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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila iniciou a reunião lembrando que a comunicação com o coordenador Marcelo Nogara estava muito complicada 

nas últimas semanas, e que na última reunião, Camila havia combinado com ele que as dúvidas e demandas de 

estudantes seriam respondidas pelo WhatsApp. Ainda assim, Nogara permaneceu não respondendo, e por isso havia 

sido marcada uma reunião com ele na sexta-feira (26) às 16h para tratar desse assunto e estabelecer a comunicação 

com o coordenador. O que ficou acordado, então, foi que essas demandas seriam resolvidas com ele pessoalmente, 

pois ele não estava conseguindo resolver tudo pelo WhatsApp. Camila lembrou que caso alguém queira levar dúvidas 

e pendências a Nogara, deve falar com ela, e ela irá repassar isso para o coordenador toda sexta-feira, que é o dia 

em que ele estará presente no departamento. Caso sejam demandas urgentes, ele disse que irá ligar para conversar 

com o coordenador. Ela citou também que Nogara falou na reunião sobre as matérias de geriatria e urologia, que 

estavam sem professor, então para geriatria foi contratada a professora Lidiane, e para urologia cogita-se contratar 

Karine, que já é professora de uropediatria. Camila lembrou ainda que o professor Tarcísio pediu demissão do cargo 

do chefe de departamento nesta semana, portanto, o cargo está vazio no momento, e isso possivelmente causará 

mais transtornos de comunicação e resolução de problemas com o departamento. Além disso, a presidente lembrou 

que o departamento já enviou os cronogramas, que estavam pendentes, para os líderes do ciclo clinico. Com tantas 

demandas de todas as turmas, foi marcada uma reunião dos líderes com o coordenador, na segunda-feira (01) às 

18h30, juntamente com os professores Melo e o Ricardo, assim como representantes do CAMBLU, para que o 

Nogara se apresentasse aos estudantes e ouvisse as suas demandas.  

2 

Camila falou que a reunião dos líderes e do colegiado com o CAMBLU teve muitas demandas. Ela disse que, antes 

da reunião, havia montado um formulário para as demandas de cada líder para ser exposto, e que na reunião, cada 

líder apresentou as pautas e demandas de suas respectivas turmas. Ceruti lembrou que, a fim de não prolongar muito 

a atual reunião, a ata da reunião com os líderes será postada em breve por Laura, secretária do CAMBLU, no site. A 

presidente apenas citou as principais pautas, que incluem a demanda de vacinação imediata por parte dos alunos do 

internato, afirmando que já montou, com Julia Prebianca, a lista com os nomes do pessoal do internato que ainda não 

foi vacinado, para encaminhar a Carlos Nunes, a fim de que esses estudantes sejam vacinados o mais rápido 

possível. Além disso, Camila disse que a data de formatura da 11ª e 12ª fases estava sendo cobrada, e que já foi 

confirmado que essas turmas terão a redução na carga horária a fim de não atrasar a colação. A 10ª e 9ª fases 

também poderão se organizar para lidar com isso em breve. A 9ª fase também possuía uma demanda para reposição 

das aulas de ginecologia e obstetrícia, que ainda não foi resolvida, o que se torna também uma prioridade, já que a 

turma precisa concluir essa matéria para dar início ao internato. Sobre o pessoal do ciclo clínico, que não está 

possibilitado de repor todas as aulas que precisa, o jeito seria tentar repor algumas matérias pendentes em outras 

cidades, como Indaial. Camila deu enfoque para as 6ª e 7ª fases, que precisam repor uma quantidade muito alta de 

aulas, e que a forma com que as matérias serão repostas deverá ser decidida em breve por votação em reunião do 

colegiado, para que então a coordenação possa de fato decidir o que fazer. Camila citou também alguns problemas 

pontuais com os professores Fúlvio e Ferracin, que sempre constam em algumas demandas do clínico. Do ciclo 

básico, a presidente disse que não houve muitas demandas, apenas da 1ª fase, que está se adaptando aos poucos 

com o ritmo e o dia-a-dia da universidade. Ela falou que Melo e Ricardo, que também estavam presentes na reunião, 

