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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

Anna Sofia iniciou falando que a reunião do CCS foi na quarta-feira passada. Acerca do retorno às aulas, o CCS 
ressaltou as normas documentadas que devem ser respeitadas devido ao COVID-19 neste retorno. As normas para 
utilização de laboratórios foram documentadas pelo Departamento de Ciências Naturais. Foram feitas filas com o 
distanciamento necessário demarcado por fitas no chão da FURB; o uso de EPIs foi declarado obrigatório, dentre outros 
fatores. Também foi falado sobre o HU, no qual seria montada uma tenda na sexta-feira passada para triagem dos 
pacientes que lá serão atendidos. Os agendamentos de consultas estão ocorrendo apenas via telefone. Caso o paciente 
apresente suspeita de COVID19, será encaminhado para uma consulta médica via prefeitura, e não entrará no HU. 
Assim, os alunos, primeiramente do internato, que iniciarem o atendimento presencial no local, ficarão seguros. A 
respeito dos EPIS, foi falado que boa parte das encomendas já havia chegado, e o prazo limite para a chegada dos 
EPIs restantes para os alunos seria hoje (22/06). A respeito dos EPIs para o ciclo clínico, o coordenador Ricardo disse 
que o pedido já foi feito, mas não falou sobre prazos. Vanessa, que está no internato, disse que os atendimentos já 
retornaram hoje, e falará mais na próxima pauta. Anna também disse, sobre os EPIs, que o estabelecido para os alunos 
que possuem aula em hospitais é o uso de máscaras cirúrgicas e jaleco, e em UBS também deve haver o uso de luvas. 
O aluno Bernardo Przysiezny questionou sobre as datas em que foram feitos os pedidos de EPIs. O CAMBLU confirmou 
que um segundo pedido de EPIs foi feito no dia 08 de junho, mas afirma não saber quando foi feito o primeiro pedido, 
sendo essa uma informação exclusiva do departamento e que já foi questionada, mas que não se obteve resposta. 

02. 

1° e 2° fases: as aulas práticas retornaram hoje, e Rafael disse que ocorreu tudo bem. Camila ressaltou que viu a 1° 
fase tendo aulas, e que estava tudo bem. No caso da 2° fase, imunologia e microbiologia ocorrerão de forma mediada 
por tecnologia, sendo repostas em momento oportuno, uma vez que os professores são do grupo de risco. O mesmo 
acontecerá para a 3° fase, que também possui essas duas disciplinas.  
3° fase: Brenda disse que hoje o professor Mendonça salientou que não há previsão para retorno de semiologia, mas 
as demais práticas estão ocorrendo mediadas por tecnologia; não há previsão de retorno para a disciplina de Interação 
Comunitária. 
4° fase: Gabriela Scheidt falou que acerca das aulas práticas de enfermagem, ainda não há resposta definitiva. A 
professora está aguardando o aval do departamento. 
5° fase: Sofia falou que as aulas de cirurgia torácica foram liberadas, e que a turma foi dividida em equipes. As aulas 
práticas de radiologia ocorrerão mediadas por tecnologia; foi conversado com o professor Romero para liberar as aulas 
de técnica cirúrgica, e a turma também será dividida em grupos para a aula. 
6° fase: todas as práticas já foram liberadas no HSA; as aulas de oncologia ocorrerão nas terças, quartas e quintas; 
hematologia na quarta à tarde. O hospital só está liberando a entrada de 3 alunos por vez para aula. As aulas no 
HEMOSC ocorrerão com 1 aluno por vez. 
7° fase: as aulas de oftalmologia serão liberadas nessa semana.  
8° fase: Carolina disse que a maioria das disciplinas estão dependendo da aprovação de órgãos maiores, por se 
tratarem de aulas em AGs, creches e escolas. As únicas disciplinas que estão aos poucos se normalizando são 
ginecologia e obstetrícia  
9° fase:  pediatria está com estágios no HSA e consultórios particulares de alguns professores; GO está ocorrendo no 
HSA, AGs e HU; MFC retornou com grupo de 4 alunos, alguns preceptores pediram para que fossem apenas 2 por 
vez, com 4 alunos tem a possibilidade de 2x na semana. 12 alunos estão indo pra Brusque fazer MFC. 
 
