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REITORIA 
CUMPRIMENTOS DA REITORIA
PROFª .  ME.  REITORA MÁRCIA ESPÍNDOLA

Queridos acadêmicos e acadêmicas do curso de Medicina da FURB,
Cumprimento e parabenizo pela organização e lançamento do
primeiro Jornal de Medicina da FURB, um espaço de comu-nicação e
reflexão importante entre os discentes, docentes e toda a
comunidade.
Nosso curso de Medicina possui uma bela história de 29 anos e até o
primeiro semestre de 2019 formou 1.298 profissionais.
Nossos egressos possuem formação diferenciada. Por ser uma
Universidade, a FURB oferta além do ensino, a pesquisa e a extensão,
garantindo formação contextualizada. Desde sua origem, o curso
realiza aulas práticas e o seu internato em uni-dades de saúde
municipais e hospitais de Blumenau. Essa es-tratégia aproxima os
estudantes da vida cotidiana das pessoas e desenvolve olhares
acadêmicos críticos e voltados para os problemas reais da população.
Essa histórica aproximação dos cursos da área da Saúde com a
Secretaria de Saúde de Blumenau resultou na Política Mu-nicipal de
Integração Ensino-Serviço-Comunidade, proposta que recebeu o
Prêmio INOVASUS pelo Ministério da Saúde e a Organização
Panamericana da Saúde - OPAS. Na dimen-são da Extensão
universitária destaco as sete edições dos pro-jetos de Educação pelo
Trabalho na Saúde (Pet-Saúde) capta-das em sete editais nacionais,
com oferta de bolsas de exten-são financiadas pelo Ministério da
Saúde.
Formamos e continuaremos a formar profissionais que fo-mentam o
desenvolvimento social, econômico e ambiental responsável. Por tudo
isso, nossos egressos ocupam posições de destaque na Saúde do
nosso município, região, Santa Ca-tarina e em nível nacional.
Somos muito honrados pela escolha de fazer sua formação na FURB e
pelo convívio nesses anos tão especiais de suas vidas. Os acadêmicos
do curso de Medicina são dedicados e com-prometidos, desde o
esforço para ingresso na Universidade, a dedicação em tempo
integral para os estudos e o engajamento em várias atividades, como
agora na organização do Jornal. Tudo isso confirma o compromisso
que assumem com a FURB. Muito Obrigada e Sucesso!

JORNAL MEDFURB - 2ª EDIÇÃO PÁG.  02

A MEDICINA
FURB

DIRETORIA  DO CURSO 
Coordenador do Colegiado do Curso de
Medicina/Coordenador do Curso: 
Me.  Dr. Ricardo Dantas Lopes
 
Chefe do departamento de medicina: 
Dr. Tarcísio Lins Arcoverde
 
Presidente do NDE do Curso de Medicina: 
Me. Luiz Carlos Fosenca de Mello
 
Diretor do CCS da FURB: 
Dr. Carlos Roberto de Oliveira Nunes
 
Reitor da FURB: 
Márcia Cristina Sardá Espíndola
 
Vice-reitor da FURB e Pró-reitor de
Administração (PROAD): 
Dr. João Luiz Gurgel Calvet da Silveira
 
Pró-reitora de Ensino (PROEN); 
Dra. Simone Leal Schwertl
 
Pró-reitor de Pesquisa e Extensão
(PROPEX): 
Dr. Alexander Christian Vibrans
 
MEMBROS DO COLEGIADO DO CURSO
DE MEDICINA
Caroline Valente (DCN)
Cleomar Orlando Aigner (Medicina)
Dra. Maria Cláudia S. Lobe (Medicina)
Dr. Ricardo Dantas Lopes (Medicina)
Dr. Robson Luiz Dominoni (Medicina)
Dr. Sérgio Adam Mendonça (Medicina)
Simone Wagner (DCN)
Dr. Tarcísio Lins Arcoverde (Medicina)
Gustavo Ramos Stein (Discente)
Carolina Bevervanço Veiga (Discente)
Wallace Mees (Discente)



