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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Na semana passada, houve a emissão da nota oficial 20, que determina que as aulas teóricas na FURB sejam online, 

e apenas as práticas ocorram de forma presencial, o que entrou em vigor no dia 10 de março. Isso foi decidido em 

reunião do CONSUNI com todos os conselheiros dos cursos da FURB, e levou-se em consideração também a 

votação em enquete online realizada com os estudantes, que contribuíram para a opção escolhida. Os hospitais e 

estágios serão mantidos em regime de aulas normais. Camila citou que essa nota oficial será reavaliada no dia 19 de 

março, e essa forma de ensino será mantida até a data em questão. Ela falou que é muito difícil ter certeza do que vai 

acontecer, pois se vive uma instabilidade com a pandemia, e não é possível prever o que será feito em algumas 

semanas. 

2 

Quanto ao ofício, Camila lembrou que dia 9 de março o documento foi encaminhado para a prefeitura, vigilância, 

SEMUS, e todos os outros órgãos nele mencionados. Assim que foi enviado, o documento já foi protocolado. Camila 

disse que o post no Instagram do CAMBLU teve muita repercussão, e que ganhou muito apoio dentro do curso de 

medicina da FURB, pois os alunos têm a consciência da gravidade da situação. No entanto, algumas pessoas de 

outros cursos e de fora da FURB não gostaram e escreveram alguns comentários até mesmo ofensivos no post, os 

quais foram respondidos com o devido respeito por parte do Centro Acadêmico. Camila lembrou que os acadêmicos 

de medicina estão apenas buscando algo que é seu por direito, e que não devem sentir peso na consciência por 

conta disso, pois muitas pessoas não entendem a realidade do dia-a-dia nos hospitais. Ela disse então que o post 

teve um dos alcances mais altos na história do Instagram do CAMBLU. Com isso, a presidente disse que havia 

encaminhado o ofício, também, para 3 vereadores de Blumenau: Bruno Cunha, Marcelo Lanzarin e Gilson de Souza. 

Bruno foi o primeiro a responder o email, dizendo que cobrou do Poder Executivo do Estado e da Assembleia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) uma iniciativa para que fosse analisado o pedido do CAMBLU. 

Gilson também analisou o email, e encaminhou isso em um protocolo para a prefeitura, o que já contribuiu para que o 

CAMBLU agendasse uma reunião com Maria, vice-prefeita de Blumenau, que está na coordenação do processo da 

vacinação. Camila disse que, devido à grande mobilização, Maria foi conversar com Carlos Nunes, diretor do Centro 

de Ciências da Saúde (CCS), e disse que de fato os estudantes têm esse direito e que estão corretos em ir atrás 

disso, então, Maria carimbou o ofício de Carlos pedindo para que ela liberasse as vacinas para os alunos. Dia 15 de 

março, Carlos Nunes escreveu um memorando, o qual encaminhou para a vice-prefeita, juntamente com Marcelo 

Nogara, solicitando que a vice-prefeita encaminhe isso para a comissão de vacinas de Blumenau para incluir os 

acadêmicos do curso de medicina da FURB. Com isso, Camila citou que, com o aval da vigilância epidemiológica, 

será permitida não apenas a vacinação dos estudantes de medicina, mas como dos outros cursos da área da saúde, 

contanto que realizem estágio em hospitais. Camila disse que a lista já está pronta, e assim que a vigilância aprovar, 

a lista será enviada. No entanto, até que isso seja uma certeza, a conquista do CAMBLU ainda não será divulgada.  

3 

Camila disse que foi montado um grupo no WhatsApp, para que o CAMBLU se organizasse para pedir o projeto 

pedagógico de outros cursos de medicina no Brasil, para saber como é e como eles lidam com essa exigência do 

MEC. Ela disse também que na reunião de Nogara com Romeu, o coordenador pediu que o nível de inglês requerido 

fosse alterado para o nível básico, ou então que os alunos tenham direito a um curso gratuito de inglês, caso não seja 

possível alterar o PPC. Isso ainda será avaliado pelo pró-reitor, e Camila disse que está cobrando constantemente do 

Nogara que essa pauta seja organizada o quanto antes. 