estão colaborando para tentar resolver as demandas e auxiliar Nogara nessas pautas. Camila finalizou dizendo que, 

futuramente, essas reuniões do coordenador com os líderes devem ser marcadas com mais frequência, a fim de 

facilitar a comunicação dos estudantes com a coordenação do curso. Ela disse também que o CAMBLU está 

cumprindo seu papel em mediar a comunicação entre os líderes e a coordenação sempre que necessário. Sofia 

completou dizendo que se os hospitais não fecharem mais, isso já ajudará bastante na canalização das aulas do ciclo 

clínico que estão a ver. Camila lembrou que houve uma pergunta levantada na reunião sobre a abertura dos hospitais 

para todas as turmas, e falou que não há como prever, mas que os hospitais, principalmente o Santo Antônio, estão 

sendo o mais receptivo possível com relação a receber alunos lá. 

3 
Camila falou que semana passada houve algumas reclamações, mas também elogios ao sistema on-life. Ela lembrou 

que a biblioteca continua aberta apenas para atendimento por agendamento online, pois ainda não há possibilidade 
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de abrir, devido à situação da pandemia. Sobre o RU, Camila citou que a empresa responsável optou por não abrir 

por enquanto, devido à baixa demanda, e citou que também estão com dificuldades financeiras devido ao quadro da 

pandemia. A presidente disse que as salas de aula ainda não foram liberadas para estudo livre, e que isso será 

revisado pela DRA, para analisar se existe a possibilidade da liberação. Camila lembrou que, apesar disso, a salinha 

de convivência do CAMBLU está aberta para o pessoal da medicina que se sentir à vontade para ir lá estudar. Ceruti 

falou que o vídeo tutorial da reunião do Nogara com os professores ensinando a como usar o on-life será liberado 

para os alunos também assistirem. Brenda acrescentou que sua turma teve uma boa experiência com o on-life. 

4 

O CAMBLU procurou mais informações para a pauta de concursos de professores efetivos, já que esse tipo de 

concurso não está aberto, apenas o Processo Seletivo Público Simplificado (PSPS), que serve para ingresso de 

professores temporários. Camila disse que conversou com o pró-reitor, Romeu, e ele afirmou que os concursos não 

estão acontecendo devido à pandemia. No entanto, a falta desses concursos já era realidade antes da pandemia, e 

Romeu afirmou que isso é algo que o próprio departamento de medicina exige da FURB, e sugeriu que, depois que a 

pandemia estiver controlada, o CAMBLU converse com o departamento, para ver se é possível mudar isso. Camila 

lembrou que, enquanto isso não pode ser mudado, foi feito um grupo com alguns membros do CAMBLU e alguns 

professores da FURB, para questioná-los sobre o nível de satisfação deles com a FURB. Para isso, também está 

sendo feito um formulário para que os professores temporários avaliem a organização e administração da FURB, e 

perguntando também como eles se sentem em relação a esses processos seletivos, a fim de dar voz aos professores 

e aprimorar algumas coisas no meio acadêmico.  

5 

Camila disse que não havia nenhuma pergunta na caixinha de perguntas do Instagram do CAMBLU, e abriu para 

questionamentos e demandas dos demais presentes na reunião. Brenda falou que a sua turma (5ª fase) está em 

dúvida se vai ou não para os hospitais, já que não estão vacinados e não se possui ao certo uma data para quando 

isso irá acontecer. A diretora de patrimônio disse que a turma está insatisfeita, pois hospitais já foram fechados por 

muito menos em 2020, mas agora que se vive um pico de casos ninguém está fazendo nada e os hospitais também 

não se pronunciam. Amanda, também da 5ª fase, acrescentou que no ano passado havia a possibilidade de quem 

não se sentisse confortável para ir às aulas escolher não participar, e que hoje isso não existe mais. Luís replicou 

que, desde que a pandemia se instalou, isso virou um problema para várias turmas, e disse que não tem como 

impedir que os acadêmicos deixem de ir nas aulas práticas, pois isso iria atrasar o semestre e, consequentemente, a 