JORNAL MEDFURB - 2ª EDIÇÃO PÁG.  03

O CAMBLU
O que é o Centro Acadêmico de Blumenau?
WALLACE MEES

O CAMBLU é a instituição de representatividade máxima dos acadêmicos de medicina da FURB, somos
regidos por um estatuto que deixa bem claro quais são os nossos maiores objetivos como Centro
Acadêmico, vou citar alguns e explicar como trabalhamos em prol deles. 
1) Promover ou apoiar e possibilitar a realização de debates, palestras, grupos de discussão,
seminários, jornadas, shows, eventos culturais e esportivos, intercâmbio e outras atividades de
interesse.
Abordamos esse objetivo através do programa inaugurado em 2019, o PAF-LIGAS, pelo qual é feito um
incentivo financeiro para que as ligas realizem eventos maiores. Além disso, o CAMBLU juntamente com a
IFMSA BRASIL FURB realiza a Noite Cultural, que vai para sua segunda edição em 2020, evento destinado
para a valorização dos talentos culturais dos discentes e docentes da medicina FURB.
2) Fiscalizar e garantir a atualização do acervo necessário aos estudantes de Medicina .
Localizada no edificio Cristiana, a sala de convivência da medicina, através de parcerias com cursos
preparatórios para residência médica, de doações de professores e de alunos, possui um completo acervo
de livros médicos e apostilas disponíveis para o uso pelos estudantes no interior da própria sala. Além
disso, a gestão de 2020 visa garantir a atualização do acervo da biblioteca central, através da compra
pela FURB e doações da comunidade médica de Blumenau.
3) Divulgar, adquirir e elaborar meios de comunicação que contribuam para a formação
acadêmica;
O Jornal em si já é uma forma de comunicação, em que os alunos ganham espaço para se expressar, além
de contar com informações sobre as diretorias de ligas, eventos, produtos da Atlética e do CAMBLU. Ainda
neste quesito, o site do Centro Acadêmico contém editais, dicas e informações sobre o TCC que auxiliam
os estudantes.
4) Promover e incentivar a formação ética, crítica, moral, humanística e social, desenvolvendo
a disposição cultural, científica e política dos estudantes do curso.
A assembleia geral é um evento no qual os estudantes tem o espaço para debater e opinar sobre o curso.
A formação humanística e social é de suma importância para o exercício da medicina, portanto a gestão
de 2020 do CAMBLU propôs o projeto Adote um Idoso, em que os acadêmicos realizarão atividades
integralizadoras com pessoas residentes de asilos em Blumenau, além de entregar doações às casas
asilares em questão. O centro acadêmico também preza pelo desenvolvimento de trabalhos científicos,
dessa forma oferece o Programa de Apoio a Apresentação de Trabalhos Científicos (PAATC), o qual através
de incentivos financeiros possibilita que acadêmicos apresentem seus trabalhos em congressos de níveis
regionais, nacionais e até internacionais.
5) Manter contato constante e bom relacionamento com as entidades representativas dos
estudantes de Medicina, nacionalmente e internacionalmente, assim como as suas respectivas
coordenações e assessorias.
O CAMBLU valoriza e reconhece as outras instituições da Medicina FURB, como a IFMSA BRASIL FURB e a
AAARIH (Associação Atlética Acadêmica Romualdo Izon Heil). O CAMBLU e a IFMSA trabalham em conjunto
e em harmonia, sendo um exemplo disso o evento realizado por ambos nomeado de Noite Cultural, que vem
sendo um sucesso desde sua criação em 2019. O Centro Acadêmico também demonstra seu apoio ao Trote 
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Solidário realizado pela IFMSA, por meio de um incentivo financeiro dado a este. Além de que o CAMBLU
visa levar membros da IFMSA a eventos nacionais e internacionais para que estes representem a FURB. A
AAARIH que através de seus eventos traz a integração do curso recebe apoio financeiro do CAMBLU para o
Intermed e/ou JUMED, além de outras ajudas que forem necessárias Em 2019 o CAMBLU também auxiliou
na compra de materiais esportivos para os treinos, reconhecendo a importância dessas atividades para o
nosso curso.
6) Lutar pelo aperfeiçoamento permanente do curso de graduação em Medicina e na
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
7) Promover a aproximação e a solidariedade entre o corpo docente, discente e administrativo
da FURB ;
8) Criar, fomentar e lutar por espaços democráticos de discussão, planejamento e
aperfeiçoamento do curso de graduação de Medicina da FURB.
Devido a conexão entre esse três objetivos vou explicá-los juntos. O Centro Acadêmico é a voz dos
acadêmicos nas reuniões do Colegiado de Medicina, do Núcleo Docente Estruturante, no Conselho de
Ciências da Saúde e na Comissão do Planejamento Estratégico do Campus V. Além de representa-lá em
outras entidades administrativas da FURB. Nosso objetivo em todas essas reuniões e encontros é zelar
pela qualidade do ensino e da estrutura física da FURB e do Curso de Medicina. Todas demandas e
reclamações advindas dos discentes recebidas pelo Centro Acadêmico são oficializadas e encaminhadas
para as devidas unidades administrativas, tornando eficiente o processo para sanar possíveis reclamações
e problemas. A assembleia geral já citada neste artigo, é o espaço para discussão sobre o curso e o centro
acadêmico tem o dever de promover anualmente esse evento.
9) Promover eventos de integração entre os estudantes e entre esses e a comunidade
externa;
O Centro Acadêmico recebe convites para participar de eventos sociais da comunidade de Blumenau,
repassando esses convites para os acadêmicos, os quais representam a Medicina FURB e mostram o perfil
humanístico e solidário dos acadêmicos de medicina de Blumenau. Como exemplo, podemos citar a
participação da Medicina, mais especificamente da LAACV (Liga Acadêmica de Angiologia e Cirurgia
Vascular), na Feirinha da Servidão conscientizando a população sobre a prevenção da trombose. A
medicina também participou de um evento no Parque Ramiro Ruediger a pedido da FURB para
conscientizar sobre os cuidados da saúde.
Conclusão
O Centro Acadêmico é responsável por realizar inúmeras ações além das citadas acima, na minha opinião
todos os acadêmicos deveriam pelo menos frequentar uma reunião nossa, para entender na prática o
funcionamento e as enormes quantidades de pautas com as quais trabalhamos, sendo muitas frentes,
porém todas com um objetivo: melhorar o ensino e a qualidade de vida dos estudantes de medicina da
FURB. O CAMBLU ensina para os seus membros habilidades que a graduação de medicina somente não
oferece, como trabalho em equipe, organização de eventos, liderança, negociação e habilidades de
comunicação. É um prazer estar na frente dessa instituição maravilhosa e poder coordenar uma equipe
dedicada. Se você, depois de ler esse artigo, sentiu vontade de conhecer o CAMBLU mais de perto, saiba
que está convidado para uma de nossas reuniões.
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IFMSA BRAZIL FURB
Um pouco sobre a instituição
COMITÊ LOCAL IFMSA BRAZIL FURB

