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ATA DE REUNIÃO 

 

REUNIÃO CAMBLU – GESTÃO 2021 

NÚMERO DA REUNIÃO 01 

LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU - R. São Paulo, 1525, Ed. Cristiana, Sala 206 – 
Victor Konder – Blumenau/SC 

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Laura Spengler Zen 

PRESENTES 

Ana Carolina Campiolli, Ana Carolina De Melo, Anna Carolina Hostins Welter, João 

Vitor Muller, Karine Emanuele Três, Julia Westarb Buss, Camila Ceruti, Luis Gabriel 

Blemer, Fernanda Schutz, Fernanda Emília Rocha, Julia Prebianca, Sahra Gabriela 

Roedel, Bernardo Przysiezny, Maria Julia Salomon, Scarlet Schiquet, Laura Spengler 

Zen, Professor Marcelo Scheidemantel Nogara, Professor Ricardo Lopes, Professor 

Luiz Carlos Fonseca De Mello. 

OBSERVAÇÕES 
Reunião realizada de modo híbrido, via Microsoft Teams devido à pandemia, e 
presencialmente. 

PAUTAS 

  

12ª 
fase 

• Confirmar a duração dos estágios e término do curso  

• Confirmar que assim que a turma finalizar a 12ª fase, será possível repor o que faltou da 11ª fase.  

• Alternativas caso os estágios sejam suspensos novamente 

11ª 
fase 

• Formatura 

10ª 
fase 

• Informação/repasse sobre 10ª fase 

• Calendário do semestre 

• Situações com os estágios optativos e atrasos  

• Solicitação de reunião com líderes do internato, para alinhar cronograma das turmas 44 e 45  

9ª fase 
• Reposições de GO 2020.2 

8ª fase 

• Dúvidas sobre a vacinação  

• Sobre os campos de estágio (principalmente pediatria e GO) 

• Possibilidade de abrir outros campos de estágio, já que as ESF’s não estão liberadas para alunos que não 

estão no internato 

7ª fase 

• Vacinação e continuação dos estágios curriculares  

• Plano de reposição das práticas de 2020  

• Troca de horários, falta de pacientes e cancelamento das aulas práticas  

• Chamada em aulas on-line 

6ª fase 

• Faltas de locais de estágio para realização das aulas práticas de Endocrinologia do Prof. Fúlvio 

(acontecem no NAD);  

• Questão pendente da 5ª fase. Não ocorreram nem as aulas teóricas de Ortopedia (apenas 5 no total ao 

longo de todo o semestre).  

• Repor Pneumologia Prática da 5ª fase de forma on-line com discussão de caso clínico junto na escala 

das práticas da 6ª fase.  

• Enviar a carga horária faltante das disciplinas práticas que ainda precisamos repor  

5ª fase 
• Falta de instrução para começar o ciclo clínico  

• Problemas internos entre acadêmicos 
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REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 01/03/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 18h30   Reunião Ordinária 

Horário de Término 21h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Laura Spengler Zen  X Outro: Reunião com os líderes de turma. 

 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

 
O novo coordenador, Professor Nogara inicia a reunião se apresentando para os presentes. Questiona o professor 
Mello quem será o novo chefe de departamento, já que o professor Tarcísio pediu demissão desse cargo, e Mello 
responde ser necessário abrir um processo eleitoral, haja vista não há um vice que pode assumir o cargo. 

  

12ª 

A líder Fernanda gostaria de deixar registrada as datas de estágio e formatura da sua turma. Como o colegiado permitiu 
reduzir uma semana da 11ª e da 12ª fase, a turma poderá se formar na data 01/08/2021. A líder também gostaria de 
saber se há algum plano caso os hospitais fechem novamente, e explica que se eles fecharem a turma prefere se 
formar com uma carga horaria menor de aulas, para não adiar a formatura, que já foi adiada uma vez. Fernanda também 
explica que eles estão cursando a 12ª fase, mas não finalizaram a 11ª, portanto, quando acabarem a 12ª terão que 
retornar para terminar a 11ª, essa situação já foi combinada com a turma da atual 11ª fase. O coordenador Marcelo 
Nogara explica que é preciso cumprir uma carga horária mínima para se formar, mas, desde que essa carga mínima 
seja respeitada, a turma poderá se formar sem problemas. Fernanda complementa que todo final de semana há grupos 
de alunos fazendo plantão para dar conta das horas necessárias. Ricardo comenta que há um decreto que permite que 
as turmas de medicina se formem com apenas 75% do internato durante a pandemia, e enquanto esse decreto estiver 
em vigência, será permitido cumprir uma carga horária menor, tanto para a turma da atual 12ª fase, quanto da 11ª. Se 
os hospitais fecharem novamente, esse decreto será a alternativa para garantir que as turmas continuem se formando 
sem atrasos. Fernanda questiona se precisa formular algum documento ou ofício para registrar essa decisão, e Ricardo 
responde que não. 

