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NÚMERO DA REUNIÃO 19 

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: Alan França 

Cerioli, Ana Carolina Campiolli, Ana Luiza de Moraes Golineli Boaventura, Ângela 

Wernke, Bernardo Przysiezny, Caio César Erthal, Caroline Bollico, Christine Bouwman, 

Fabiane Kaori Tamae Tomita, Fernanda Pereira, Gabriela Weber Machado, Jacqueline 

Dulce Yumi Sanches, Júlia Prebianca, Maísa Schultz, Maria Antônia Silva da Cunha, 

Priscila Pegoretti, Vendelino Crisóstomo. 

PAUTAS 

  

1. Reunião Colegiado 

2. Retorno das aulas 

3. Sala Coworking 

4. Colchões HSI 

5. Cabos HDMI/VGA 

6. Congresso de Ligas Acadêmicas da Medicina FURB 

7. Workshop Produção Científica 

8. Principais pautas  

9. Blog do CAMBLU 

10. Porta jaleco 

11. Revista da Saúde 

12. Homenagem aos professores 

13. Integração CAMBLU 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01. 

Wallace e Carolina participaram da reunião do colegiado nesta noite, na qual discutiram as questões de cada turma em 
meio às aulas mediadas por tecnologia. Eles também abordaram uma pesquisa individual feita com todas as turmas a 
partir da 3° fase pelo CAMBLU, por um formulário online, acerca do retorno das aulas práticas, o que foi crucial nas 
decisões e na cobrança de posição do departamento. 

1° e 2° fases: abordaram problema na comunicação com a professora Mercedes; professora Cláudia ficou responsável 
pelas duas turmas e iria contatar ela; 

3° e 4° fases: a maioria dos alunos não desejaram voltar aos hospitais para ter aulas, e ficou de tarefa para as líderes 
ver com a turma se gostariam de fazer aulas “aluno-aluno” nos laboratórios. 

5° fase: Karine e o professor Robson iniciaram fazendo um panorama de como estão ocorrendo as aulas. Um 
questionamento foi feito acerca da disciplina de técnica cirúrgica, na qual o professor Romero optou por incluir 40 alunos 
na mesma turma apesar das regras de distanciamento. Como a comunicação da líder com o professor está dificultada, 
o coordenador entrará em contato com ele, solicitando que se tomem medidas protetivas. Também foram citados alguns 
professores que não estão utilizando EPIs adequadamente, e o coordenador Ricardo também os contatará.  

6° fase: aulas estão ocorrendo de acordo com as regras dos hospitais e praticamente todas as aulas práticas já foram 
liberadas. Os estágios ainda dependem da liberação da prefeitura. 

7° fase: as avaliações online não estão ocorrendo em algumas disciplinas, e o coordenador Ricardo assumiu a 
responsabilidade de contatar esses professores, solicitando que façam as avaliações. As aulas de oftalmologia não 
estão mais ocorrendo presencialmente, apenas online, mas na votação feita pela turma na pesquisa do CAMBLU, 
demonstrou-se insatisfação com as aulas online. Ricardo conversará com o professor da disciplina. 

8° fase: Carolina ressaltou que apenas as aulas de habilidades e GO estão ocorrendo, sendo que foi conversado com 
o AG do Garcia para aos poucos liberarem a presença de alunos. Ela disse que o professor Tarcísio não estava 
presente na reunião de hoje, e que uma reunião em separado será feita para discutir as questões da 8° fase. Muitos 
alunos da turma não querem renovar a matrícula, uma vez que possuem um cenário conturbado quanto à entrada no 
internato. Salientou que a carga horária necessária para a turma não será esquecida, e está sendo cobrada em cada 
reunião. Ela solicitou ao Ricardo que a professora Carla de GO também fosse responsável pela turma, e não apenas o 
professor Tarcísio, para que a comunicação fosse reforçada; além de uma reunião exclusiva com a turma para 
esclarecimento de dúvidas e respostas. O aluno Bernardo questionou se foi abordado na reunião a reposição de aulas 
nas férias de dezembro/janeiro, e Carolina disse que em acordo com o que foi lançado pela FURB, isso pode sim 
acontecer, embora as turmas de internato não tenham férias extensas de verão. A aluna Ângela questionou se a 9° 
fase está tendo reposições adequadas das aulas práticas, pois muitos alunos da turma estão afastados por COVID, e 
Carolina respondeu que sim, pois a estimativa é que eles finalizem as aulas em agosto, e os alunos afastados validem 
as horas de aula de outra forma. A aluna Fernanda Pereira questionou se é de certeza que as aulas iniciariam em 
agosto para a atual 8° fase (futura 9° fase), e Wallace respondeu que Ricardo não deu certeza. A aluna Ângela reafirmou 
a vontade da turma de se rematricular apenas quando a 9° fase iniciar, pois não querem pagar a mais por aulas que 
não estão ocorrendo. Anna Sofia questionou por que essa reunião com o departamento ocorreu só agora, e Carolina 
salientou o fato de que a pesquisa do CAMBLU feita com as turmas via formulário foi crucial para questionar o atraso 
do departamento. Sobre a rematrícula, Carolina deu sua opinião de que apesar de as aulas não estarem ocorrendo 
agora, elas irão ocorrer em algum momento, e adiar o pagamento não iria solucionar o problema. Foi questionado sobre 
fazer disciplinas em formato concentrado (o que não é possível originalmente na Medicina) e Wallace disse que quando 
abordado na reunião, muitos professores não aceitaram, mas que isso pode ser conversado com os demais. A aluna 
Sofia questionou se não poderia ser feito um documento que garanta a reposição de aulas práticas, mas, de acordo 
com o advogado contatado pelo CAMBLU, o próprio diário acadêmico garante isso, bem como a matrícula e o número 
de alunos. O aluno Vendelino questionou por que as aulas da 9° fase teóricas não podem ser adiantadas para a atual 
8° fase, e Carolina respondeu que isso será verificado com a pró-reitoria pelo departamento. Ao final da reunião, ela 
conseguiu contato com o departamento, e eles deram certeza de que as aulas teóricas da 9° fase serão adiantadas 
para a atual 8° fase, mas que a rematrícula segue um edital diferente dos demais ciclos do curso e que ela só ficou 
sabendo disso agora. Wallace solicitou que isso seja divulgado nas mídias do CAMBLU. Carolina ressalvou que o 
CAMBLU contatará a pró-reitoria novamente acerca da reposição de aulas via online e opção de devolução de créditos 
em caso de não reposição. 