A International Federation of Medical Students Association
(IFMSA), é uma organização não governamental, suprapartidária,
sem fins
lucrativos, criada em 1951, organizada e gerida por trabalho
voluntário de
estudantes de Medicina do mundo inteiro. Atualmente é a maior
organização
estudantil do mundo, presente em mais de 120 países. 
A IFMSA promove a realização de trabalhos voluntários e
discussões sociais por estudantes de medicina, além de servir como
mediadora
para intercâmbios clínicos, cirúrgicos e de pesquisa. A IFMSA
também é ligada à
Organização Mundial da Saúde (OMS), à Organização das Nações
Unidas (ONU) e
outras instituições ao redor do mundo.
O Comitê Local FURB da IFMSA Brazil foi fundado
em 2012 e hoje conta com 66 acadêmicos filiados. Desde sua
fundação, já
realizamos diversas atividades voluntárias de promoção de saúde e
direitos
humanos nas comunidades de Blumenau e região, além de eventos
acadêmicos na
universidade e ter enviado mais de 80 estudantes de Medicina da
FURB para o
exterior.
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ATIVIDADES REALIZADAS EM 2019
Heart for the Homeless: Projeto internacional criado na California e realizado no mundo todo, no Brasil apenas um comitê da
IFMSA por estado pode realizar o projeto. O projeto tem como base mensurar a qualidade de vida dos moradores de rua aferindo sua
pressão arterial e aplicando formulários sobre saúde mental, além disso a experiencia de trabalhar com essa população tão
vulnerável acaba se mostrando como o principal ganho dessa experiência. O projeto irá continuar em 2020.
Florescer: Projeto onde as mulheres do nosso comitê realizam encontros com as adolescentes da instituição acolhedora municipal
de Blumenau. Estas adolescentes são órfãs ou retiradas de suas famílias pelo conselho tutelar e necessitam de toda atenção e
carinho que pudermos dar. Nos encontros são abordos temas como saúde mental, empoderamento feminino e autoestima. Projeto irá
continuar em 2020.

