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REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2020 

NÚMERO DA REUNIÃO 27 

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 

Ana Luiza M. G. Boaventura, 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, Laisa Scremin, Larissa C. Chiste, Laura 

Spengler Zen, Luis Gabriel Blemer, 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, Priscila Pegoretti 

PAUTAS 

  

1.  Demandas por fase 

2.  Reunião do Colegiado 

3.  Mensalidades 

4.  Ligas Acadêmicas DAEX 

5.  Setembro Amarelo 

6.  Interação FURB 

7.  Eventos  

8.  Lojinha 

9.  E-paatc 

10.  Conversação em Inglês 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 31/08/2020 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 20h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 22h37   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 

 

DISCUSSÃO 

Nº Ação 
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01. 

Sobre as demandas levantadas na última reunião, Sofia respondeu que o professor Romero diminuiu pela metade o 

número de alunos da turma e que agora a situação se normalizou; Wallace salientou que as aulas práticas no Hospital 

Santa Isabel retornam no dia 08/09. 

Gabriela Scheidt disse que dois novos alunos entraram na sala dela por transferência (atual 5° fase), mas que não se 

formarão com a turma deles pelo fato de que precisam repor aulas do currículo novo. Carolina perguntou se eles estão 

pagando pelo currículo novo ou velho, e um dos alunos transferidos, Vinícius de Oliveira, respondeu que estão pagando 

pelo antigo currículo pois ainda não estão repondo matérias. O grande problema é que eles precisarão esperar até que 

a turma 50 (primeira do currículo novo) tenha determinadas disciplinas para poderem se formar, atrasando sua 

formação. Carolina questionou qual foi o sentido da liberação dessas vagas para a 5° fase pelo departamento, já que 

eles precisarão esperar pelas disciplinas da turma 50. Gabriela ressaltou que acha totalmente inviável essa espera, e 

gostaria de saber se pode ser trabalhada outra opção de reposição, até mesmo com estágios. No caso, os alunos não 

podem entrar no currículo antigo pois foram aprovados via vestibular, e não via transferência externa. A proposta de 

Wallace é conversar com o departamento para que eles se encaixem no currículo antigo. Gabriela disse que apesar de 

ser complexa essa transferência, antes de entrarem os alunos já sabiam que seria dessa forma, portanto a negociação 

seria complicada. Vinícius salientou que eles contataram o CAMBLU apenas como uma alternativa, pois o coordenador 

Ricardo se mostrou apto a ajudar, mas também ressaltou que seria inviável colocar os dois no currículo antigo. Desse 

modo, o CAMBLU tentará comunicação com o departamento, mas deixou claro que será difícil. 

02. 

Wallace ressaltou que a reunião de hoje foi focada na pauta de antecipação de formatura da atual 12° fase. Eles se 

basearam na ementa nacional que permitiu antecipação de formatura para os acadêmicos que tenham cumprido 75% 

do internato. Apenas 21 alunos da turma queriam a aprovação da ideia, e ainda assim existiam divergências, desse 

modo o colegiado achou a argumentação fraca. Três representantes foram a favor da antecipação desde que cumprida 

a mesma carga horária da última turma formada, mas 8 foram contra. A alegação dos alunos para antecipação é a 

questão financeira, bem como a necessidade de iniciar no mercado de trabalho.  

03. 

O ofício enviado no mês passado para a reitoria foi respondido com uma planilha de todos os contratantes da FURB, 

bem como outras explicações do porque da não redução da mensalidade. Julia Orsi opinou que apesar de todos os 

esforços movidos, o momento é complexo pois outros centros acadêmicos não estão apoiando o movimento. João 

disse que achou a planilha pouco esclarecedora. Camila salientou que a falta de apoio torna tudo mais difícil, e que 

sempre haverão brechas para que o desconto na mensalidade seja negado. Wallace disse que achou a resposta ao 

ofício razoável, e que a falta de apoio jurídico, do DCE e de outros CAs é um ponto importante. Assim, ele perguntou o 

que o CAMBLU ainda poderia fazer nessa pauta, e João Vitor abordou a questão dos hospitais, que foi deixada em 

aberto na resposta da FURB. Ele disse que mais esclarecimentos sobre o valor que é repassado aos hospitais são 

necessários, pois mesmo sem aulas práticas eles continuaram recebendo a verba, o que não é justo. Sobre a redução 

do salário dos professores, Wallace comentou que apesar de aprovada por boa parte da FURB, não seria possível, 

pois existe um decreto que proíbe isso. Brenda opinou que não seria viável, pois muitos professores estarão dando o 

dobro de aulas devido à pandemia, onde as turmas foram divididas pela metade. A resposta ao ofício será divulgada 

para todos os alunos via redes sociais.  

