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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila lembrou que o CAMBLU vinha lutando para conseguir negociar com a Secretaria Municipal da Saúde a 

vacinação do restante dos acadêmicos contra a COVID-19, que eram poucos, mas necessitavam da vaga para 

agendamento. O CAMBLU organizou um ofício pedindo que fossem cedidas as doses para vacinação desses 

acadêmicos faltantes, e finalmente a SEMUS permitiu isso na semana passada. A presidente citou que a maioria 

conseguiu agendar, portanto dentre os acadêmicos do curso de Medicina da FURB, de 3° a 12° fases, encontram-se 

todos praticamente vacinados. Camila falou também que, no próximo semestre, o CAMBLU tentará conseguir as 

doses para vacinação da turma que entrará na 3ª fase, que iniciará a disciplina de semiologia, e falou que não é 

garantido que as doses serão cedidas rapidamente, mas afirmou que o CAMBLU continuará lutando para esse direito 

dos alunos. 

2 

Luís citou que enviou a carta elaborada e aprovada pela gestão para o Comitê de COVID da FURB e para o CCS. A 

carta solicita que seja permitida a higienização dos ambulatórios do HU da FURB pelos próprios acadêmicos de 

medicina, a fim de que o processo de atendimento de pacientes seja mais eficiente. O vice-diretor do CCS, professor 

Mello, enviou então a carta para o Comitê Estadual de COVID para que seja discutida a aprovação dessa medida 

solicitada. Agora, o CAMBLU está em aguardo da resposta do Estado para que isso seja autorizado.  

3 

Felipe citou que houve 4 pautas na Reunião do CONSUNI, mas a principal tratava sobre a Nota Oficial 24, que definiu 

que no próximo semestre da FURB, as medidas serão mantidas como estão atualmente: com o método Onlife 

opcional por parte dos professores para aulas teóricas, e aulas práticas presenciais. Camila reforçou que, caso os 

alunos queiram ter o método Onlife e o professor não seja do grupo de risco, os alunos têm o direito a exigir as aulas 

nessa modalidade. 

 

Felipe falou também sobre a pauta para discutir a eleição da Reitoria da FURB, que acontecerá no ano que vem. 

 

Houve também uma pauta que tratava sobre a metodologia para a elaboração do novo Estatuto da FURB. 

4 

Luís compareceu à reunião do CCS, e citou que a principal pauta tratou sobre o itinerário das escolas de Ensino 

Médio do Brasil, que passarão a ter disciplinas direcionadas para a área de interesse em graduação dos alunos. Com 

isso, a ETEVI solicitou a ajuda dos centros da FURB, inclusive o CCS. O professor Mello sugeriu então que fossem 

utilizados os bonecos do HU para passar a matéria de Primeiros Socorros, e Luís questionou se isso poderia ser 

transformado em um projeto de extensão para os próprios alunos do curso de Medicina, no qual eles mesmos 

ajudariam os estudantes da ETEVI. A gestão achou a ideia muito boa, e o professor Mello também, e com isso ele irá 

conversar com responsáveis pela pauta, a fim de tentar transformar a medida em um projeto de extensão 

universitária.  

 

Outra pauta citada foi sobre os TCCs, que precisam ser aprovados em comitês de ética, o que é um processo que 

leva meses para ocorrer. Nessa pauta, o professor Rastelli se disponibilizou para auxiliar os outros professores a 

utilizarem a plataforma, a fim de agilizar o processo de submissão dos trabalhos em comitês de ética. Com isso, o 

CCS estará em contato com os professores para resolver essa questão.  

5 

Não houve demandas na caixinha de perguntas do Instagram.  

 

Camila falou sobre a demanda da disciplina de técnica cirúrgica, na qual o resultado da prova de monitoria estava 

sendo aguardado havia mais de um mês. Após cobranças do Centro Acadêmico, o professor Romero encaminhou 

para o CAMBLU e publicou no site o resultado da prova na última sexta-feira.  