Logo oficial IFMSA BRAZIL FURB
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Noite Cultural: Evento realizado em parceria com o CAMBLU. A Ideia foi realizar um evento onde os estudantes de medicina e os
professores pudessem expressar seu lado artístico e descontraído. Evento foi um total sucesso contando com exposições de livros,
poemas, esculturas, quadros e fotografias. Além de um verdadeiro show de talentos no palco. O evento terá sua segunda edição em
2020.
Imigrantes: Contando com a participação de seis acadêmicos do curso de medicina da FURB realizou-se reuniões mensais com a
finalidade de desenvolvimento de atividades as quais buscassem a integração de indivíduos haitianos que vieram ao país,
especificamente para Blumenau -SC. Com a pretensão de melhora de vida, tais imigrantes buscam o visto permanente no Brasil em
virtude da necessidade de sair de áreas conflituosas e carentes em sua terra natal. Através desta ação visa-se um entrelaçamento
com os frequentadores da Associação Brahaitianos Unidos (ABHU) por meio de atividades que englobem dicas gerais de saúde, auxílio
quanto aos direitos e deveres dos mesmos enquanto permanecem no país, voluntariado em aulas presenciais e online da língua
portuguesa, além de rodas de conversa que permitam um intercâmbio cultural. O projeto irá continuar em 2020.
Simpósio de Radiologia:  Devido a carência curricular na matéria de radiologia nós organizamos um simpósio de dois dias para
abordar os temas básicos da radiologia além de fazer uma apanhado geral sobre quais tópicos são os mais importante para o pronto
socorro. O evento contou com aulas com profissionais da área e acadêmicos de todas as fases puderam participar e reforças seus
conhecimentos na área.
Simpósio de Saúde Pública: O ano de 2019 foi marcado com várias especulações sobre alterações no sistema de saúde pública
brasileiro. Realizamos esse evento em parceria com o DCE, o principal objetivo foi discutir os principais aspectos levantados na época
sobre as falhas e vantagens do nosso atual sistema. O evento contou com profissionais das mais diversas áreas da saúde, bem como
estudantes, professores do nosso curso e pessoas da administração da faculdade.
Direito à Saúde: A palestra Direito à Saúde foi facilitada pelo professor e mestrando em Direitos Humanos João Matheus Giacomini.
Foram abordados na roda de conversa uma contextualização histórica da temática, o orçamento destinado às políticas públicas para a
Saúde bem como eu relato do da experiência do próprio palestrante quando necessitou de tratamentos pelo SUS. Tudo isso, foi
explicado não só para estudantes da saúde mas também para alunos do Direito com uma linguagem acessível, desconstruindo o
famoso "juridiquês”.
Correio Sorrisos:  O setembro amarelo é um mês voltado para a saúde mental. Tendo isso em vista, foi idealizado uma ação para
criar a oportunidade para que cada estudante posso escrever mensagens motivacionais para seus colegas, criando assim um
ambiente estudantil mas livre para a demonstração de carinho. As mensagens eram escritas em papéis amarelos e depois entregues a
para a pessoa indicada.
O Poder do Rosa: A ação aproveitou o Outubro Rosa para tratar de um assunto que afeta todas as mulheres diariamente: a
violência de todos os tipos e a sua manifestação máxima, o
feminicídio. Para isso montamos uma exibição interativa e 
estreitamos os laços com os cursos de teatro e de dança, para
 realizar intervenções artísticas em parceria, que além de
 trazer informação, conscientizaram e educaram quem teve a
oportunidade de assistir e participa r. 
Campanha Doe-se: Devido a baixa de doações em 
determinados meses o banco de sangue de Blumenau fica em
baixa, devido a isto nosso comitê organizou uma campanha de 
doação de sangue para motivar os acadêmicos de medicina a 
contribuírem com uma atitude que salva vidas. 
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Executive Boarding Local IFMSA Brazil FURB 2019/2020
- Matheus Firmino de Oliveira - Presidente Local
- Alice Tabita Lemes Fernandes da Silva - Vice-Presidente Local
para Assuntos Externos 
- Maria Julia Salomon - Vice-Presidente Local para Assuntos
Internos
- Leíse Herrmann Parizotto - Secretária Geral Local e Diretora
Local de Comunicação e Marketing 
- Gabriel Machura Meurer - Diretor Financeiro Local 
- Angela Theresa Zuffo Yabrude - Diretora Local de Intercâmbio
Internacional Clínico-Cirúrgico para Outgoings
- Beatriz Pereira Lopes - Diretora Local de Intercâmbio
Internacional Clínico-Cirúrgico para Incomings
- Larissa Morastoni Höhn - Diretora Local de Intercâmbio Nacional
- Guilherme Wandall - Diretor Local de Publicação, Pesquisa e
Extensão 
- Adriane Menezes Medeiros - Diretora Local de Educação Médica
- Denise Leal - Diretora Local de Direitos Humanos e Paz 
- Karine Emanuele Tres - Diretora Local de Direitos  Sexuais e
Reprodutivos incluindo HIV e AIDS 
- Gabriella Emerim - Diretora Local de Saúde Pública 
- Carolina Vissoci Lima - Diretora Local de Capacity Building