04. 

Larissa comentou da proposta da AEMESC de que o estatuto de cada liga fosse enviado diretamente para a ABLAM, 

e não mais para o DAEX, para agilizar os processos.  

Sobre a burocracia do DAEX, Wallace disse que algumas documentações exigidas limitam muito a atuação das ligas, 

mas que são obrigatórias.  

05. 

Larissa comentou sobre a ideia de um podcast sobre yoga com a professora Rafaela, mas ela respondeu que no 

momento já está com muitos projetos. Assim, a sugestão dela foi fazer uma live focada em saúde mental que aborde 

também Yoga no Instagram, na sexta-feira à tarde. Como nesse horário muitos alunos estão em aula, a live ficará 

gravada. Ainda nessa semana será feita a divulgação. Douglas mostrou o efeito que está criando para o story do 

Instagram e pediu sugestões. Anna Sofia disse que é importante que o efeito ressalte a campanha do setembro 

amarelo, de conscientização sobre a saúde mental. Douglas pediu que mais sugestões sejam elaboradas e enviadas 

no grupo do WhatsApp. 

06. 

Larissa disse que serão gravados 3 ou 4 vídeos pelo TEAMS, os quais serão postados na plataforma da FURB. Neles, 

haverá uma explicação sobre os ciclos do curso de Medicina (básico, clínico e internato); hospitais que temos aulas; 

mensalidades; bolsas. Além disso, uma live será transmitida no dia 09/10 pela FURB TV tirando dúvidas dos 

participantes e, se possível, mostrando a salinha da medicina na FURB. 
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07. 

Sobre o evento de Medicina no Exterior, já estão confirmadas para dia 08/10 a palestrante de Portugal e dia 18/10 a 

palestrante da Espanha. O evento ocorrerá por meio de lives no Instagram e está bem encaminhado. 

Sobre o evento da telemedicina, Douglas explicou que será um evento de um dia, transmitido pelo Youtube, focado na 

telemedicina com palestra sobre a LGPD e a importância/vantagens da telemedicina. 

Sobre o workshop de medicina em áreas remotas com a IFMSA, Sofia disse que uma reunião foi marcada para sexta 

e que a ideia geral já está fluindo, mas que irá aguardar a reunião para mais esclarecimentos. A palestra seria mais 

focada na atuação da Cruz Vermelha/Medicina Sem Fronteiras. 

08. Rafael Patiño já elaborou a arte para o copo, que será postada no Instagram para votação.  

09. 

Rafael Coelho disse que houve uma inscrição para o PAATC, de um aluno do internato. O trabalho dele ainda não foi 

aprovado pelo congresso, assim, conforme edital, ele pode ser aprovado para o PAATC, mas só recebe o dinheiro após 

aprovação em congresso. Uma alteração no edital foi definida: a inscrição passará a ser 70% do valor, com teto máximo 

de R$100,00. 

10. 

Carolina disse que já foi divulgado o formulário para novos professores nas redes sociais, e que o certificado da 

conversação do semestre passado já está pronto.  

11. 

Wallace comentou que uma comissão precisa ser montada no dia 14 de setembro para esclarecer como ocorrerão as 

eleições do CAMBLU nesse ano, mas que apenas em novembro serão definidas novas chapas e assuntos referentes 

a isso, para que não ocorram problemas na resolução das atuais pautas. A princípio, o posicionamento do DCE é que 

os centros acadêmicos posterguem as eleições, porém caso ocorram em tempo normal, as votações devem ocorrer 

via AVA e por formulário. Wallace esclareceu que a comissão só pode ser formada por membros que não desejam 

participar do CAMBLU na próxima gestão. 
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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 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                         

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   
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______________________________________     ______________________________________ 

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 