 

A presidente lembrou sobre a negociação das reposições das aulas de ortopedia para a 6ª fase, e disse que o 

coordenador Nogara está em contato com o professor Ferracin para tentar negociar aulas em regime concentrado 

desta disciplina. 

 

Houve uma demanda da 2ª fase sobre o CREDIFURB. A seleção para medicina desse semestre tinha apenas 13 

vagas, que foram todas preenchidas, mas a totalidade das vagas não preenchidas de outros cursos somou em um 

total de 87. Com isso, a FURB realizou uma nova chamada para tentar preencher essas vagas. No entanto, a 

demanda após o dia 28/05 (data em que será divulgado o resultado da segunda chamada), é que o CAMBLU possa 

negociar que as vagas remanescentes sejam transferidas para o curso de medicina, no qual a demanda por apoio 
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financeiro é muito maior. Ficou decidido que Laísa auxiliará Camila na elaboração de um documento solicitando essa 

demanda para a PROAD da FURB. A presidente ressaltou que, caso esteja declarado no edital do processo seletivo 

que não é permitida a transferência de vagas entre cursos, será difícil alterar isso, mas o CAMBLU irá fazer o 

possível. 

 

Também houve uma demanda em relação à disponibilização de vacinas contra H1N1 para os acadêmicos que não 

fazem o internato. Camila citou que o Governo Federal e o Estadual foram bem claros na legislação quanto à 

disponibilização dessas doses apenas para os trabalhadores da saúde e os internos do curso de medicina. No 

entanto, ela lembrou que a partir de agosto a vacinação pelo SUS provavelmente será liberada para o restante da 

população (comparando-se com o ano passado) e que por enquanto essa solicitação não seria válida. Ainda assim, 

Camila solicitou ao vice-reitor João Gurgel a ampliação destas vagas, o qual pediu uma documentação contendo o 

número de acadêmicos que seriam contemplados, as atividades que desempenham (práticas hospitalares e clínicas 

de 3° a 8° fases) e outros detalhes, documento este que será elaborado pelo departamento e pelo CAMBLU. Com 

isso, uma negociação poderá ser feita com a SEMUS. Amanda citou que a FURB disponibilizou o direito à vacinação 

para alunos bolsistas que possuem vínculo empregatício com a FURB, e que aqueles que possuem interesse devem 

entrar em contato com a FURB para conseguir a vaga. A vice-diretora de marketing disse que irá tentar conseguir 

informações mais concretas sobre quem são esses bolsistas para que o CAMBLU possa pensar em divulgar isso. 

Laísa citou que a divulgação poderia ser prejudicial ao Centro Acadêmico, porque a própria CAE já enviou um email 

para aqueles que possuem o direito à vacinação. Acordou-se então que será conferido com a CAE todos os detalhes 

sobre isso para poder informar aos alunos que possuem o direito. Também será questionado à CAE se o CAMBLU 

pode ou não divulgar essa medida. 

6 

Quanto ao projeto Ajude um Idoso, Ana Luiza citou que a campanha foi encerrada no domingo (23). Ela passou em 

todos os locais recolhendo as doações, e agradeceu a todos que ajudaram e participaram do projeto. A diretora de 

filantropia citou que foram arrecadados R$280,84 no total em dinheiro, sendo que R$0,84 foram doação do próprio 

CAMBLU, e R$133,59 foram convertidos em itens de doação para a casa Menino Jesus. Ana falou que na quarta-

feira (26) irão entregar as caixas com as doações na casa Menino Jesus. Camila agradeceu a todos que doaram e 

parabenizou Ana pela condução do projeto. 

