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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Sobre as demandas por turma, Camila Ceruti respondeu um questionamento sobre as reposições das aulas, que no 
caso do ciclo básico, nenhuma turma ainda está fazendo. A atual 5ª fase, por sua vez, está repondo aulas de 
semiologia I no Hospital Santa Isabel (HSI) e no Hospital Santo Antônio (HSA), assim como a 6ª fase. A 4ª fase ainda 
precisa repor, mas isso, segundo a presidente, ficará para o 2º semestre de 2021. Sofia comentou que a 7ª fase está 
repondo apenas 4 aulas que  foram perdidas quando a turma estava na 5ª fase, e com isso, ela questionou sobre 
como será feito para que todas as turmas reponham as aulas de semiologia, que são muitas. Camila explicou que as 
secretárias do CAMBLU fizeram uma planilha de aulas a serem repostas para todas as turmas, e isso será 
organizado conforme o calendário. Ceruti comentou também que questionou ao pró-reitor qual seria o plano de 
reposição das turmas, e ele por sua vez, respondeu que existe um prazo para reposição de aulas até 2022, e que 
essas reposições dependerão da disponibilidade de cada professor. A presidente comentou, então, que é necessário 
que cada turma cobre e combine com os professores essas reposições de aulas perdidas. Sofia perguntou sobre a 
possibilidade de alguma turma ficar “pendurada” por conta dessas aulas que ainda não foram dadas, e Felipe 
acrescentou que a turma dele optou por repor todas as aulas perdidas, e que isso deve levar um tempo. Camila 
finalizou lembrando que todas as aulas devem ser repostas até 2022, mas que as turmas mais avançadas possuem 
prioridade nesse sentido. 

02 

Sobre o retorno das aulas em 2021, a presidente lembrou sobre a live da FURB que explicou o retorno das aulas. 
Haverá um sistema na FURB chamado Onlife, e isso funcionará de forma híbrida, dando a opção aos alunos de 

escolher se preferem assistir às aulas presencialmente ou via remota. Isso se dará via Microsoft Teams, mas os 
professores estarão na sala de aula sendo gravados para que haja a transmissão para todos. Lembrando, é claro, 
que existem professores que são do grupo de risco e que optarão por não se expor à sala de aula, sendo que nesse 
caso as aulas poderão ser totalmente online. Camila conversou com Romeu sobre a obrigatoriedade de comparecer 
a todas as aulas, caso um aluno opte pelo modo presencial, e ele afirmou que em cada matéria o aluno terá essa 
possibilidade de escolher, mas que caso seja escolhida a opção presencial para determinada disciplina, o aluno 
deverá sempre comparecer presencialmente às aulas. Romeu também explicou para Camila que as salas variam de 
acordo com o tamanho, mas que, respeitando o distanciamento social, algumas delas comportam até 35 alunos. 
Ceruti, então, usou como exemplo matérias que possuem alta demanda de aula presencial, que sejam divididos em 
grupos, e que se revezem para o comparecimento às aulas em cada semana. Ela explicou também sobre a 
biblioteca, que manterá o sistema de empréstimos e devoluções por email, que devem sempre ser agendados. Falou 
ainda que sobre o restaurante universitário ainda não há nada definido. Ela lembrou também que foi realizada uma 
postagem no Instagram do CAMBLU falando sobre toda essa situação de volta às aulas. 

03 

Sobre o retorno dos hospitais, Camila explicou que o HSA e o Hospital Santa Catarina (HSC) estão liberados para 
aulas de grupos de até 6 alunos. Ela explicou que o Hospital Universitário (HU) voltou às atividades dia 01/02, e que 
existem algumas restrições para cada ambulatório do HU da FURB, sendo que alguns deles comportam apenas 2, 3 
ou 4 alunos por aula, e que isso será definido dependendo de cada professor de determinada matéria. O HSI 
começou a liberar, também, no dia 01/02, a entrada de estudantes de todas as disciplinas, para grupos de 3 alunos 
em cada aula.  

04 

Sobre a mudança de coordenação, Camila lembrou que o professor Nogara assumiu no dia 01/02 a coordenação do 

curso de Medicina, e que haverá uma postagem no Instagram do CAMBLU parabenizando-o. A presidente lembrou 

que a partir de agora todas as dúvidas e reclamações sobre o curso deverão ser tratadas com ele, e não mais com 

Ricardo, que deixou o cargo. 

