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REUNIÃO CAMBLU + INTERNATO + COORDENAÇÃO  2021.1 

NÚMERO DA REUNIÃO 02 

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

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Camila Ceruti dos Santos 

PRESENTES Ana Carolina Campiolli, Anna Carolina Hostins Welter, Bernardo Przysienzny, Camila Ceruti 

dos Santos, Julia Prebianca, Marcelo Augusto Scheidemantel Nogara, Maria Júlia Salomon; 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

PAUTAS 

  

1 Definição de Datas – Turmas 46, 45 e 44 

2 Carga Horária Turma 45 

3 Notas e Histórico 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 28/04/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 19h30   Reunião Ordinária 

Horário de Término 20h30  X Reunião Extraordinária 

Redator Final: Camila Ceruti dos Santos   Outro: 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

Camila inicia a reunião dando boas-vindas a todos e passa a palavra para o líder da 10° fase, Bernardo. Ele elaborou 
um cronograma personalizado respeitando as datas de entrada/saída em cada fase do internato para as turmas 44, 45 
e 46 (que entrará no internato no 2° semestre de 2021). O cronograma será apresentado abaixo, sendo que o 
coordenador Marcelo Nogara concordou com o proposto, bem como as demais líderes de turma, e disse que irá debater 
com o chefe de departamento e o chefe do Centro de Ciências da Saúde o estabelecimento oficial destas datas. Ainda, 
passará pela aprovação do colegiado na próxima segunda-feira (03/05), para então ser colocado em prática. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Camila Ceruti dos Santos, presidente do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________ 

                                                  Camila Ceruti dos Santos 

                                                   Presidente do CAMBLU 

 

 

 
Além disso, os líderes questionaram sobre a previsão de datas pra apresentações dos TCCs das turmas 45 e 46. A 
turma 46 gostaria, inclusive, de ter a data de apresentação postergada para o final da 9° fase, como vêm acontecendo, 
porém abrindo a possibilidade de apresentar antes (junto com a turma 45) para os acadêmicos que tiverem interesse. 
Nogara se comprometeu em conversar com o professor Romero para definir essas questões.  

02 

Júlia Prebianca disse que a carga horária proposta pelo professor para a disciplina de MFC não irá fechar com o 
cronograma da turma. Nogara disse que irá abordar isso na próxima reunião do colegiado, e que o professor Mello está 
fechando acordo com novos campos para os acadêmicos poderem realizar estágios, o que poderia abonar as cargas 
horárias faltantes para MFC. Outro campo possível é o Hospital da Vila Itoupava. Ele sugeriu repor as aulas à noite, 
mas Maria Júlia acrescentou que o movimento do Hospital da Vila Itoupava é reduzido durante à noite, assim uma 
possibilidade melhor seria no final de semana. Por exemplo, um plantão no hospital já renderia 12h de carga horária 
abonada. Nogara solicitou que Júlia questione sua turma se todos concordam, para que ele possa organizar as escalas 
de plantão de reposição para a turma 45, bem como aprovar o “abono” de carga horária. 

03 

Anna Welter questionou sobre o fechamento dos diários de semestres anteriores, que muitos professores ainda não 
efetuaram. Ela esteve em contato com todos solicitando e muitos já efetuaram as alterações, porém ainda restam 
algumas disciplinas em aberto. Bernardo e Júlia também estão com o mesmo problema. Alguns professores que ainda 
não fecharam as médias de semestres anteriores foram: Carla D’Agostini (GO e Habilidades), Mario Kato (Geriatria), 
Ricardo Lopes (MFC). Outra questão é a disciplina de urogenital para a 8° fase, que ainda está com as notas em aberto. 
Anna também questionou sobre as notas em aberto de MFC da 8° fase, pois o professor Ricardo se comprometeu em 
elaborar uma prova para repor, mas até então não marcou nenhuma data. Nogara se comprometeu em conversar com 
esses professores (Ricardo, Ian, Jan, Carla). Anna também salientou que alguns professores publicam a nota no DION, 
mas ela não vai para o histórico, e Nogara recomendou que esses professores entrem em contato com o departamento 
de Medicina para proceder. Em disciplinas que necessitavam de 3 notas e só possuem 2, por exemplo, uma nota 
poderá ser duplicada. 