7 

Brenda falou que as máscaras PFF-2 chegaram no dia 20/05. O valor total das 500 máscaras encomendadas foi de 

R$1339,70 e por isso, a diretora de patrimônio arredondou o valor de venda de cada unidade para R$3,00. Brenda 

lembrou que a prioridade inicial de vendas será dada aos acadêmicos que responderam o questionário de interesse 

previamente, e que o plantão de retirada das máscaras será realizado em dois dias: o primeiro no dia 26/05 das 19h 

às 19:30, no qual Brenda e Laura estarão vendendo as máscaras, e o segundo dia 31/05, das 19:50 às 20:20, em 

que Amanda e Brenda venderão os produtos. Os dois plantões ocorrerão na sala de reuniões do CAMBLU, no 

Edifício Cristina, 3º andar. Brenda citou que o limite de compras inicialmente será de 5 máscaras por aluno, mas que 

se sobrarem unidades o remanescente poderá ser vendido, e possivelmente poderá haver mais uma compra 

futuramente, se a demanda for alta. Brenda agradeceu e elogiou o marketing pela divulgação. Camila elogiou Luís, 

que foi também idealizador da pauta. 

8 

Camila citou que o podcast agora tem um novo nome, e passou a palavra para Amanda, que falou que o nome do 

projeto agora é MED FURB ON, já que não é mais um projeto apenas do CAMBLU, e citou que a arte foi criada em 

parceria das equipes de marketing do CAMBLU e da IFMSA Brazil FURB, e lembrou que a ideia era manter a caveira 

na logomarca, que já era um elemento presente no CAMBLU ON. A vice-diretora de marketing falou também que o 

projeto já foi divulgado, e a atualização do no site e no Spotify do CAMBLU. Amanda sugeriu também que poderia 

haver maior divulgação do projeto nos grupos das ligas acadêmicas, já que Priscila e Alan citaram que ainda não foi 

enviado nada pra eles. Camila falou que essa divulgação poderia ser feita pelos próprios membros da gestão nas 

ligas em que eles fazem parte da diretoria, e lembrou que houve muito investimento de tempo por parte do CAMBLU 

e da IFMSA. Priscila questionou João se houve alguma solicitação no formulário feito por ele, e ele negou. Camila 

parabenizou todos os envolvidos na pauta, e lembrou que sempre verifiquem os formulários e o email, para checar se 

há alguma solicitação de podcast a ser postado. 

9 

Camila ressaltou com transparência que a Noite Cultural, que estava nas propostas da gestão desse ano, não 

acontecerá em 2021 porque é um evento que foi programado para ser presencial. Ela citou o sarau da LASCO, que 

foi criado no ano passado, e disse que este também é um motivo pelo qual não faria sentido realizar a Noite Cultural 

do CAMBLU de forma remota, visando buscar mais parcerias dentro do curso de Medicina da FURB. Ela inferiu então 

que poderia ser feita uma parceria entre o CAMBLU e a LASCO, a fim de realizar o sarau online nesse ano, e que já 

contatou o presidente da liga, Leonardo Baraúna, salientando a possibilidade de uma parceria futura e filantrópica. 
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Além disso, esclareceu alguns itens sobre a SECIMED, que já tinha uma comissão formada no ano passado, e que 

irá prevalecer no ano de 2021, conforme fora definido nas atas do CAMBLU na gestão de 2020. No ano passado, a 

comissão optou por adiar o evento, por conta da pandemia. Ele não foi transferido para um formato online uma vez 

que outro evento foi realizado em moldes semelhantes, o SOLAM. A presidente disse que a SECIMED não é 

realizada exclusivamente pelo CAMBLU, e que essa comissão é externa, formada por membros da gestão e 

acadêmicos não membros. Como a comissão já está montada desde o ano passado, optou-se por mantê-la para o 

próximo evento. Camila esteve em contato com a aluna Anna Sofia Amorim, que estava sob a presidência da 

comissão, mas ela optou por se afastar do cargo. Desse modo, Wallace Mees, que era o vice-presidente, tornar-se-á 

o presidente. Camila também assumirá outro cargo dentro da comissão, bem como os demais integrantes, assunto 

que será discutido dentro da própria equipe. Brenda e João manifestaram interesse em manter-se na comissão. A 

comissão entrará em contato com o professor Leandro Haas, para questionar se ele mantém também o interesse em 

ser o orientador do projeto. Camila afirmou que a SECIMED ocorrerá esse ano, conforme interesse dos membros, e 

que será mais focada em oficinas práticas presenciais e apresentação de projetos científicos online. Ela afirmou que 