05 

Duas mulheres que trabalhavam no Departamento de Medicina pediram transferência para outra faculdade, e no 

momento encontra-se sem representante nos cargos deixados. A Divisão de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

(DGDP) da FURB havia comentado que na última semana de janeiro deveriam ser contratadas novas pessoas, mas 

isso não ocorreu. Camila, então, disse que entrou em contato com os responsáveis dessa divisão, e depois de insistir 

nisso, Carlos Nunes a respondeu, dizendo que a partir de 01/02, novas pessoas contratadas assumiriam os cargos. A 

presidente do CAMBLU lembrou sobre a rotatividade do sistema do departamento, que deveria ocorrer a cada 2 

anos, mas que as pessoas costumam deixar os cargos antes disso, e aparentemente não há um motivo exato para 

esse fato, portanto ela solicitou a Gilmara, chefe da DGDP, uma explicação, que ainda não foi dada. 

06 
Quanto ao voluntariado, Ana Luiza comentou sobre o projeto Ajude um Idoso, que será realizado novamente esse 
ano, devido ao sucesso obtido no ano passado. Ana disse que conversou com Carol Veiga, e que ela ressaltou a 
necessidade de ver com antecedência o local para deixar as caixas para recebimento de doações. A diretora de 
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filantropia entrou em contato com supermercados, e disse que há muita burocracia para esse tipo de ação, mas que 
apesar disso muitos mercados foram solícitos com ela e demonstraram interesse no projeto, porém pediram para que 
seja escrito um ofício esclarecendo todas as informações e objetivos da campanha, para que tudo fique escrito e 
registrado com clareza. Ana comentou também que é necessário decidir qual instituição ajudar, para que se possa 
colocar isso no ofício. São Simeão e Continuando a Vida foram instituições que foram ajudadas no ano passado, e 
Ana entrou em contato com elas, para perguntar exatamente quais os itens mais necessitados pelas instituições. A 
São Simeão, que abriga 71 idosos, pediu produtos de higiene, como fraldas, enquanto a Continuando a Vida, com 40 
idosos, demanda também de luvas de procedimento e laticínios. Ana tentou entrar em contato com a casa Santa Ana, 
que não retornou, e conversou também com a Menino Jesus, que transpareceu ser uma instituição muito carente, 
que, segundo a mulher responsável, possui 32 idosos, e que 12 deles sobrevivem com apenas um salário mínimo, o 
que não consegue suprir todas as necessidades deles. Essa última instituição pediu, além de produtos de higiene, 
alimentos como leite, bolacha, café, ou seja, alimentos básicos. A diretora de filantropia ressaltou que é necessário 
sempre aprimorar as campanhas, além de fazer o que sempre é feito, por isso, ela sugeriu a ideia de fazer vídeos e 
fotos com os idosos, para ajudar na aproximação do público com os estudantes envolvidos na causa. Ela finalizou 
lançando o questionamento para futura decisão do CAMBLU sobre quantas e quais instituições serão ajudadas, para 
que se possa agilizar isso para março ou abril. Laísa sugeriu também a postagem de um story no Instagram, 
perguntando ao público seguidor da página sobre sugestões de instituições que precisam de ajuda. Camila comentou 
que gostou da ideia, e falou sobre a importância de divulgar causas sociais de Blumenau e assim conhecer melhor as 
instituições a serem ajudadas. Brenda sugeriu no chat sobre continuar ajudando o lar “Continuando a vida”, e Camila 

concordou, lembrando que essa instituição, ano passado, recebeu bastante ajuda do CAMBLU após passar por um 
incêndio, e também achou interessante a ação de arrecadar não só produtos de higiene, mas alimentos, para, assim, 
poder ajudar a instituição Menino Jesus. A maioria das pessoas concordou com a ideia de Camila, e assim ficou 
decidido: ajudar a Continuando a Vida com produtos de higiene, e a Menino Jesus com alimentos básicos. Ana 
completou dizendo que iria fazer o ofício e lembrou também sobre uma proposta de projeto de extensão, na qual ela 
e Brenda estão trabalhando, e falaram com as professoras Carol Valente e Dani Maysa, para que elas as ajudem a 
realizar esse projeto. Haverá uma reunião das 4 envolvidas, nesta semana. A princípio seria realizado um projeto com 
a ONG YPDO, mas Ana lembrou que no próximo semestre, caso o quadro de pandemia melhore, esse projeto pode 
se expandir para quaisquer instituições da região, já que é uma proposta voltada para a área de educação em saúde. 
Camila comentou que acha uma causa nobre e que concorda que isso seja feito. Brenda lembrou que o projeto com a 
ONG YPDO está encaminhado e que também será mantido. Camila exaltou o trabalho das meninas e lembrou a 
importância da filantropia. 