4 

Camila disse que quarta-feira (10) o Departamento de Medicina foi fechado, pois houve um surto de gripe lá dentro, e 

a preocupação foi de que poderia se tratar de COVID. Com isso, os secretários Jennifer e Gabriel ficaram 

trabalhando em home office, mas ninguém foi avisado disso, e muitos estudantes tentavam ligar lá sem sucesso. A 

presidente disse que enviou um email reclamando com o departamento, falando para que eles deem mais atenção 

aos acadêmicos. Além disso, Ceruti citou um problema com relação ao HSA, que está limitando os grupos em até 5 

pessoas, e disse que isso também não foi avisado, mas está cobrando do departamento para que eles avisem as 

pessoas daqui pra frente. Priscila também comentou que ligou no departamento e não obteve resposta, e Camila 

lembrou que não é uma obrigação do CAMBLU ficar cobrando que eles façam seus trabalhos toda hora, e que está 

sendo feito mais que a parte do centro acadêmico nesse sentido. 

5 

Na caixinha de perguntas do Instagram, não houve demandas, mas Ana Luiza trouxe uma demanda com relação à 

sua turma, que ainda está sem professor de anestesiologia. Ela disse que ainda não tiveram nenhuma aula, e que 

não haviam contratado nenhum professor dessa matéria. Camila disse que não havia mais sido informada sobre isso, 

mas que irá levar essa questão para o coordenador. Gabriela Richter comentou que conhece pessoas interessadas 

na vaga de professor de anestesiologia, e Camila agradeceu, pedindo que ela mande os contatos à líder da 49. 
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Camila passou a palavra para Rafael e Sofia. Rafael Patiño disse que o formulário teve 76 respostas, sendo um 

número melhor que o esperado, mas falou que a data da palestra teve que ser postergada novamente, sendo que o 

médico palestrante só conseguirá estar disponível no dia 25 de março às 20h. O diretor de eventos citou que o 

marketing terá que fazer mais uma nova divulgação falando sobre a data, e que isso poderá complicar a agenda de 

alguns alunos do internato, mas que não existe outra data para realizar o evento no momento. Camila lamentou, mas 

disse que é compreensível, porque o médico é da Philips e deve ter uma rotina muito atarefada. Ela disse que a 

palestra será muito proveitosa, e que existem mais projetos de eventos em mente com relação ao TASY, deixando 

tudo isso disponível gravado para quem quiser assistir. Rafael disse que foi questionado também qual era a 

necessidade do edital, e respondeu que isso serve pra que haja um controle das turmas e para poder adicioná-los no 

grupo do Microsoft Teams. 

7 

Priscila falou que há algumas semanas surgiu a ideia de criar um drive das ligas acadêmicas, porque às vezes um 

post importante pode passar desapercebido para alguém. Com isso, cada liga poderá postar no drive seus materiais, 

deixando-os disponíveis para o público mais facilmente. Priscila falou que vai tentar fazer um projeto piloto do drive, 

juntamente com um calendário do Google, e questionou se há alguma ideia para aprimorar esse projeto. Camila disse 

que acha ideal que seja criado o Google Calendar, para que todos possam adicionar os eventos às suas agendas, 

bem como acessar esse drive dos documentos das ligas. Priscila disse que tentou de algumas formas montar esse 

calendário, mas que não estava dando certo, e falou também que as meninas do marketing estão muito atarefadas. 

Ela disse que a ideia era testar para ver se o pessoal vai de fato usar, para que não seja desperdiçado todo o 

trabalho e tempo gastos em montar esse calendário. Camila gostou da ideia e acha que seria útil fazerem um teste 

pra ver se isso seria de fato aproveitado. Rafael Patiño se disponibilizou para colaborar na programação do Google 

Calendar, e Priscila agradeceu, aceitando a ajuda. Camila disse que isso é importante para que os eventos de ligas 

diferentes não entrem em conflito, e assim os diretores de ligas possam saber quando marcar seus eventos. 

8 

Sofia disse que foi feito o post sobre dia da mulher, e comentou que houve um perfil no Instagram 

(@powermedcurso) que fez uma live muito boa falando sobre a data e sua relevância na medicina. Com isso, o 

CAMBLU entrou em contato com esse perfil, questionando se eles gostariam de fazer uma live conjunta com o perfil 

do centro acadêmico. Eles possuem uma agenda quase cheia, mas Sofia disponibilizou duas datas para que eles 

possam verificar se conseguem fazer o evento: nos dias 24 ou 25 de março. Camila disse que o ideal seria fazer a 

live em um dia não tão próximo da aula sobre o Sistema TASY, mas que se não houver outra opção, podem ser 

escolhidos os dias anteriormente mencionados. Quando houver confirmação da data da live, o CAMBLU irá divulgar 

isso no Instagram, e a presidente lembrou esse evento deve ser feito no mês de março, que é simbolizado como o 

mês da mulher. 