A ATLÉTICA 
Associação Atlética Acadêmica Romualdo Izon Heil
DIRETORIA AAARIH

A Associação Atlética Acadêmica Romualdo Izon Heil (AAARIH)
foi fundada em 2005 e atua como órgão desportivo representante
dos acadêmicos de Medicina da FURB. É uma entidade civil,
autônoma, com estatuto próprio e sem filiação partidária.
As funções da AAARIH envolvem o incentivo e participação em 
eventos do desporto universitário, sejam eles internos 
(Jogos Internos da Medicina, CopaMed e intercursos) ou externos 
(Intermed Sul e Jumed); a organização dos eventos de recepção aos 
novos acadêmicos; a confecção e venda dos itens de representação 
do curso, como moletons, canecas e chaveiros; a manutenção da Bateria e 
do leão mascote da Medicina FURB (com cara nova em 2020); além disso, a 
AAARIH atua juntamente ao CAMBLU em prol de nossos alunos. Nosso atual presidente é Franco Anzanello Meira
(acadêmico da 5a fase), e a vice-presidente é Caroline Eckert (acadêmica da 7a fase).
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Novidade para 2020 - Capacity Building
Esse novo eixo é responsável por capacitar, motivar e
empoderar os coordenadores locais e
outros estudantes de medicina. Sendo conhecido como
a coluna vertebral da IFMSA, suas ferramentas
principais são capacitações, treinamentos e workshops
que englobam qualquer um dos outros eixos para
aprimorar as habilidades de desenvolvimento dos
trabalhos dos mesmos. Fiquem ligados nos projetos de
Capacity Building que serão aplicados aqui na FURB nas
próximas gestões..
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Comitê local IFMSA BRAZIL FURB