Wallace chamou a atenção para um debate que ocorreu na reunião (unindo colegiado, CAMBLU e DCE) acerca da 
criação de um protocolo pela FURB, o qual conteria informações sobre como proceder em caso de 
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professores/pacientes/alunos infectados na universidade. Também foi solicitado que os alunos tenham direito a fazer 
a testagem rápida via FURB. 

02. 

Wallace abriu espaço para que os alunos de cada fase trouxessem demandas de sua turma acerca do retorno das 
aulas.  
Brenda iniciou falando da 3° fase, na qual a disciplina de semiologia foi cancelada devido aos casos de COVID. Foi 
feita uma lista no grupo de WhatsApp da turma, sendo que os que não concordavam com o retorno deveriam assinar, 
e Brenda salientou que 30 pessoas não querem retornar no momento. Ela também trouxe um pedido da turma de maior 
comunicação do departamento com os alunos, uma vez que mesmo após a nota lançada pelo CAMBLU, eles seguiram 
não respondendo e-mails dos alunos. 
A 7° fase levantou muitas questões no chat, principalmente acerca de neurologia e neurocirurgia, nas quais os 
professores não estão querendo fazer provas online, deixando o assunto acumular. Wallace disse que o departamento 
já está ciente e irá contatar os professores. Outras questões foram levantadas nas disciplinas de nefrologia, na qual o 
professor quer fazer uma única prova envolvendo todo o conteúdo e avisou com uma semana de antecedência; 
professor Mello quer fazer uma prova oral envolvendo o conteúdo de neuroanatomia em habilidades após acusar a 
turma de cópias na outra prova, mas isso não consta em seu plano de ensino; os alunos ressaltaram que o coordenador 
já conversou com o professor, e ele afirmou que não quer alterar. 
O aluno Rafael Coelho trouxe as demandas da 2° fase, abordando a insatisfação com a desorganização do 
departamento. A 2° fase foi a primeira a entrar no novo currículo, cuja mensalidade ultrapassa os R$7.000,00, e ainda 
com a nova proposta, a desorganização continua. 
A aluna Sofia abordou as preocupações da 5° fase, pois as aulas teóricas da turma estão acabando, e a turma não 
quer continuar pagando a mensalidade para não ter aulas. Wallace reafirmou que o departamento está sendo cobrado 
para liberar as aulas aos poucos, mas que a decisão também depende dos hospitais, e relembrou que os casos 
aumentam cada vez mais. A aluna da 3° fase Ana Luiza questionou se a carga horária das práticas do ciclo básico e 
clínico poderiam ser reduzidas assim como está ocorrendo com o internato, mas Wallace disse que isso ainda não é 
necessário, pois há muito tempo de curso pela frente. 
Camila, da 2° fase, questionou como ficaram as aulas da professora Mercedes, e Wallace disse que a comunicação 
está muito difícil, e que ela não responde nem o departamento, nem o CAMBLU. Ele solicitou que os alunos tentem 
constantemente contato com ela. 

03. 