9 

Visando uma melhoria na saúde mental dos estudantes de medicina, Camila conversou com a professora Caroline 

Valente, que é uma das organizadoras das PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde) em Blumenau. 

Foi feita, então, uma reunião com entre elas e Gabriela, fisioterapeuta que também é uma organizadora desse 

projeto, e nessa reunião foi proposta uma parceria especial para os estudantes de medicina. A proposta foi de 

tratamento com florais, no qual ocorreria uma consulta online, em que o estudante relata quais são seus motivos de 

ansiedade, e a terapeuta anota tudo isso. Com isso, a partir do relato, elas prescrevem um floral para o cliente. 

Camila lembrou que o floral não é um medicamento, mas é uma substância que age no corpo, aliviando certos pontos 

de tensão. Sendo assim, o CAMBLU ficaria encarregado de divulgar o projeto nas redes sociais, e as turmas seriam 

de apenas 30 alunos inicialmente. Não haverá custo para os acadêmicos, mas a presidente sugeriu que, em troca, os 

estudantes beneficiados com um floral poderiam contribuir caridosamente com o projeto Ajude um Idoso, 

beneficiando a todos os lados envolvidos. Optando por isso, Camila disse que o aluno buscaria seu frasco na salinha 

de convivências do CAMBLU, e, ao mesmo tempo, já deixaria um alimento não perecível como doação na caixinha 

do Ajude um Idoso. Ana questionou quando poderiam se inscrever para esse projeto, e Ceruti respondeu que iriam 

esperar para saber quando começará o projeto de caridade, para que isso aconteça quase que simultaneamente, e 

também para que eles possam resolver e organizar todos os detalhes do novo projeto. Ana disse que já possui uma 

caixinha para doações às casas de idosos. Todos da gestão gostaram da ideia. Ana e Brenda se disponibilizaram 

para ajudar na pauta.  

10 

Brenda lembrou que a garrafa térmica e a sanduicheira já foram entregues na salinha do HSI. Ela falou que houve um 

problema para realizar a entrega, já que o HSI estava fechado para alunos de fora do internato. Então, a vice-líder da 

9ª fase combinou com Gabriela Dombeck para retirar os produtos comprados, e a missão foi concluída. Camila 

lembrou do post feito no Instagram, e disse que o pessoal do internato adorou os novos itens. Ela agradeceu e 

parabenizou Gabriela e Brenda pelo comprometimento na pauta. Gabriela disse que já está com a cafeteira que 

estragou lá do HSI, e que irá entregar na empresa contatada para fazer o orçamento do conserto da cafeteira. 
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Ana fez a contagem de quantos livros já foram recebidos, e o número atual foi de 194 livros, que estão todos na sala 

do CAMBLU. Em breve, Camila disse que será feito um levantamento total dos livros doados, e disse que o projeto foi 

um sucesso. Laísa lembrou que a campanha acaba no dia 22 de março, e Camila disse que foi decidido doar esses 

livros para a EEB Santos Dumont, que com certeza terá um bom aproveitamento. Laísa disse que na próxima 

semana serão atualizados e explicados os detalhes sobre como serão entregues os livros, e que essa semana irá 

divulgar novamente a campanha para incentivar mais doações. 

12 

Laísa disse que conversou com as meninas do marketing da IFMSA e com a presidente local Maria Julia, que se 

mostrou aberta a repassar as informações. Laísa conversou também com Gabriela Richter, que também foi muito 

solícita, e falou que a galera da IFMSA gostou da ideia e aceitam fazer essa parceria. Laísa disse que foi questionar 

Caroline Valente se seria possível definir o podcast como um projeto de extensão, e disse que Carol foi muito 

positiva, mas falou que está muito sobrecarregada com outros projetos, e que não conseguiria avaliar isso sozinha. 

