma. Ela acredita que a ideia de recriar um vínculo pode ser repassada ao CCS, 

até porque a plataforma possui um valor a ser pago e é preciso analisar quantos professores poderão utilizar essa 

plataforma no meio acadêmico. 

06. 
Na semana passada, ficou como tarefa ver com o líder da 7° fase se a turma gostaria de levar a pauta de provas online 
para a reunião do colegiado, pois alguns professores não querem fazer prova, acumulando o conteúdo. Porém, o líder 
da turma solicitou que ainda não fosse levado, pois ele tentará novamente conversar com os professores. 

07. 

Dia 15/06, na próxima segunda-feira, ocorrerá o primeiro simulado semestral do ano. Douglas e Carolina ressaltaram 

que já está tudo preparado, e inclusive foram feitos testes e correções. Wallace disse que os formulários das provas 

serão nesse primeiro momento exclusivo para as turmas que participam do simulado, porém posteriormente será aberto 

os formulários para acadêmicos de outras turmas que desejam fazer a prova. 

08. 

Anna Sofia disse que já está em contato com 4 ex-presidentes do CAMBLU para recolher materiais históricos do curso 

de Medicina da FURB, sendo que ela conseguiu materiais até o ano de 2014. Sofia está buscando materiais mais 

antigos. Anna criou uma pasta no drive do CAMBLU para acrescentar o material histórico. A ideia é criar um vídeo que 

conte a história do CAMBLU e da Medicina FURB, com fotos e dados. Wallace questionou a biblioteca se eles possuíam 

material digitalizado sobre o curso de Medicina FURB, e eles enviaram um documento rico em informações. Carolina 

deu a ideia de que fosse feita uma live formal, trazendo algumas pessoas para falar, mas Wallace disse que o vídeo 

seria mais acessível e completo para todos. Porém, a ideia não foi descartada e poderá ser amadurecida. Ele também 

disse que Dr. Richard, o criador do CNPJ do CAMBLU, também irá mandar um depoimento, e a procuração para 

regularização do CNPJ do CAMBLU. Anna ressaltou que faltam também dados históricos acerca das Semanas 

Acadêmicas da Medicina FURB, e que já foi criado um espaço no site do CAMBLU onde tudo isso será aos poucos 

resgatados. 

09. 

Rafael Patiño disse que já está tudo pronto e organizado, mas que a arte ainda não foi postada no Instagram do 

CAMBLU. Vários textos já estão prontos para serem postados, mas ele está aguardando a postagem da arte. Ele deu 

a ideia de fazer artes para divulgar o texto de cada aluno que for publicando um texto no blog, para postagem no 

Instagram. Gabriela disse que irá postar a arte nessa semana, e fez um apelo para que não sejam feitas publicações 

no Instagram do CAMBLU sem o consentimento do Marketing, pois nessa última semana foi feita uma publicação por 

uma pessoa desconhecida no Instagram. Ela disse que a senha foi trocada. 

10. 

Carolina disse que a arte para as doações ainda não foi feita, pois ela estava aguardando a resposta da casa de 

repouso, e eles responderam hoje, dizendo que necessitam de produtos de higiene, calças de moletom e uma máquina 

de costura. Ela pediu um conselho acerca da forma de recolhimento de doações, se seria melhor na forma de dinheiro 

ou nos mercados propriamente. Wallace disse que seria melhor a recolhida física, e Gabriela sugeriu criar uma vaquinha 

online para arrecadar fundos de forma mais fácil. Carolina disse que surgiu uma ideia de criar o cargo de diretor de 

filantropias dentro do CAMBLU, para que os projetos sociais se mantenham nas próximas gestões. Wallace disse que 

a atribuição deveria ser adicionada em um cargo já existente, e que a ideia pode ser amadurecida para ser proposta 

na assembleia. Caso aprovada, poderá ser colocada em estatuto. 

11. 

Wallace disse que nessa quarta, às 17h, ocorrerá uma capacitação do internato da medicina, dos formandos de 

enfermagem e de fisioterapia, acerca do uso de EPIs e segurança no trabalho. Essa capacitação foi organizada por 

Douglas e João. Wallace disse que está aberto para todos que desejarem participar, mas que o foco é o internato e os 

formandos. 

12. 

Rafael Coelho ressaltou que foi formado uma parceira com IFMSA BRAZIL FURB para o Workshop de Produção 

Científica, pois a mesma possui contato de professores que moram fora do estado e possuem muita informação na 

área. Um grupo no WhatsApp já foi montado com membros do CAMBLU e da IFMSA. 



 
 

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, Camila Ceruti dos Santos, secretária do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

13. 

Sobre a ação solidária no HSA, Camila ressaltou que o total de doações foi de R$235,00, que foram depositados em 

sua conta da Viacredi, para que ela efetue a compra das cestas básicas nessa semana e entregue ao HSA. Uma amiga 

de Camila também doará alimentos equivalentes a uma cesta básica para que ela efetue a entrega. Nessa semana, 

após a doação, fotos serão divulgadas, bem como os comprovantes de compra. Camila ressaltou que a expectativa 

era de que houvessem mais doações, mas entende que no momento de crise as coisas estão difíceis. Nas próximas 

vezes, afirmou que uma coleta presencial de alimentos seria melhor (se possível, após o final da quarentena). 

14. 

Rafael Patiño disse que na semana passada ele iniciou a criação das artes para divulgação dos podcasts, e ele entrou 

em contato com a Rádio FURB e da TV FURB e eles apoiaram divulgar mais sobre esse mecanismo do CAMBLU. 

Assim, nas próximas semanas os órgãos de marketing da FURB deverão divulgar os podcasts. 

15. 

Larissa Chiste disse que uma aluna da sala dela, Carolina Kovaleski, deu a ideia de um curso de telemedicina elaborado 

pela equipe Afya, que é disponibilizada pela plataforma MEDCEL, para que os estudantes da FURB que necessitam 

possam utilizar. Ela disse que essa ideia poderia ser proposta ao coordenador Dr. Ricardo, e solicitou a Larissa que 

divulgasse ao CAMBLU. 
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______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   

                                     

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 

 

 

 

 