07 

Camila disse que conversou com a Brenda sobre a possível ampliação do projeto CAMBLU Mulher para outros 

eventos relacionados à mulher, já que ainda se encontra muito machismo no meio médico. A presidente comentou 

sobre a importância de fazer posts falando sobre o assunto, e futuramente realizar eventos presenciais, considerando 

a melhora na pandemia. Camila complementou dizendo que será feito um grupo para as responsáveis pela pauta do 

CAMBLU mulher, sendo que ficou decidido que as responsáveis pela pauta, juntamente com Camila, seriam Brenda 

e Sofia.  

08 

Sobre a disciplina optativa de medicina mediada por tecnologias, Camila passou a palavra para João Vitor, que 

comentou que o questionário de adesão ainda estava aberto, com 46 respostas ao todo, e que, dessas, 43 pessoas 

demonstraram interesse na disciplina optativa, o que foi repassado para o professor Rinaldo, que foi o idealizador do 

projeto. O vice-presidente do CAMBLU sugeriu o reforço da divulgação desse formulário, para analisar se existem 

mais pessoas interessadas em cursar essa matéria. João pediu então para que o marketing do centro acadêmico 

divulgue isso no Instagram novamente, e que seja repassado o texto sobre a disciplina no grupo dos líderes, a fim de 

que eles encaminhem isso para as respectivas turmas. Camila elogiou o trabalho de João nessa pauta, e reforçou a 

importância da medicina mediada por tecnologias em tempos de pandemia. O vice-presidente finalizou agradecendo 

Amanda e o pessoal do marketing pela ajuda no projeto. 

09 

Sobre o projeto do Janeiro Branco, Camila elogiou o projeto e deu palavra aos idealizadores dele. Amanda comentou 

sobre a necessidade dessa pauta, afirmando que foi trabalhoso, mas muito recompensador mexer com isso, e que foi 

muito divertido. Ela elogiou também Rafael por ter entrado em contato com a psicóloga. Laísa agradeceu a todos 

pelos elogios, e lembrou que foi realizado um post oferecendo ajuda e dando a oportunidade aos alunos de medicina 

de falarem sobre quaisquer necessidades de acompanhamento psicológico que eles apresentem, e lembrou também 

do papel da Central de Apoio ao Estudante (CAE) na FURB. 

10 

João falou que a contabilidade estava tentando regularizar o CNPJ antigo do CAMBLU, que se encontra irregular 

desde o ano passado. Ele disse que houve uma reunião para tentar resolver essa questão, mas que não 

conseguiram o contato do fundador do CAMBLU para regularizar esse CNPJ antigo e que, portanto, será mais fácil 

criar um novo. No entanto, devido a algumas mudanças no estatuto e à ata da posse da gestão de 2021 no CAMBLU, 

será necessário refazer o estatuto, e pra isso, o vice-presidente pediu o auxílio da atual secretaria do CAMBLU para 

ajudar nessa pauta. Camila lembrou que as mudanças recentes no estatuto já foram realizadas, e que seria bom 
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conversar com Carolina Veiga ou Wallace para conseguir o documento em Word, para poder reescrevê-lo e colocá-lo 

nos moldes. João Vitor falou que seria necessária também uma lista de presença ou o formulário de votação da atual 

gestão para confirmar a eleição. Com isso, a presidente questionou o que será feito caso não sejam conseguidas 

essas listas, e João falou sobre a possibilidade de regularizar a posse da atual gestão em um documento. Camila 

falou então que irá pedir para Wallace o registro dessas alterações que foram feitas, e que fará um grupo para os 

responsáveis pela pauta para auxiliar nisso, sendo eles: Camila, João, Gabriela Dombeck, Laura e Thainá.  

11 

João cobrou Charles, da Divisão de Administração do Campus (DAC), sobre a licitação e disse que a ela será aberta 

no dia 05/02 às 09h30, e que, assim que for decidida a empresa responsável pela compra dos armários, isso será 

feito e o processo continuará ocorrendo. 

12 

João disse que como não estava mais recebendo resposta do Everson da DAC, que era responsável pela elétrica, 

decidiu entrar em contato com Sergio, chefe da DAC, e ele explicou para João que como estavam muito ocupados 

com instalações do projeto Onlife na FURB, eles deram maior prioridade a isso, e que essa resposta seria dada no 

dia 01/02. Camila comentou sobre as luminárias e o papel de parede que já estão com Brenda, e perguntou se era 

possível deixar esses materiais na salinha, e João confirmou, pois o eletricista precisará das luminárias para a 

instalação elétrica, mas que é melhor esperar tudo estar instalado corretamente para poder colar o papel de parede 

na sala. A presidente disse que Brenda poderia pedir ajuda caso precisasse, e que para ter acesso à salinha, era 

preciso pedir a chave na guarita da FURB. 