Logo oficial da AAARIH



A gestão da Atlética tem duração de um ano e é composta pelos
cargos de Presidente, Vice Presidente, Secretário Geral, Diretor
de Esportes, Diretor de Eventos, Diretor de Marketing, Diretor
de Patrimônio, Diretor da Lojinha (LOJAAARIH), Tesoureiro,
Diretor de Bateria e respectivos Secretários. Os membros
atuantes são eleitos pelos acadêmicos através de chapas.
A AAARIH tem conquistado espaço de destaque no que se refere
a Associações Acadêmicas, tanto dentro do município de
Blumenau como entre as demais universidades da região sul.
Lutar para que nosso curso alcance patamares cada vez mais
altos está entre os focos de atuação da Atlética. Você,
acadêmico, é nosso convidado especial para vestir o preto e
grená e soltar a fera durante os 6 anos de faculdade.
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Entre os objetivos da Atlética está a interação entre os acadêmicos de todas as fases da Medicina, bem
como um maior contato com os demais acadêmicos, tanto da FURB quanto de outras universidades. É
nesse sentido que são realizados os seguintes eventos festivos e esportivos:
Sunset: Ocorre semestralmente no domingo que antecede as aulas regulares ou no primeiro domingo pós
início das aulas. É uma festa para integração, principalmente entre calouros e veteranos, mas também
com estudantes dos mais variados cursos. É o momento da apresentação oficial de cada novo leão, que
recebe seu apelido e prenda de calouro Medicina FURB.
Festa dos Calouros: É realizada anualmente, no primeiro semestre, e dedicada ao primeiro ano da Medicina
FURB (1a e 2a fases). Uma festa open bar, com a ilustre presença da Bateria Fera, DJ e Bandas.
Oktomed: Sim, o maior esquenta para a Oktoberfest é organizado pela sua Atlética, pode se orgulhar
leãozinho. É onde todas as Universidades de Medicina do sul do país (e até de outras regiões) se reúnem
para um open bar épico com muita gente vestida de fritz e frida. Depois de 8 horas de open bar, os que
conseguem sobreviver acabam indo para a Vila Germânica, outros, porém, ficam na Oktomed mesmo
(ainda que inconscientes).
Copa Med de Futsal: Ocorre no primeiro semestre durante um fim de semana pré-estabelecido nos
ginásios da FURB. Cada turma monta seus times que disputarão pelos títulos masculino e feminino, com
premiação para a turma campeã geral e atletas destaque.
Jogos Internos da Medicina (JIM): É o maior evento esportivo da AAARIH, realizado no se- gundo semestre
de cada ano também no formato intersalas. São três dias de competições pautadas nas modalidades do
Intermed Sul, que vão desde esportes coletivos a atletismo, natação e Tênis de Mesa, além de jogos de bar
e mente.
Treinos semanais: Visando o aprimoramento do desempenho de nossos times e atletas, a Atlética
oferece treinos semanais dos mais variados esportes (handebol, futsal, voleibol, basquete, judô e
atletismo). É uma forma de manter o físico em dia, interagir com os colegas de curso e compor os times
oficiais que vão representar a Medicina FURB nas competições. Se você, calouro, possui algum dom
esportivo a ser explorado, ou mesmo que seu maior dom seja o domínio do controle da TV, mas tem
vontade de vestir a camisa da MEDFURB, entre em contato com nossa Diretora de Esportes Laura Narciso
para maiores informações sobre os horários e locais dos treinos.