data da formatura de algumas turmas, alegando que não se pode adiar o coletivo por conta da vontade de algumas 

pessoas. Ele acrescentou que, caso os acadêmicos não se sintam confortáveis em ir à aula, eles possuem a 

liberdade para trancar o curso e voltar assim que a pandemia acabar. Camila concordou com Luís, e disse que não 

há muito a se fazer quanto a isso, pois se a legislação permite que os hospitais recebam os estudantes, eles 

provavelmente continuarão fazendo isso. A presidente também disse que, caso um aluno seja do grupo de risco, ele 

pode comprovar isso e repor as aulas em outro momento, mas opinou que isso seria, praticamente, a mesma coisa 

que trancar o curso. Camila afirmou que para resolver isso, o CAMBLU está tentando, ao máximo, agilizar a 

vacinação do internato para iniciar logo a do ciclo clínico. Sofia complementou o que Luís havia comentado, dizendo 

que é impossível parar as aulas, já que se uma turma para, as outras também são forçadas a parar, e isso vira um 

problema muito maior. A vice-diretora de eventos disse que, se todos os cuidados estão sendo tomados, a chance de 

se contaminar com COVID no hospital é muito baixa, e que mantendo as coisas assim será possível manter também 

as aulas. Ana Luiza concorda com Luís e Sofia, e questionou se seria possível que a 5ª fase inteira entrasse em um 

acordo de tentar parar as aulas com algum professor por determinado tempo, mas Camila disse que isso também 

acabaria atrasando as outras turmas. Camila sugeriu que, caso a turma decida que não se sente confortável em ir 

presencialmente, é melhor que combinem de fazer as práticas online com os professores, a fim de que o cronograma 

não fique parado e não atrase as próximas turmas que chegarão ao ciclo clínico futuramente.  

Ana Luiza lembrou também que houve uma demanda para ela no privado, sobre o uso da máscara N95, se ela pode 

ser utilizada nos hospitais, e Camila disse que sim, e lembrou que os hospitais estavam disponibilizando isso até 

agora, mas que a FURB, em conjunto com os hospitais, vão parar de fornecer essas máscaras, já que houve um 

gasto excessivo com isso, e agora será necessário economizar nessa questão. Mas, ainda assim, Camila afirmou que 

os estudantes podem continuar usando a N95 e que isso é permitido pelo hospital, não havendo obrigatoriedade de 

usar a máscara cirúrgica. Brenda, que trouxe a demanda da 5ª fase em questão, concordou por fim que é necessário 

pensar no coletivo, e que fará um texto explicando a situação para a turma. Camila lembrou quantas aulas a 6ª e 7ª 

fase precisam repor, pois estão muito atrasados, e que qualquer alteração no cronograma de outras turmas do clínico 

acabaria interferindo e atrasando ainda mais o calendário deles. 

6 
Camila lembrou que houve a postagem no Instagram do vídeo do CAMBLU sobre dicas para os calouros, em que 

várias pessoas da gestão participaram, e que o vídeo foi editado por Amanda. A presidente elogiou e parabenizou 
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muito, e disse que o vídeo fez sucesso, atingindo grande número de visualizações, e acrescentou que esse vídeo 

poderá ser usado por muitas pessoas do curso além dos calouros, inclusive os próximos calouros que entrarão na 

FURB. Ela lembrou o pessoal de divulgar o vídeo, e falou que as dicas servem até mesmo para o pessoal do 

CAMBLU, que também chegou na gestão com várias demandas para resolver, e frisou que é necessário ter calma e 

paciência.  

7 

Sobre o plantão de vendas da lojinha, Brenda disse que pensou em fazer o plantão na próxima semana, pois existem 

demandas de algumas pessoas para comprar produtos. Ela disponibilizou duas datas: 

 Terça-feira (09/03) das 12h30 às 13h30 

 Quarta-feira (10/03) das 12h30 às 13h30 

 Brenda disse que para ela seria melhor na terça feira, na sala de reuniões do CAMBLU, e pediu ajuda de uma 

pessoa para entregar os itens junto com ela, e Ana Luiza se disponibilizou para tal. Camila usou o exemplo da 

Atlética, que também utilizou a salinha de reuniões do CAMBLU para vender produtos no ano passado. Brenda disse 

que o marketing poderia fazer uma arte para divulgação, e sugeriu que poderia ser feita uma votação entre a gestão 

para decidir o dia entre terça e quarta, mas Camila disse que ela poderia resolver isso diretamente com a Ana, ao 

invés de fazer uma votação. Brenda e Ana concordaram e decidiram que o plantão de vendas será na terça-feira (09). 