João ressaltou que orçamentos estão sendo feitos para a construção da sala, e Wallace solicitou que o marketing 
divulgue o trabalho da arquiteta que fez o projeto no Instagram e no site. A pintura da sala sairá gratuita para o CAMBLU, 
pois o pai do João se ofereceu para patrocinar, faltando apenas o papel de parede. Gabriela Scheidt disse que a família 
possui uma marmoraria, e que se houver algo de mármore no projeto da sala, pode ser feito orçamento acessível com 
eles. 

04. 

Rafael Coelho disse que ainda não obteve resposta, e questionou como será feito o transporte dos colchões. Wallace 

disse que pode transportar de carro, mas que se alguém possuísse uma “carretinha” seria melhor. Ele disse que assim 

que for marcado o horário, alguém do CAMBLU poderá buscar. 

05. O setor responsável salientou que os cabos HDMI já foram comprados, faltando apenas a sua instalação. 

06. 

Wallace salientou que um grupo já foi criado incluindo a aluna Larissa Chiste e os demais responsáveis por ligas 
acadêmicas. Ele solicitou que a gestão opine sobre temas fixos para o congresso ou outras opiniões. Carolina disse 
que uma das propostas da atual gestão foi de elaborar aulões de diversas disciplinas, feitos pelas ligas por meio de 
casos clínicos. Desse modo, a ideia dela era de englobar essas aulas no congresso, por casos clínicos. João e Douglas 
opinaram, salientando que a ideia é ótima e que tornaria o congresso menos cansativo e mais dinâmico. João também 
deu a ideia de duas ou mais ligas se unirem para o debate de um mesmo caso clínico. A ideia abordada por Carolina 
foi aprovada pela gestão. 

07. 

Rafael Coelho deu o feedback de que o workshop foi muito assistido, batendo mais de mil visualizações no canal do 

Youtube do CAMBLU; a próxima etapa do workshop ocorrerá com uma bibliotecária da FURB, cujo currículo será 

divulgado no Instagram do CAMBLU. Wallace questionou se a próxima etapa será aberta ao público, e Carolina disse 

que sim, pois o controle da certificação ocorrerá via check-out pela IFMSA Brazil. 

08. 
A secretaria do CAMBLU já está trabalhando no levantamento das principais pautas de maio e junho para divulgação 

pública. 

09. 

Rafael Patiño salientou que foi postado no blog um resumo feito pela aluna Anna Welter para o seu studygram acerca 

do podcast de hemofilia, lançado pelo CAMBLU. Ele disse que essa foi uma boa forma de divulgar o blog e os podcasts 

ao mesmo tempo. 

10. 

Brenda disse que foi recebida uma amostra do porta jaleco, e que o tamanho era muito pequeno. Assim, ela solicitou 

uma alteração no tamanho para 300x300x40 e alteração do zíper para preto, para que ocorra um melhor 

aproveitamento do produto. Desse modo, o valor passará para R$9,88. Ela salientou não ser possível guardar o jaleco 

no produto recebido inicialmente, e por isso foi solicitada a mudança. 
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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 

 

11. 
Rafael Coelho disse que os alunos do curso de Educação Física também foram convidados para participar da revista 

e aceitaram, e que está tudo bem encaminhado, mas que o projeto ainda não está completamente encaminhado. 

12. 

Sofia iniciou a pauta solicitando ideias dos membros da gestão para homenagear os professores, e disse que a sua 

opinião era de que podia ser feito um vídeo homenageando os professores, mas sem citar nomes. Vanessa disse que 

é muito importante essa homenagem, pois muitos professores bons estão desanimados durante esse período. Gabriela 

deu a ideia de que vários alunos podiam participar e fazer pequenos vídeos agradecendo aos professores, sendo no 

máximo 3 alunos por fase. Esse vídeo poderia ser compartilhado tanto via WhatsApp como nas demais mídias sociais. 

Wallace solicitou que o marketing pense melhor sobre a ideia e sobre a elaboração de um roteiro, abrindo para que 

mais membros da gestão auxiliem na criação. Rafael Patiño disse que uma ideia seria também divulgar o vídeo pela 

TV FURB, e Wallace disse que isso pode ser estudado. 

13. 

Camila disse que em conjunto com Gabriela Dombeck e Wallace, a secretaria do CAMBLU está pensando em ideias 

para integrar a gestão de forma online, uma vez que a metodologia de reuniões via Teams nunca ocorreu em uma 

gestão anterior. Ela salientou que será criado um formulário de autoavaliação, a ser preenchido pelos membros, no 

qual eles poderão ressaltar suas expectativas, frustrações, projetos e trabalhos que estão sendo elaborados até o 

momento dentro do CAMBLU, e como acreditam que poderiam melhorar. Outros formulários serão criados para 

melhoria na convivência da equipe, bem como dinâmicas de grupo que possam ser feitas à distância, visando um 

melhor aproveitamento das qualidades de cada um. As ideias foram bem aceitas e serão colocadas em prática já nesta 

semana. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 