Com isso, Carol sugeriu que o CAMBLU entre em contato com a professora Daniela Maysa, para questionar se ela 

estaria disposta a ajudar nisso. Carol opinou também que o CAMBLU organize um grupo de pessoas responsáveis 

por tocar o projeto. Laísa disse que será necessária a ajuda da IFMSA e da atlética de medicina (AAARIH), e 

questionou João sobre o que ele havia conversado com os membros dessa instituição. João disse que o pessoal da 

atlética gostou da ideia, mas que eles não viram como a AAARIH poderia contribuir com isso, mas se mostraram 

dispostos a participar no podcast caso o CAMBLU sugira alguma ideia de participação especial. O vice-presidente do 

CAMLBU disse que o pessoal da atlética não sabe como isso poderia beneficiar a instituição caso eles participassem 

do projeto para editar os áudios. Camila falou que o problema desse projeto é que é necessário ter alguém para 

editar o podcast, e que não teria como abrir uma vaga no CAMBLU só para isso, mas que são necessárias parcerias, 

e fechar uma com a atlética seria ideal nisso. Luís opinou que, de fato, a atlética não conseguiria trazer muito 

conteúdo didático, mas que seria útil caso eles pudessem falar um pouco sobre esportes, ou para a divulgação de 

projetos provenientes da própria atlética, e isso seria benéfico, tanto para eles, quanto para o CAMBLU. Laísa disse 

que as 3 instituições só teriam a ganhar nesse projeto, pois cresceriam juntos, e auxiliariam a comunidade externa, já 

que o grande intuito do CAMBLU ON é promover a informação para pessoas de fora da medicina. Ela citou também 

algumas ideias, com relação a aberturas ou narrações, que seriam formas de beneficiar a todos. Gabriela Richter, 

que entrou na reunião para representar a IFMSA, falou que formular esses podcasts incluindo a participação do eixo 

de Capacity Building e outros eixos da instituição, seria algo que agregaria muito no projeto, e que caso não 

houvesse ninguém de dentro do CAMBLU para editar esses podcasts, poderia ser procurado alguém da IFMSA para 

auxiliar nisso. João disse que agregaria muito no projeto se a atlética e a IFMSA se juntassem, e Luís disse que acha 

que ainda será possível convencer a AAARIH a participar, e sugeriu novamente algo que envolva incentivo aos 

esportes. Laísa falou que até então, os podcasts eram postados quinzenalmente, mas que isso poderia ser revisado. 

A diretora de comunicação e marketing lembrou também que as instituições não devem entrar no projeto com o 

intuito de ganhar algo em troca, mas de agregar na comunidade como um todo, além dos acadêmicos. Laísa falou 

também que gostou da ideia de Gabriela, e disse que só tinha dado a ideia da Bateria Fera fazer a parte da música 

nos podcasts, a fim de trazer um conteúdo de qualidade, e não necessariamente que os membros da atlética 

editassem o podcast. Luís, por fim, concordou com Laísa, e ela disse que mesmo caso a AAARIH decida não 

participar do projeto, o podcast será feito de qualquer forma. Camila concordou com o que foi dito por Laísa, e elogiou 

o empenho e contribuição de quem participou na pauta. A presidente sugeriu então que tudo fique alinhado com a 

IFMSA, e que seja montado um grupo para definir todos os detalhes do projeto, para que isso volte já em abril. 

13 

João disse que até a semana passada estava sendo difícil a comunicação com a contabilidade, mas conseguiu 

finalmente entrar em contato com uma pessoa que será responsável para levar o processo do CNPJ até o final. A 

mulher que ficará como responsável disse que faltava fazer algumas alterações, pedindo o edital das eleições da 

gestão feita no ano passado. João repassou esse documento a eles, e eles pediram também que fossem enviadas 

fotos dos documentos de todos os integrantes da gestão, além de que fossem feitas algumas alterações no estatuto 

do CAMBLU. O vice-presidente disse que já fez isso tudo, mas que será necessário achar o contato de Herley 

Ricardo Rycerz Junior, advogado do CAMBLU, e que talvez seja necessário entrar em contato com ele futuramente 

para ajudar. Camila disse que encontrou o nome dele na internet, e que ele possui uma associação de advogados, 

sendo mais fácil entrar em contato com ele para eventuais necessidades. João lembrou que se caso houver algum 

custo, isso ficará por conta do cliente, mas que o serviço da contabilidade não precisará ser pago, por causa de uma 

parceria feita com o CAMBLU.  