13 

Quanto à cerimônia do jaleco, Camila disse que conversou com as líderes das turmas que entraram em 2020/2 e 

2021/1, e que foi decidido em consenso em ambas as turmas que será melhor esperar a pandemia acabar para 

realizar os eventos. 

14 

Camila elogiou o trabalho de Felipe e Sofia pelo Manual dos Calouros, sendo que Sofia já tinha feito o molde do 

manual, e que Felipe ficou responsável por revisar e reescrever os textos. Felipe questionou sobre quando seria a 

divulgação do manual, caso as turmas já estejam fechadas, e Camila comentou que já poderiam começar a 

divulgação, mas Priscila (caloura da turma 53) sugeriu que seria melhor deixar para mais perto do início das aulas. 

Amanda afirmou que o marketing vai deixar os materiais prontos para divulgá-los quando desejado. 

15 

Camila comentou que, na apresentação para os calouros, é ideal que todos os membros da gestão do CAMBLU 

falem, e que na semana do dia 22/02 será realizada essa apresentação via Microsoft Teams, ressaltando a 

importância de que todos estejam presentes. Ela lembrou também o pessoal do marketing e dos eventos sobre a 

divulgação dessa apresentação. A presidente disse que deverá ser explicado sobre cada cargo e alguns detalhes 

sobre o curso e a FURB, assim como os projetos, as ligas acadêmicas e a função do CAMBLU dentro da 

universidade.  

16 

Sobre a conversação em inglês, Camila deu a palavra para o Rafael coelho, e questionou se já havia algum 

encaminhamento disso. Rafael disse que esteve olhando alguns documentos da FURB sobre a monitoria de 

semiologia, e acabou encontrando o projeto pedagógico do currículo novo do curso de Medicina, e descobriu que 

uma parte do documento diz que é necessário, para conseguir o diploma de Medicina, ter nível B2 de proficiência em 

inglês até o fim da 9ª fase, o que demonstra a importância de saber uma segunda língua no curso de Medicina. Com 

isso, Coelho disse que é muito importante manter o projeto de conversação em inglês, e que serão chamados novos 

professores para auxiliar no projeto. A presidente disse que também não tinha conhecimento dessa necessidade de 

saber inglês para as turmas do novo currículo, e que por isso é necessário divulgar para que o maior número de 

estudantes possível saiba disso, reforçando a importância de participar de aulas de inglês ou de momentos de 

conversação. Para isso, Camila disse que será feito um formulário questionando quais alunos possuem interesse na 

conversação do CAMBLU, e o diretor de políticas científicas lembrou que, no ano passado, houve pouca adesão a 

esse projeto, e que talvez se isso fosse feito de forma presencial, haveria maior adesão a essa prática. Ceruti 

comentou que, como as aulas estão voltando a ser presenciais, provavelmente será possível realizar essas reuniões 

presencialmente também, respeitando o distanciamento social. Camila questionou sobre o início da divulgação, e 

Rafael disse que seria importante divulgar o quanto antes, já que o nível B2 não é tão rápido e simples de ser 

alcançado, e seria ideal que os estudantes aderissem a isso o mais cedo possível também. 

17 

Sobre a regularização das ligas acadêmicas, Priscila comentou que a pauta, idealizada também por Rafael Coelho a 

pedido de alguns acadêmicos, diz que deveria ser definido e limitado o tempo de permanência em cargos de diretoria 

das ligas. No entanto, cada liga possui um estatuto distinto, e apesar de ser definido pela Divisão de Apoio à 

Extensão (DAEX) que esse tempo não pode ultrapassar o total de 2 anos, algumas pessoas permanecem mais 

tempo em um mesmo cargo. Portanto, idealizou-se fazer também uma nova eleição baseada nas propostas que cada 

pessoa tem para o cargo, a exemplo do que é feito nas eleições da IFMSA, para analisar as ideias de cada candidato. 