Wallace ressaltou que o HSA já está liberando a entrada de alunos (3 por grupo); o HSI já deu resposta acerca do 
retorno, mas o coordenador disse que iria novamente conversar com eles, pois não entendeu o retorno; o HSC permitiu 
o retorno, mas quer que a FURB adquira todos os EPIs para os alunos; o HU já permitiu a entrada de alunos do internato 
aos poucos. Sobre as ESFs, nas próximas semanas será decidido sobre o retorno. Foi feita uma pergunta sobre a 
redução de carga horária, e Wallace respondeu que ainda será discutido em colegiado, mas que o coordenador Ricardo 
citou que está fora de cogitação no momento. Sobre o retorno no HSI, a resposta positiva foi apenas para o ciclo clínico. 
Foi feita uma pergunta acerca dos pedidos de EPIs pelo departamento, os quais apresentam demora, e Gabriela 
Scheidt respondeu que o CAMBLU também acha inadequada a lentidão do departamento na compra de EPIs, e em 
todas as reuniões esse tema foi abordado, com cobranças. Ela disse que com certeza o centro acadêmico poderá emitir 
uma nota oficial salientando essa demora no final de toda essa situação.  
Foi perguntado acerca do retorno de semiologia pela aluna Laura Serraglio, no qual o Dr. Mendonça salientou que 
queria retornar com todas as turmas. Gabriela Scheidt respondeu que apesar de essa ser a vontade do professor, é o 
departamento que poderá decidir como palavra final. 
A aluna Ângela Wernke salientou que a falta de comunicação entre departamento e professores incomoda muito os 
alunos, pois a cada momento surge uma nova decisão que logo é revogada por falta de comunicação. Ela questionou 
se o CAMBLU poderia intervir, e Wallace disse que concorda completamente com ela, e que ele envia mensagens 
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diariamente ao coordenador Ricardo lhe questionando sobre atualizações. A aluna Priscila Pegoretti ressaltou sua 
preocupação com o aumento de casos de COVID19, e se os hospitais haviam se posicionado acerca disso, uma vez 
que a orientação é de retorno gradual às atividades acadêmicas. Wallace disse que mesmo com o aumento, os hospitais 
mantiveram a mesma posição sobre o retorno. Wallace ressaltou que a dificuldade no momento é extrema, e que o 
CAMBLU está tendo que assumir uma posição de cobrança que não deveria ser necessária caso o departamento 
fizesse o seu trabalho adequadamente. Muitos alunos demonstraram descontentamento com a gestão do 
departamento, e a aluna Maria Luiza Koerich questionou o que as turmas poderiam fazer para auxiliar o CAMBLU. 
Wallace disse que será lançada uma nota de descontentamento com a situação, e que o apoio dos alunos na divulgação 
seria fundamental. A convocação de mais reuniões das turmas com o coordenador também seria de grande valia. A 
aluna Gabriela Weber questionou se existe algum órgão que fiscaliza a ação do departamento, e Wallace respondeu 
que não, apenas há uma hierarquia e as informações correm deste modo. 

03. 