Bateria Fera na Oktomed 2019



 A Bateria Thiago Franchini da Costa, mais conhecida como Bateria Fera, é um órgão estudantil do curso
de  Medicina da FURB, criada em meados de 2005 que tem como foco promover cultura, integração e a
saúde mental dos estudantes. Além disso, presa também por participar de movimentos de protesto,
comemoração e solidariedade.
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 Movimentos como FURB federal em 2011 e 2012, revalida em
2013 e manifestações pró-fies em 2015, junto ao DCE, são prova
de que a Bateria Fera é mais do que somente uma Bateria
Universitária (BU), mas sim uma entidade em prol de seus
estudantes. Ademais, em 2012, esteve presente na inauguração do
Hospital Universitário, que além de ser indispensável para a
formação de todos os estudantes da área saúde, é também de
extrema importância para a população, participando também de
eventos de filantropia anualmente.
 A Bateria é composta pelos instrumentos tradicionais de uma
escola de samba – surdos (1a, 2a e 3a), caixa ou malacacheta,
chocalho ou ganzá, tamborim, repinique e agogô – e é dividida em
3 seções, além das já mencionadas. A primeira delas é a Bateria 
Fera, que é o modelo tradicional de BU, participando de competições junto a outras Baterias do Sul do
Brasil. A segunda é a Bateria Show que sempre está presente nas festas promovidas pela AAARIH. E por
último, a Bateria Jr., servindo para a formação de novos integrantes e criação hinos para torcida. Dessa
forma, consegue englobar os alunos de várias maneiras.
 Em eventos como Intermed-Sul e Jumed-SC, a Bateria Fera participa do Desafio de Baterias, em que ficou
em 5a colocação (Intermed-Sul) e em 2o e 3o lugar (JUMED-SC) nos últimos dois anos. Além disso, é
essencial no apoio de nossos atletas agitando a torcida e apoiando os jogos da atlética. Ademais, eventos
como esse promovem integração entre os ritmistas da própria Bateria e principalmente de integrantes de
outras baterias de inúmeras faculdades, proporcionando momentos nos quais os acadêmicos de várias BUs
se juntam para dividir experiências e fazer um som. 
 Nos eventos organizados pela AAARIH, como a Festa dos Calouros e Oktomed, a Bateria Show se faz
presente para agitar o público ao máximo. Clássicos do MPB, Samba, Sertanejo, Funk e Rock nacional e
internacional, nunca faltam no repertório para promover a cultura e alegria para os expectadores. Nessa
divisão, além dos instrumentos tradicionais de uma BU, são utilizados outros instrumentos como guitarra,
cavaquinho, voz e até flauta transversal. 
 Por fim, mas não menos importante, a Bateria Jr. tem como finalidade buscar novos talentos, ensinando o
samba a quaisquer acadêmicos da Medicina FURB interessados, independente se apresentam algum
histórico na área musical. Junto a isso, é um momento destinado também a formação de novas músicas
para a torcida, criação de gritos de guerra e integração entre os estudantes. Para os alunos que tiverem
interesse em participar é muito fácil: só entrar em contato com qualquer integrante da Bateria Fera ou
entrar direto no grupo de WhatsApp pelo link que está em nosso Instagram @bateriafera.

Logo oficial Bateria Fera



ABLAM 
Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas
Autora:  Lar issa Carol ine Chiste 
Co-autor:  Bruno Menegatt i  Sanches

A Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina (ABLAM), é uma instituição médico-acadêmica
apoiada e certificada pela Associação Médica Brasileira (AMB), e que foi fundada em 2005 durante o 8o
Congresso Brasileiro de Clínica Médica ocorrido em Gramado – RS. Desde então essa passou por diversas
mudanças estruturais internas e hoje representa o órgão máximo responsável por fiscalizar, integrar e
certificar as ligas acadêmicas de medicina do Brasil. Por se tratar de uma associação, as ligas que
desejam ser filiadas precisam se cadastrar no site da ABLAM em ablam.org.br, onde estas passarão por
uma avaliação estatutária para poderem ser devidamente reconhecidas pela instituição.
No início de 2018 haviam apenas 2 ligas acadêmicas da FURB filiadas a ABLAM, hoje contamos com mais
de 20 ligas cadastradas, grande parte desse resultado é fruto do trabalho do acadêmico do 9o período,
Bruno Menegatti Sanches, desde 2018 e da acadêmica do 6o período, Larissa Caroline Chiste, enquanto
representante local da ABLAM na FURB desde o segundo semestre de 2019.
Atualmente, a ABLAM representa muito mais do que apenas uma instituição responsável pelas ligas
acadêmicas de medicina do país, ela também desempenha um papel de representatividade dos estudantes
de medicina, possuindo uma cadeira fixa nas reuniões do Conselho Federal de Medicina (CFM) em Brasília,
juntamente de outras entidades médico-acadêmicas a nível nacional, como: Associação dos Estudantes de
Medicina do Brasil (AEMED-BR), International Federation of Medical Student Association’s of Brazil
(IFMSA-BRAZIL) e Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM).
Além de todas essas funções, anualmente a ABLAM promove o Congresso Brasileiro de Ligas Acadêmicas
de Medicina (COBLAM), onde são abordados diversos temas do interesse dos acadêmicos de medicina.
Toda essa abrangência da ABLAM dentro na nossa universidade pode ser vista como um avanço do ponto
de vista do reconhecimento nacional e visão que nossas ligas têm Brasil a fora, uma vez que o portal da
ABLAM não apenas certifica, mas registra, cataloga e promove a integração de mais de 2.000 ligas
acadêmicas em todo o país.
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LIGAS ACADÊMICAS 
Larissa Carol ine Chiste 