Rafael comentou que algumas ligas são muito fechadas, e que por isso seria ideal que os ligantes pudessem eleger 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Thainá Scheffer Gava, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

   Camila Ceruti dos Santos                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

os diretores das ligas. Priscila frisou sobre a importância de cada candidato a um cargo ter experiência no ramo da 

determinada liga acadêmica. Camila concordou com as ideias que foram expostas, e sugeriu que a DAEX deve 

auxiliar na pauta, pois possui melhor discernimento disso. A presidente acha que isso traria uma maior transparência 

para os processos seletivos de eleição nas diretorias das ligas acadêmicas. Sofia disse que a ideia de os ligantes 

elegerem os diretores das ligas é muito boa, pois daria uma oportunidade maior para os estudantes de chegarem a 

um cargo desejado. Camila sugeriu então que Priscila junte todas as ideias sugeridas durante a discussão da pauta e 

leve para a DAEX. Rafael completou que seria de bom tom conversar com os diretores das ligas antes para pedir a 

opinião deles sobre isso, mas Priscila acha melhor conversar com a DAEX antes, pois possibilitará criar um projeto 

mais bem estruturado. Camila concordou com a diretora das ligas acadêmicas, e lembrou que nada disso está 

definido ainda, e que seria apenas uma simples conversa com a DAEX para organizar as ideias e pedir a opinião 

deles sobre isso, afinal, caso a resposta da DAEX seja negativa, de nada adiantará conversar com os diretores das 

ligas antes. Por fim, devido à divergência de opiniões entre os membros da gestão, Priscila disse que irá criar um 

formulário para o pessoal do CAMBLU decidir se será conversado com a diretoria das ligas ou da DAEX primeiro. A 

presidente questionou sobre as ligas inativas, e Priscila disse que ao conversar com Larissa Chiste, entendeu que 

algumas ligas estão em período de “transição” e não sabem exatamente o que propor de atividade para os ligantes, e 

Pegoretti ressaltou que deve ser dado suporte a essas ligas, e sugeriu como exemplo a realização de eventos de 

integração de ligas para dar uma ideia a essas ligas do que fazer. Priscila, por fim, lembrou que nem o CAMBLU e 

nem o DAEX podem mudar o estatuto das ligas, e que isso precisa estar acordado entre as ligas e os demais, e por 

isso não se pode definir nada que não esteja de acordo com o estatuto de cada liga acadêmica. 

18 

Quanto à lojinha do CAMBLU, Brenda comentou que conversou com Scarlet – líder da turma 53 – para que ela 

consiga os tamanhos de camiseta de cada aluno, para após ter essa lista em mãos poder realizar um orçamento. 

Brenda perguntou se o pessoal da gestão gostaria de fazer camiseta ou não. Camila disse que achava interessante 

fazer o orçamento, e que a partir disso, a gestão decidiria se compraria ou não. Brenda disse então que vai atrás de 

um orçamento das camisetas. Camila questionou sobre o modelo da camiseta, e Brenda falou que poderia ser 

mantido o mesmo modelo do ano de 2020, apenas com o ano da gestão atual e com a logomarca do CAMBLU. Foi 

definido, portanto, que o pessoal do marketing vai encaminhar os modelos no grupo da gestão para que isso seja 

decidido. A diretora de patrimônio falou também da possibilidade de realizar um plantão de vendas da lojinha do 

CAMBLU em algum local da FURB, e foi definido que será feita uma enquete, na primeira semana de aula, 

questionando os alunos sobre a data da realização do plantão. Além disso, Wiggers falou sobre a possibilidade de 

produzir camisetas, mas a presidente disse que seria melhor esperar o decorrer da pandemia para ver se vale a pena 

produzir as camisetas do CAMBLU. Brenda falou também sobre a lojinha online, e disse que já colocou alguns 

produtos disponíveis no site, mas que ainda não está liberado para fazer a compra. Ela passou a palavra para Laísa, 

que teve a ideia de fazer uma lojinha no próprio Instagram do CAMBLU, mas disse que para isso é necessário 

vincular o perfil do Instagram à página do Facebook, mas como não se tem mais acesso a essa página, seria 

necessário criar mais uma página para vincular ao Instagram. Laísa questionou a opinião do pessoal sobre a vontade 

de fazer essa lojinha na própria rede social, e definiu-se que ficará melhor colocar o link para o sistema da lojinha na 

bio do Instagram do CAMBLU, para facilitar o acesso pelas pessoas.  

19 

Camila lembrou sobre o ofício do DCE pedindo à prefeitura a concessão de vacinas para os estudantes da área da 

saúde, mas disse que ainda não houve nenhuma decisão por parte da prefeitura de Blumenau sobre isso, e que se 

houver essa concessão, serão priorizados os estudantes das fases mais avançadas. 
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______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  
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