Julia Orsi salientou que esteve na reunião com Wallace, e que questionou ao advogado como poderia ser cobrada a 
reposição de aulas pela FURB de forma segura. O advogado salientou que os alunos devem sempre preencher listas 
de presença das aulas, para que no futuro isso possa ser usado como prova judicial em caso de desfalque de aulas, 
promovendo o retorno do dinheiro aos acadêmicos ou descontos nas próximas mensalidades em forma de créditos. 
Wallace encaminhou para os líderes o diário acadêmico, folha que precisa ser assinada pelos alunos comprovando a 
presença em aulas. No futuro, os dados levantados pelo diário acadêmico podem servir como garantia judicial de que 
as reposições não ocorreram de forma adequada (se for o caso).  
Sobre a redução de mensalidades, Julia disse que a União Catarinense dos Estudantes já está movendo uma ação 
contra a ACAFE para cobrar redução das mensalidades das universidades envolvidas com o sistema, mas que o 
advogado opinou que não adiantará, pois a ação deve ser direcionada a cada faculdade, e não à ACAFE.  
O aluno Vendelino, da 8° fase, ressaltou que acha importante lutar para que todas as aulas sejam sim repostas, e que 
o reembolso ocorra só em últimos casos, afinal devemos receber o que pagamos por lei. Wallace disse que concorda 
totalmente, e que iremos sim lutar para que essas aulas ocorram da maneira adequada, mas que o reembolso seria 
uma alternativa em últimos casos. O aluno Alan França questionou se essas dúvidas serão levantadas na próxima 
reunião do colegiado, e se resolveria reclamar sobre o departamento na ouvidoria. Camila respondeu que todos os 
questionamentos estão sendo anotados em ata para serem levados para o colegiado; sobre a ouvidoria, Wallace disse 
que não conhece experiências com o órgão, mas que ele poderia tentar e que seria muito útil. A aluna Priscila Pegoretti 
questionou sobre a possibilidade de concentrados com as disciplinas práticas em atraso, e Wallace disse que nenhum 
professor mencionou o desejo ao departamento, mas que ele irá conversar com o Ricardo novamente. Bruna Moneretto 
perguntou se já há data para a próxima reunião com o colegiado, mas Wallace disse que ainda não há confirmação, 
sendo que provavelmente deve ocorrer na próxima semana. A aluna Fernanda Pereira questionou se o CAMBLU se 
posicionou sobre a entrada de calouros nesse semestre, pois acredita ser impossível com tanta desorganização da 
FURB no retorno às aulas. Wallace disse que em meio a tantas pautas o CAMBLU acabou não se posicionando sobre, 
mas que foi falado em reunião do colegiado pelos responsáveis da FURB que a entrada de calouros seria benéfica, 
pela movimentação financeira e também para que a troca de semestre seja garantida. 

04. 

Gabriela Scheidt ressaltou que o objetivo do documento a ser emitido como nota oficial do CAMBLU é solicitar maior 

comprometimento e atenção do departamento com a situação atual do curso de Medicina em face às aulas e a à 

pandemia de COVID19. Algumas das insatisfações levantadas no documento são a falta de padronização na 

comunicação de professores, departamento e alunos; desacerto na prioridade de retorno às aulas por turma (como o 

retorno de aulas para o ciclo básico, mas não para o clínico); falta de comprometimento com a segurança dos alunos 

e professores (não há EPIs para todos, e o ciclo básico está usando EPIs próprios no retorno, sem fornecimento pela 

FURB); inexistência de um documento oficial com datas, informações e padronizações sobre os retornos; lentidão no 

trabalho do departamento; escassez de comunicação com os hospitais; incertezas perante a reposição das aulas. 

Exige-se padronização na comunicação do departamento; respostas mais rápidas aos professores; EPIs para todos os 

alunos; documento oficial reiterando todos os critérios de reposição de aulas práticas, e que caso não sejam repostas, 

devem ser reembolsadas. Por fim, reivindica-se comunicação constante com todas as turmas do curso de Medicina por 

meio de reuniões periódicas (a cada 15 dias no mínimo). Gabriela salientou que apesar de o CAMBLU e os líderes 

estarem trabalhando tanto para manter a ordem nesse período de incertezas, os objetivos não serão atingidos se o 

departamento não estiver em acordo com o trabalho em ordens de dedicação e atenção. Ela abriu a pauta para 

sugestões dos convidados, e Wallace salientou que alterações serão feitas após a reunião com os questionamentos 

levantados anteriormente e agradeceu a todos pelas participações. 

05. 