  

11ª 

Fernanda Rocha, comenta que foram feitas trocas de aulas do Santo Antônio com o Santa Isabel. A formatura da turma 
será dia 10/12/2021. A líder expõe a dificuldade de comunicação com alguns professores, e explica que muitas aulas 
são marcadas e os professores não aparecem. Além disso, muitos professores se atrasam para alguns atendimentos 
e os alunos precisam ficar esperando junto com os pacientes sem poder tomar nenhuma conduta. O professor Marcelo 
comenta que alguns imprevistos podem acontecer, entretanto é preciso ter comprometimento e não é aceitável que os 
professores faltem às suas aulas. Fernanda pede que seja encaminhado um recado para os professores de forma geral, 
orientando que esses melhorem sua comunicação com os alunos e avisem quando forem se atrasar. A líder também 
questiona se os alunos realmente não receberão mais máscaras da FURB e dos hospitais, e o professor Mello confirma. 
O professor complementa afirmando que a FURB gastou aproximadamente meio milhão de reais com EPI’s dos alunos, 
e a partir de agora será de responsabilidade destes arcar com seus equipamentos de segurança. 

  

10ª 

O líder Bernardo comenta que a turma ainda precisa repor algumas aulas de GO, e que a princípio essas aulas serão 

repostas com a 9ª fase. Os TCC’s da turma já foram finalizados. A turma iniciou a 10ª fase hoje e ainda não há nada a 

pontuar. Bernardo pediu para agendar uma reunião com o professor Nogara para falarem sobre a formatura.  

O planejamento é de que a 10ª fase termine no dia 04/06, e a 11ª se inicie no dia 12/08.  

Professor Mello comenta que alguns alunos da atual 10ª fase não entregaram alguns documentos, e o professor teve 

dificuldades e um trabalho maior para conseguir fechar os diários de classe. A falta desses documentos pode interferir 

na documentação do UNIEDU, além de o professor não ter como comprovar se realmente não recebeu os documentos, 

ou se os perdeu. Dessa forma, Mello pediu que houvesse maior comprometimento dos alunos nesse assunto, para que 

não surjam problemas futuramente.  

  

9ª 

A líder Julia comenta que a sua turma teve pouquíssimas aulas de GO no semestre anterior, e muitos da turma nem 

fizeram aulas. Durante as férias, a atual 10ª fase fez a reposição dessa disciplina, e a professora não quer dar as aulas 

para a atual 9ª com o argumento de que atrasaria as aulas da 8ª fase. A professora sugeriu dar uma aula, no lugar das 

12 que deveriam ser dadas. O professor Marcelo sugere que sejam feitos casos clínicos online com a 8ª fase enquanto 

os alunos da 9ª façam aulas práticas no AG, entretanto, a líder argumenta que a professora também recusou essa 

alternativa, porque a aula da 9ª teria que ser realizada no mesmo horário que a da 8ª. Dessa forma, Julia expõe que a 

sua turma teve que ceder prioridade para a atual 10ª fase, mas que não está recebendo o mesmo tratamento em 

relação à turma da 8ª, por escolha da professora, haja vista que a turma da 8ª não se importaria de ceder o horário, 

que seria usado para casos clínicos online, para que a 9ª fase pudesse fazer aulas práticas de verdade. O professor 

Mello pontua que não há como os alunos ficarem sem aula, e o professor Marcelo completa que se não puderem ser 

repostas as 12 aulas, ao menos algumas devem ocorrer, e não apenas uma, como proposto pela professora. Os dois 

professores marcarão uma reunião com a professora para discutir essa situação. 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

A líder também comenta que devido à pandemia, os grupos que frequentam as ESF’s foram reduzidos e estão fazendo 

rodízio, além disso, algumas ESF’s voltadas para a 9ª fase estão sendo usadas para as reposições da 10ª, dessa 

forma, a turma entrou em contato com uma ESF de Indaial, e a líder questiona se o departamento liberaria a turma a 

frequentar essa ESF. Os professores Mello e Nogara esclarecem que precisará ser feito um contato formal por escrito, 

mas, assim como ocorreu no semestre anterior, poderia ser novamente permitido que os alunos frequentassem locais 

de estágio que antes não estavam na grade da faculdade, devido à situação excepcional vivida. O professor Mello 

apenas pontua que a frequência dos alunos deve ser bem documentada para garantir que a carga horaria seja 

cumprida. 