Elas também irão contatar as meninas do marketing para decidir sobre a arte e a divulgação dela. Camila lembrou 

que faz tempo que não ocorre um plantão de vendas do CAMBLU, e que os produtos estão parados e precisam ser 

vendidos em breve, e por isso é importante a divulgação. 

8 

Camila disse que conversou com Laísa e estudou o estatuto do CAMBLU com ela para deixar tudo dentro dos 

conformes e para poder escrever o edital. Amanda disse que ainda falta finalizar algumas coisas do edital, mas que 

em breve ele estará pronto e que poderá ser definido e lançado para os interessados no cargo. 

9 

Sobre o documento das linhagens, Camila falou que ele precisa ser atualizado e passou a palavra para João. Ele 

disse que conseguiu a lista de apadrinhamentos das turmas 52 e 53, que são as turmas faltantes no documento, e 

afirmou essa semana que irá preencher o documento e, assim que terminar, irá encaminhar para as meninas do 

marketing. 

10 

Quanto ao CNPJ do CAMBLU, João disse que tem tido problemas de comunicação com a contabilidade, pois houve 

uma troca de cargos lá, e que por isso não conseguiu atualizar a pauta. Camila questionou se, caso fosse 

pessoalmente à contabilidade, seria mais fácil resolver isso. João disse que já fez isso, mas quando foi conversou 

com uma pessoa que depois saiu do cargo, e ele teve que atualizar a questão toda para a nova pessoa do cargo. 

Depois disso, o cargo trocou novamente e João teve que explicar isso para outra pessoa mais uma vez. O vice-

presidente disse que, caso necessário, marcará uma reunião presencial com o pessoal da contabilidade da empresa 

para ver se consegue atualizar isso. 

11 
João disse que perguntou para Sérgio da DAC sobre o processo, mas novamente não houve nenhuma atualização 

na pauta dos armários da saúde.  

12 

Sobre o projeto Construindo Futuros, Camila lembrou o quanto a divulgação é importante, pois isso tem colaborado 

muito para o sucesso da campanha. Ela citou que houve 26 novas doações na última semana. Ana lembrou que a 

salinha do CAMBLU está aberta para doações. Laura disse que perguntaram para ela se pode ser doado material 

escolar, como lápis e caneta, ou se estamos aceitando apenas livros, e Camila disse que até então havia sido 

acordado que seriam somente materiais didáticos, e questionou Ana sobre o que ela achava. A diretora de filantropia 

disse que o ideal seria questionar Laísa sobre isso, pois já existem algumas campanhas do tipo em mercados e 

outros locais, mas que talvez o CAMBLU possa abrir uma campanha desse tipo mais futuramente, já que todo 

material doado é bem-vindo. Camila concordou. 

13 

Camila passou a palavra para Rafael Coelho, e lembrou-o de falar sobre o post do projeto pedagógico de medicina. 

Rafael falou que conversou com Ricardo Souza, acadêmico que era um dos organizadores da conversação em 2020, 

e disse que eles concordaram que seria impossível fazer esse projeto presencialmente por enquanto, e que por isso 

deveria ser feita uma enquete de adesão do público, a decidir sobre qual dia seria melhor. O diretor de políticas 

científicas falou também que Laísa montou uma arte bem  explicativa para divulgar a exigência do projeto pedagógico 

em atingir o nível B2 de inglês, que será divulgada na terça (02). Camila disse que além dessa arte, será divulgado 

também sobre o Idioma sem Fronteiras como um auxílio para as pessoas que precisam aprender inglês e não têm 

condições financeiras. 

