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

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Hoje (24/08) não houve a reunião. 
A atual sexta fase tem uma demanda, eles estão com um problema com a disciplina de técnica cirúrgica, pois o 
professor Romero está querendo juntar a turma toda para realizar a aula prática. Como isso vai contra o protocolo de 
segurança, nós do CAMBLU iremos entrar em contato com o Ricardo para tentar solucionar isso.  
A quarta fase tem uma demanda também, pois alguns alunos estão questionando se a FURB disponibiliza testes 
rápidos de COVID, para alunos que estão vindo de outros estados, e principalmente andando de avião. Sobre isso, 
até onde sabemos não existe essa possibilidade, mas entraremos em contato com o departamento para um 
esclarecimento sobre isso, e sobre as medidas que estão sendo tomadas quando alguém tem resultado positivo.  
Muitas turmas estão tendo problema com as aulas gravadas no Teams, os líderes estão tentando resolver com o TI, 
caso não solucione o problema, o CAMBLU irá tentar resolver. 

02 
O ofício que fizemos foi enviado para a ouvidoria e estamos aguardando retorno. Sobre a dúvida referente ao 
desconto que a FURB irá ceder para advogados e dependentes, enviamos um e-mail para a reitoria e também 
estamos aguardando retorno.  

03 

A Julia Orsi trouxe uma ideia para o Setembro Amarelo, a ideia é para que no dia 07/09 seja feita mais uma conversa 
com uma psicóloga no grupo de conversa, um podcast de meditação guiada, e também trazer uma outra profissional 
para participar da roda de conversa, mais no final do mês. A Larissa Chiste também sugeriu de fazer algumas 
postagens no Instagram, de frases sobre saúde mental. Vamos fazer um calendário com todos os eventos que serão 
feitos na medicina referente ao setembro amarelo. O Douglas Rizzotto sugeriu de fazer algo na internet, já que não 
teremos como distribuir as fitas amarelas, e o João Vitor Muller Fantini deu ideia de fazer um filtro para o Instagram, e 
o Douglas pesquisará como fazer, e o João irá ajudá-lo. Surgiu a ideia de fazer um texto informativo sobre saúde 
mental, em colaboração com psicólogos, para ser enviado via e-mail para os alunos, e também ser feito em forma de 
publicação no Instagram.  

04 

Vários eventos vão ocorrer nesse segundo semestre, o I SOLAM, Curso de Marketing para Médicos, Residência no 

Exterior, as duas últimas etapas do Workshop do Currículo Acadêmica e um evento sobre tecnologia na Medicina. 

Rafael Coelho trouxe a ideia de fazer um evento sobre residência no exterior, com residentes brasileiros que estão 

em vários países. A ideia é ser feito em forma de lives, de uma forma que seja um país por live, só falta decidir as 

datas. Os palestrantes de Portugal, Espanha, Inglaterra e EUA já confirmaram, só estão esperando uma data. Esse 

evento esta será feito em parceria com AEMESC. 

Os responsáveis pelos eventos devem decidir datas para deixar tudo organizado. 

A IFMSA nos convidou para fazer um evento sobre áreas remotas da medicina, como por exemplo Cruz Vermelha, 

Medicina Sem Fronteiras, a Sofia, Laura e Brenda vão ajudar na organização. 

O evento sobre telemedicina e tecnologia na medicina, ideia dada pelo Douglas, será melhor formulado e conversado 

em breve. Tentar incluir temas referentes a ética.  

05 

Correção referente a ata da semana passada: por enquanto o marceneiro não precisa ir fazer as medidas de 

angulação, será necessário em outro momento. Por enquanto ele consegue iniciar a produção sem as medidas de 

angulação. 

Sobre o pagamento, será feito via transferência para a empresa, assim que os móveis ficarem prontos. O João 

Fantini irá ver com a empresa se há necessidade de dar uma entrada do valor. 

06 
A arte foi feita pelo marketing, naquele copo personalizado. E quando a gestão decidir qual a melhor arte, será postado 
no Instagram, em forma de enquete, se os acadêmicos vão querer o copo ou não. 

07 Ainda não tivemos um retorno, o João Fantini vai tentar contato. 

08 

A Carolina Veiga solicitou se alguém pode ficar responsável por essa pauta. Para esse semestre é necessário ver 

com os professores referente aos horários de aula, se irá continuar da mesma forma. Quem ficar responsável 

também tem que ver sobre a emissão de certificados para os professores, manter o controle dos horários e presença. 

O Rafael Coelho ficou responsável para ajudar a Carolina. 

09 
Anna Sofia Silva Amorim trouxe uma ideia de fazer podcast sobre discussão de casos clínicos. O caso pode ser feito 

por alunos, integrantes de ligas, auxiliados por professores.  

10 O Rafael Destri Coelho vai passar no HSI para pegar os colchões para realizar o corte. 
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