  

8ª 

As líderes Maria Julia e Anna Carolina questionam se há alguma previsão para a vacinação dos alunos do ciclo clínico. 

O professor Mello pontua que conversará com o professor Carlos Nunes para averiguar quando as turmas mais 

precoces do curso receberão as suas doses. Julia Prebianca comenta que é muito importante que todos se vacinem, 

mas que é preciso seguir uma ordem hierárquica, haja vista muitas pessoas das turmas mais avançadas ainda não 

receberam a vacina. Camila comenta que se houvesse uma abertura para o ciclo clínico, o internato seria deixado de 

lado, e reforça que, apesar de difícil, é preciso seguir uma prioridade. As líderes também perguntam se há alguma 

informação sobre a abertura da SEMUS, e o professor Nogara afirma não ter nenhuma novidade. Elas também 

comentam sobre a oferta do professor Marcio de MFC IV de vagas para o ciclo clínico e internato em uma UBS que o 

professor trabalha, entretanto, as turmas do ciclo clínico não tiveram liberação para frequentar UBS’s nem ter aulas 

com as turmas do internato. O professor Marcelo explica que restringir que outras turmas frequentassem aulas com o 

internato foi uma estratégia para que se houvesse alguma contaminação, essa ficasse restrita a apenas um ciclo. Anna 

e Maria Julia perguntam se as apresentações de TCC da turma também poderão ter o prazo flexibilizado, como ocorreu 

com as turmas anteriores, devido à dificuldade de campos para coleta de dados. Ricardo comenta que sim, e aconselha 

Marcelo em relação às matrículas dessa turma para a 9ª fase, haja vista que os alunos que não apresentarem seus 

trabalhos até o final da 8ª fase terão suas matrículas negadas pelo sistema e deverão ser liberados pelo departamento. 

Maria Julia expõe que alguns alunos estão tendo dificuldade de comunicação com os seus orientadores, e que a sua 

turma teve apenas 6 meses para a coleta de dados, enquanto as outras turmas tiveram 1 ano. Anna finaliza informando 

que muitas notas de outros semestres ainda não foram publicadas, mesmo em disciplinas que não possuem práticas. 

O professor Ricardo responde que os diários tinham permanecido abertos para que os professores pudessem ter um 

controle de quantas aulas práticas precisariam ser repostas, mas que já podem ser fechados, e que as reposições 

devem ter continuidade – seguindo a organização e controle de frequência das líderes. 

  

7ª 

Karine inicia expondo a dificuldade de comunicação com o departamento. E questiona se há alguma garantia que os 

hospitais não fecharão mais para os alunos quando a turma estiver toda vacinada. Mello responde que terá que 

conversar com administradores técnicos dos hospitais para saber, e que isso depende de cada hospital, o HSA, por 

exemplo, é mais favorável à permanência dos alunos, diferente do HSI, que apresenta maiores restrições. Professor 

Marcelo comenta que isso também depende da marca da vacina que os alunos irão receber. 

A líder questiona se existe algum plano de reposições de aulas, já que a sua turma teve pouco mais que duas semanas 

de aulas práticas durante todo ciclo clínico, além disso, não houve uma ordem cronológica de ensino, o que dificultou 

mais ainda o aprendizado da turma e faz a turma se sentir despreparada para entrar no internato. Marcelo comenta 

que algumas aulas poderão ser repostas nas férias, e que há um plano de reposições sim, mas que nem sempre é fácil 

seguir esse plano, já que as reposições dependem muito da disponibilidade dos hospitais também. O professor Ricardo 

sugere que sejam utilizados ambulatórios extras, e que o departamento valide as horas feitas nesses ambulatórios. 

Karine comenta que alguns professores alegam já terem dado todas as aulas, mas não levam em consideração que as 

aulas foram dadas para apenas uma parte da turma, e que a outra parte não teve a sua carga horária completa.  Visto 

que os professores só possuem um mês de férias, Ricardo propõe que essas reposições sejam feitas no período das 

férias universitárias em que os professores já estejam trabalhando, mas que os alunos ainda não tenham aula. A líder 

também comenta que alguns alunos foram barrados no HSC devido à falta de documentos que deveriam ter sido 

encaminhados pelo departamento para o hospital. Além disso, informa que alguns professores dispensam os alunos 

na hora da aula quando não há pacientes, e argumenta que, mesmo sem pacientes, as aulas práticas deveriam 

acontecer, mesmo que os exercícios fossem feitos nos próprios alunos, ou que fossem feitas discussões de casos 

clínicos. Também acrescenta que o professor Fúlvio, de endocrinologia, não deu mais esclarecimentos de como as 

aulas serão repostas, e o professor Marcelo pede para que Karine sugira que Fúlvio utilize a mesma alternativa 

encontrada pelo professor Hass para repor as suas aulas. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Laura Spengler Zen, 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  