14 
Camila passou a palavra para Brenda, que falou com três empresas sobre o orçamento da salinha de coworking, mas 

apenas duas responderam até o momento. A empresa Correa ainda não enviou nenhum orçamento. A empresa Zata 
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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  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

 

 

 

 

 

orçou em R$690,26, e a empresa Joclomar, R$903,13. Devido à grande divergência entre os preços dessas duas 

empresas, ficou decidido que o CAMBLU ainda vai esperar a resposta da terceira empresa, para escolher qual será a 

contratada para fazer o serviço. 

15 

Brenda disse que a sanduicheira e a garrafa térmica que foram escolhidas pela gestão foram compradas e já 

chegaram, e quando alguém da gestão for ao HSI deixará os itens lá. Ela disse que conversou com Laísa sobre fazer 

um adesivo com a marca de patrimônio do CAMBLU, para colar nos itens. A diretora de patrimônio conversou 

também com uma enfermeira do HSI sobre eles entrarem na sala e usarem os itens da medicina, e a enfermeira 

disse que usavam muito pouco, e quando usavam, cuidavam dos objetos.  

Brenda falou também sobre a cafeteira Dolce Gusto que estragou, e disse que conversou com um funcionário da 

empresa JK Eletromecânica, para verificar as possibilidades de conserto. A empresa informou que realiza 

orçamentos sem compromisso de fechar negócio, e que o técnico realiza o desmonte da cafeteira para avaliá-la. Com 

isso, caso seja decidido realizar o conserto, pagar-se-á apenas o preço do serviço, e caso seja decidido apenas 

pegar a cafeteira novamente, a taxa para remontá-la é de R$25. Brenda disse que na próxima vez que for ao HSI, irá 

levar a sanduicheira e a garrafa térmica, e já aproveitará para pegar a cafeteira até a JK Eletromecânica para que a 

empresa avalie o produto. 

16 

Camila disse que havia conseguido o contato com o cardiologista Luiz, que auxiliou na criação do sistema TASY, por 

meio do professor Melo. Ela disse que o médico foi muito solícito e encaminhou o contato de Amanda, que trabalhava 

na equipe dele. Camila sugeriu que a aula para uso do sistema TASY fosse mais voltada para as turmas do internato 

e para as que estão prestes a entrar no internato. Ela pediu que as aulas sejam à noite e que sejam gravadas, a fim 

de que isso fique registrado e possa ser usado mais futuramente por outros alunos também. A presidente disse que 

foi questionado se os estudantes preferiam que fosse uma aula básica ou algo mais avançado, e ela sugeriu que se 

fosse algo para aqueles que estão iniciando, o melhor seria fazer algo básico, e depois aprofundar, para ajudar a 

todos e fazer um conteúdo bem completo. Luís concordou. Camila disse que vai continuar conversando com Amanda 

e que em breve será lançado o tutorial pela Philips. 

17 

Priscila disse que conversou com Márcia da DAEX, que ficou de passar uma lista para ela desde semana passada, e 

que essa lista será enviada até final da semana. Priscila disse que irá presencialmente à DAEX para conversar sobre 

as pautas mais recentes de ligas acadêmicas. Ela falou também que terminou de atualizar o documento das ligas, e 

que só falta incluir as duas novas que foram criadas nas últimas semanas.  
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______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           Alan Cerioli      Priscila Pegoretti                             

       Vice-diretor de Comunicação Externa                            Diretora das Ligas Acadêmicas    

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Brenda Wiggers                                                       Rafael Reis Patiño 

        Diretora de Patrimônio               Diretor de Eventos 

 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

                 Sofia Schmitt Schlindwein                                         Laísa Scremin 

                   Vice-diretora de Eventos                    Diretora de Comunicação e Marketing  

                                      

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                 Amanda Junges Derlam                                              Rafael Destri Coelho 

   Vice-diretora de Comunicação e Marketing                    Diretor de Políticas Científicas 

 

 

 

_____________________________________        _____________________________________ 

                        Felipe Moeller      Ana Luiza M. G. Boaventura 

           Diretor de Assuntos Acadêmicos                        Diretora de Filantropia 