Wallace disse que muitos estudantes responderam o questionário até o momento, e que as respostas irão gerar vários 

gráficos estatísticos que serão apresentados em documento para a FURB. Por ora, 51% dos alunos que responderam 

moram fora de Blumenau, mas grande maioria mora em Santa Catarina. 33% dos alunos que moram fora de SC já 

estão em Blumenau; 25% dos alunos que ainda não estão em SC salientaram que precisam de 1 semana de aviso 

antes de retornarem às aulas. 7% dos alunos que responderam são do grupo de risco (17 pessoas); 67 pessoas 

responderam que moram com pessoas de risco. Portanto, 84 pessoas não poderiam retornar às aulas. Assim, Wallace 

disse que com esses dados será possível cobrar um posicionamento consistente da FURB e do departamento. Dois 
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alunos responderam que tiveram/algum familiar teve COVID19. O formulário se encerrará na quarta-feira, e os dados 

resultantes irão se condensar em um documento final. 

06. 

Anna Sofia disse que a comissão organizadora optou por cancelar a realização da Semana Acadêmica de Medicina 
neste ano, adiando para o início do ano que vem (2021), uma vez que, ainda que ocorresse em setembro de 2020, 
muitas regras acabariam afetando a qualidade do evento. Independentemente da gestão que assuma no próximo ano, 
a SECIMED deste ano ocorrerá de forma adiada e extraordinária logo ao início do ano de 2021. A proposta de realizar 
a SECIMED via Teams está fora de cogitação, pois não é esse o objetivo de diferencial da comissão. Nesse ano, o 
foco é nos trabalhos apresentados pelos acadêmicos, bem como nas oficinas práticas, metas que seriam prejudicadas 
pela transmissão online. Desse modo, essa edição se mantém para realização no próximo ano, sendo que também se 
mantém sob organização da atual comissão. Já a SECIMED de 2021 se manterá sob organização da próxima gestão 
do CAMBLU. Wallace salientou sobre a tesouraria, sendo que o tesoureiro da próxima gestão poderá assumir o cargo 
na organização da SECIMED de 2020. Anna questionou se não poderia ser criada uma conta bancária para a 
SECIMED, mas Carolina e Wallace disseram que não há necessidade, uma vez que tudo é controlado pela tesouraria 
do CAMBLU, e que o dinheiro excedente da Semana Acadêmica é aplicado em retorno aos alunos de curso de 
Medicina. Anna reforçou que até o momento nenhum membro da comissão optou por sair, mas que, caso alguém saia, 
ainda não foi decidido como será o método de admissão para outros integrantes, ficando a cargo da comissão atual 
essa decisão. 

07. 

Brenda, Gabriela e Carolina escreveram o documento de solicitação, e hoje Brenda já encaminhou para os demais 

centros acadêmicos dos cursos da área da saúde, e todos já responderam, faltando ainda a assinatura de alguns dos 

CAs para que o documento seja levado adiante. 

08. 

Gabriela disse que sua sugestão era fazer uma arte agradecendo aos líderes por todo o trabalho desempenhado neste 

momento e incentivando sua valorização pelos alunos, para divulgar nas redes sociais. Wallace disse que a ideia é 

ótima e pode acontecer. Ela questionou se deveria fazer uma homenagem mais geral ou citar o nome dos líderes, mas 

o grupo concordou em não citar nomes. 

09. 

Rafael Coelho disse que fez orçamento de 4 colchões para o HSI com a estofaria Dois Amigos, cujo orçamento ficou 

em R$400,00; já a estofaria do Vale repassou um orçamento para os mesmos 4 colchões de R$300,00. Ele disse que 

explicou todas as medidas específicas para a produção dos colchões, e foram esses os valores repassados. O grupo 

solicitou que Rafael faça mais um orçamento na internet e aborde na próxima reunião para que ocorra votação. 

Salientou-se por Wallace a demora na resolução dessa pauta devido à demora do departamento em enviar as medidas 

necessárias para os colchões. 

10. 