 

6ª 

A líder Sahra pontua que a sua turma está com dificuldades para ter as aulas práticas de endocrinologia, já que o 

professor Fúlvio dá aulas no HU e no NAD, entretanto o HU tem prioridade para o internato e o NAD ainda não liberado 

pela prefeitura; a professora Sheila está de licença maternidade, e está sendo substituída pelo professor Fúlvio; e a 

professora Tereza também dá aulas no HU. Dessa forma, a turma está não está tendo nenhuma aula prática da 

disciplina no momento. Sahra afirma que entrou em contato com a professora Tereza e, na próxima semana, elas terão 

uma reunião para combinar como serão as aulas. Com o professor Fúlvio, Sahra não conseguiu contato e pediu para 

que o professor Marcelo faça esse intermédio. A líder também comenta que a turma não se importa de ter casos clínicos 

com o professor em vez das aulas práticas, visto que provavelmente conseguirão tê-las com a professora Tereza, mas 

prefere que o professor Marcelo entre em contato com Fúlvio antes de decidir isso definitivamente. Sahra pergunta se 

a sua turma poderá assistir às aulas de ortopedia com a 5ª fase, haja vista que no semestre anterior, apenas 3 de todas 

as aulas do professor Ferracin foram ministradas, sendo uma gravada antes do horário de aula e disponibilizada para 

os alunos assistirem. O professor Guilherme deu algumas aulas no fim do semestre, entretanto a líder pontua que 

essas não foram de muito proveito, já que os alunos não tiveram o embasamento necessário. O professor Marcelo 

demonstrou seu descontentamento com a situação e o professor Ricardo sugere que, antes que quaisquer medidas 

sejam tomadas, haja uma conversa com Ferracin. Sahra completa que nas férias de julho precisarão ser repostas as 

aulas de semiologia, pneumologia e ortopedia. O professor Ricardo finaliza que antes de conversar com o professor 

Ferracin, também é preciso saber a situação dos professores que foram contratos para aulas presenciais para planejar 

as futuras reposições. Marcelo comenta que já entrou em contato com um dos professores, mas não conhece o outro, 

e que teve algumas dificuldades para finalizar a contratação dos novos professores, principalmente pela saída do 

professor Tarcísio. 

  

5ª 

Julia Buss precisou sair mais cedo da reunião e por isso deixou suas pautas gravadas em um áudio para a presidente 

Camila. A líder expôs a sua insatisfação com o departamento devido à dificuldade de comunicação. Além disso, 

informou que sua turma não foi informada como funciona o ciclo clínico e não recebeu muito apoio para a adaptação 

no novo ciclo. Além disso, muitos alunos não se sentem à vontade para participar das aulas práticas presenciais nesse 

momento, e questiona se esses alunos receberiam falta. Marcelo argumenta que a dificuldade de comunicação com o 

departamento é subjetiva, porque em todos os momentos em que esteve trabalhando presencialmente no 

departamento, não foi procurado por nenhum aluno, e que o contato por Whatsapp às vezes pode demorar, além disso, 

ao ser questionado pela líder Sahra, o coordenador liberou que os alunos entrassem em contato com sua secretária. 

  

1ª 

Scarlet comenta que alguns alunos da sua turma tiveram problemas para a validação de algumas matérias. E o 

professor Nogara responde que ele já liberou todas as validações e as encaminhou para o DRA, e que agora depende 

da liberação desse órgão. A líder informa também que a turma não está conseguindo ter aulas práticas em laboratório 

devido ao número grande de alunos em cada grupo e à resistência de alguns alunos em mudar seus horários. A 

professora de Bioquímica não permitiu que um número maior que 10 alunos entrassem no laboratório e não quis gravar 

as aulas, para que os alunos excedentes as acompanhassem de forma remota. Em biofísica foi reservado um 

laboratório a mais, entretanto não foi possível abrir uma nova turma da disciplina, devido à convergência de horários 

com outras aulas. Camila sugeriu que Scarlet conversasse com Ana Mello, líder da 4ª fase, que passou por situação 

semelhante. 
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______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Luis Gabriel Blemer      

       Secretária Geral                            Diretor de Comunicação Externa 

                                                                                  

 

 

 