Gabriela Dombeck também precisará entrar na comissão, porque é necessário que a tesoureira do CAMBLU esteja 

na organização. A aluna Julia Buss questionou se serão abertas novas vagas para acadêmicos de fora do CAMBLU 

na comissão, e Camila afirmou que isso será definido, mas nada ficou confirmado. Além disso, Laísa complementou e 

disse que leu o edital do ano de 2020, o qual tinha sido planejado para um evento presencial. Sugeriu que seja 

conversado com Wallace para refazer um edital novo, porque o último foi feito antes da pandemia, e a realidade atual 

não se encaixa mais. Em debate com a comissão, adicionou-se, portanto, um adendo à aba do site do CAMBLU 

contendo o edital da SECIMED: “o edital pode sofrer alterações em ata do CAMBLU, da gestão de 2021, durante o 

período atual de pandemia. O fato leva em consideração o adiamento da SECIMED de 2020, a qual já possui uma 

comissão formada no mesmo ano e que tem prioridade na definição do futuro da SECIMED de 2021, conforme 

definido em ata da gestão 2020. Alterações serão aprovadas e comunicadas entre a gestão atual e a comissão 

formada”. Por fim, Camila questionou quem tem interesse em entrar ou permanecer na comissão, sendo que a 

entrada dependerá do número de vagas disponíveis. Os interessados são: Rafael Patiño, Laísa Scremin, Rafael 

Coelho, Gabriela Dombeck, Laura Zen, João Fantini, Felipe Muller, Brenda Wiggers e Sofia Schmitt. Camila finalizou 

dizendo que a organização do evento será melhor encaminhada no próximo semestre, ficando a cargo da comissão o 

futuro deste. 

10 
João Vitor citou que o advogado já está com o estatuto do CAMBLU, e está analisando o documento para saber o 

que poderá ser feito. Ele espera que a resposta seja dada ainda essa semana. 

11 

João falou que essa quarta-feira era o prazo previsto da marcenaria para iniciar a instalação dos móveis na sala de 

coworking. Além disso, o vice-presidente citou que na terça-feira (25) irá verificar a questão da internet com Marcos 

da DTI da FURB, para verificar se conseguem instalar um novo modem no andar do Ed. Cristina, a fim de melhorar o 

sinal de wi-fi na sala de convivências do CAMBLU. 

12 

João disse que o professor Mello falou que é necessário aguardar para levar o projeto da Medicina Mediada por 

Tecnologias para frente. Eles marcaram uma reunião para quarta-feira (26) para discutir a real aplicação dessa 

matéria. 

13 

Camila falou que dia 26 abrem as inscrições para o projeto Treineiros do CAMBLU, e pediu a divulgação por parte da 

gestão.  

 

Na terça-feira (25), Camila lembrou que será feito o evento da palestra sobre o Sistema Pronto, e que a aula ficará 

gravada para quem não conseguir assistir ao vivo.  

 

Quanto ao ENADE, ela solicitou que a organização da pauta seja feita pelos responsáveis até semana que vem. 

 

Camila lembrou algumas datas do fim desse semestre: 

 28/06 até 03/07: complementação de carga horária e fim do 1º semestre letivo 

 07/07: entrega dos diários de classe 

 08/07 até 28/08: matrícula de veteranos 

 12/07 até 31/07: aulas em regime concentrado 

 19/07: início do 10º semestre para a turma 45 

 26/07: início do internato para a turma 46 

 02/08: início das aulas do 2º semestre / início do 11º semestre para a turma 44 
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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  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    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 
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______________________________________________     _______________________________________________ 

                 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 

 