Rafael Coelho disse que entrou em contato com os demais centros acadêmicos de Medicina Veterinária e de 

Biomedicina, questionando se gostariam de participar da revista da saúde, reiterando que devem ser abordados temas 

de saúde humana. O presidente do CA de Medicina Veterinária demonstrou muito interesse, e a próxima reunião do 

projeto será na quinta-feira, às 19h, com participação de ambos os CAs. Wallace questionou se há uma estimativa de 

tempo para a realização do projeto, e Rafael disse que irá abordar isso na próxima reunião, mas que espera que até o 

final de setembro/outubro tudo esteja encaminhado. 

11. 

Carolina salientou que, em um levantamento, cerca de 129 alunos dos dois últimos anos e 54 professores da FURB 

utilizavam a plataforma UpToDate.  João ficou encarregado de pesquisar mais acerca de outras plataformas. Uma das 

pesquisadas foi a Cochrane Brasil, que possui uma biblioteca com vários artigos e materiais. Todavia, para se inscrever 

nessa plataforma, a FURB precisa primeiramente se inscrever no sistema canadense EBSCO. João encaminhou um 

e-mail questionando como funciona a inscrição na plataforma, mas ainda não obteve resposta.  Outra pesquisa foi 

sobre o PSBE, plataforma brasileira e usa um login próprio para acesso. Aparentemente, o site está com problemas no 

login e João disse que não conseguiu se cadastrar para ver como funciona. Ele entrará em contato com a plataforma 

para saber como a FURB poderia ter acesso ao material.  

12. 

Carolina disse que fechou parceria com uma farmácia, onde deixou novos panfletos para doações. O supermercado 

FORT ainda não respondeu. A Casa São Simeão respondeu que tem parceria com o Supermercado TOP da Escola 

Agrícola, e Carolina questionou se poderia ser divulgado como ponto de coleta de itens, mas que a assessoria do lar 

de idosos ainda irá confirmar, pois estão organizando um brechó no mesmo local e querem aproveitar para fazer uma 

divulgação dupla. O supermercado Casa Express também está sendo cogitado, sendo que Sofia irá conversar com 

eles nesta semana para funcionarem como ponto de doação de itens. A Farmácia Econômica é outro possível ponto 

que ainda será confirmado. Ademais, a arrecadação já está ocorrendo nos respectivos condomínios dos integrantes do 

CAMBLU que se prontificaram a auxiliar na campanha, e as doações estão acontecendo com grande sucesso.  

13. 

Rafael Coelho disse que para a 1° etapa do Workshop, o Centro de Desenvolvimento de Educação Médica da USP 

está confirmado para a organização e ministração da palestra. A 2° etapa será ministrada pelos funcionários da 

Biblioteca da FURB. A 3° etapa, do comitê de ética, está em aberto para possíveis palestrantes, mas ele ressaltou que 

o comitê de ética do Hospital Santo Antônio será contatado e convidado. Por fim, a 4° etapa será ministrada por um 
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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 

professor da UNIDEP. Tudo já está bem encaminhado. Sobre a arte dos workshops, Gabriela disse que irá entrar em 

contato com a responsável pelo marketing da IFMSA para elaboração. 

14. 

A primeira postagem de texto no blog foi uma produção da professora Daniela Maysa; após, foi feita uma postagem do 

aluno Willian Baltha. A próxima postagem, na próxima semana, será um texto do aluno André Mizoguchi. O feedback 

do blog vem sendo positivo pelos alunos. Rafael Patiño solicitou ao grupo que sugerissem nomes de professores que 

gostariam de escrever para o blog em privado. 

15. 

Wallace solicitou que, quando alguma informação do departamento for compartilhada no grupo da gestão, ocorra uma 

espera antes da divulgação, para que ele confirme se a informação está correta e confirmada. Assim, com a 

confirmação, as notícias vindas do departamento ou de outros órgãos podem então serem repassadas para as turmas, 

visando a qualidade da informação para os estudantes. 
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Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 
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Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 

 

 

 

 

 

 

 

 