14 

Rafael Coelho disse que a partir do dia 18 de março até 31 de abril a inscrição ficará aberta para o PAATC. Ele disse 

que não vê cabimento em fazer um edital para o PAF, que é semestral. Camila concordou. Priscila disse que 

concorda em partes, dizendo que o primeiro semestre tem alguns eventos que demandam recursos financeiros, mas 
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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  

que existem ligas com algumas ideias no papel que não são realizadas porque não possuem recursos. Ela disse que 

alguns eventos demandam recursos financeiros, e disse que o valor não necessariamente seria grande, mas apenas 

para dar apoio às ligas, no entanto, por outro lado, poderia não haver adesão das ligas aos projetos, o que causaria 

um prejuízo ao CAMBLU. Rafael agradeceu pelo feedback, e Camila sugeriu que Priscila fique de olho nas demandas 

de ligas para eventos dos próximos semestres, a fim de que haja um investimento certeiro do CAMBLU nisso. O 

diretor de políticas científicas disse que atualmente o valor do PAATC é de 50% do valor da inscrição, com limite 

máximo de 100 reais, e questionou a gestão se há necessidade de mudar isso. Gabriela, tesoureira, disse que 

conforme análise do caixa do CAMBLU pode-se manter isso. Camila sugeriu por fim que Priscila e Rafael vão 

conversando sobre o PAF ao longo do semestre, e disse que o PAATC será aberto em abril. Ana perguntou por que 

não teria como organizar um evento com esse dinheiro, e Priscila disse que cada liga tem autonomia para participar 

de um evento, como simpósio ou congresso, mas que no momento ainda não está havendo evento desse porte para 

que haja investimento.  

15 

Rafael Coelho falou que conversou com pessoas envolvidas no projeto da Revista Científica, e que o feedback  dado 

foi bom. No entanto, ele disse que ainda não há uma data certa para a divulgação da revista, pois o responsável pelo 

sistema da FURB está fazendo atualizações para uma nova versão, e que isso pode demorar um pouco. Mas o 

diretor de políticas científicas disse que irá tentar resolver isso o quanto antes. Além disso, citou possíveis parcerias 

para a RECIS com os cursos de nutrição e educação física. 

16 

Camila disse que conversou com Laísa sobre o processo seletivo do marketing, e que como surgiu a ideia da parceria 

com a IFMSA, houve a decisão das meninas do marketing em suspender o processo momentaneamente, pois o 

principal motivo dessa convocação seria para o podcast. Laísa disse que ela e Amanda estão se organizando muito 

bem e estão dando conta de tudo que engloba o marketing, então não seria necessária mais uma pessoa para esse 

cargo no CAMBLU. 

17 

Camila citou que Priscila trouxe essa demanda, e lembrou que o objetivo era aumentar a nota do curso de medicina 

na FURB. O que havia sido pensado era em relação a trazer aulas preparatórias, mas se os alunos estiverem 

sobrecarregados demais para isso, é possível organizar uma apostila com exercícios para treinar para a prova do 

ENADE. Priscila disse que seria ideal disponibilizar questões no site, e Camila concordou, lembrando que já existe 

um simulado semestral, mas que seria bom abrir uma aba só pra isso no site. Luís acrescentou dizendo que acha que 

o esquema de aulas e apostilas são métodos cansativos que não irão ter muita adesão. Ele sugeriu então que o 

simulado e o incentivo de resolução das questões seria mais proveitoso, mas falou que talvez seria melhor questionar 

os alunos das turmas 45 e 46 sobre o que eles acham melhor. Camila falou que a ideia do simulado e do banco de 

questões é muito boa, e que isso seria feito pelo Google Forms, sendo depois disponibilizado o gabarito.  Camila 

disse que pode ser montado um grupo para discutir essa pauta e montar o simulado. Ficou decidido que Luís, Alan, 

Felipe e Priscila ficarão responsáveis por essa pauta, e por atualizar o site da forma que acharem melhor. Luís deu a 

sugestão de organizar as questões por matérias. Camila gostou muito das ideias de Luís, e disse que irão aplicá-las.  



 
 

Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC 
Fone: (047) 3321-0200 – CEP: 89010-971 

E-mail: camblu@furb.br 

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    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 