As Ligas Acadêmicas são entidades constituídas fundamentalmente por estudantes, em que se busca
aprofundar temas em uma determinada área da Medicina. Para tanto, as atividades das Ligas Acadêmicas
se orientam segundo os princípios do tripé universitário de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Na FURB, atualmente, contamos com 26 Ligas acadêmicas de medicina ativas que contemplam quase
todas as especialidades médicas, que vão desde as áreas clínicas a cirúrgicas. A organização de uma liga
baseia-se num estatuto aprovado pela Universidade através do DAEX (Divisão de apoio a extensão) e
organiza-se de forma autônoma através de uma diretoria composta por acadêmicos do curso de medicina
que são selecionados por um processo seletivo próprio. Os participantes das ligas (ligantes) ao se
filiarem, passam a ter direito a ciclos de palestras, eventos, workshops, pesquisas e estágios, além da
certificação de participação dessas atividades no semestre, emitidos pelo DAEX e/ou pela ABLAM 
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(Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina).
A ponte entre as Ligas e o Departamento de Medicina, bem como com a própria Universidade, é intermediada
pelo CAMBLU, com o objetivo de manter o calendário de atividades das ligas organizado para que os
acadêmicos possam programar-se e participar de mais atividades das ligas e da universidade durante o mês.
Além disso, o CAMBLU oferece apoio estudantil e também financeiro, através do PAF-LIGAS (Programa de
apoio financeiro), que comtempla em até R$1000 a Liga que apresentar o melhor projeto de evento para o
semestre. Para tal, a liga deve submeter seu projeto através de um processo de seleção que está descrito no
edital do PAF-LIGAS divulgado todo início de semestre no site do CAMBLU e no grupo da Medicina FURB
Oficial no Facebook.
Atualmente a Medicina FURB conta com as seguintes ligas acadêmicas*:

Liga Acadêmica de Gastroenterologia e
Hepatologia—LAGEH
Presidente: Amanda Colzani
Instagram.com/lagehfurb

Liga Interdisciplinar de Oncologia—LION
Presidente: Isadora Zampronio dos Santos
E-mail: lionfurb@outlook.com
facebook.com/lion.blumenau

Liga Interdisciplinar de Ortopedia e
Medicina do Esporte—LIORTE 
Presidente: Caroline Possamai Email:
liortefurb@gmail.com
instagram.com/liortefurb/

Liga Interdisciplinar de Saúde Mental—
LISMEN
Presidente: Natiéli Santussi 
E-mail: lismen.furb@gmail.com
facebook.com/lismen.furb.blumenau

Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica—LACC
Presidente: Bruno Menegatti Sanches
E-mail: laccfurb@gmail.com
facebook.com/laccfurb

Liga Médico-Acadêmico de Cardiologia—
LIMAC
Presidente: Gustavo Ramos Stein
E-mail: limacfurb@gmail.com
facebook.com/limac
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Liga Renal 
 Presidente: Izabela Kazama
E-mail:ligarenalfurb@hotmail.com
facebook.com/ligarenal.blumenau

Liga Acadêmica de Clínica Médica— LACM
Presidente: Guilherme Staedele
E-mail: lacmfurb@hotmail.com
facebook.com/lacmfurb

Liga Interdisciplinar de Cirurgia Plástica—
LIPLAS
Presidente: Bruno Wiethorn
E-mail: liplasfurb@gmail.com
facebook.com/liplas.furb

Liga Interdisciplinar de Endocrinologia e
Metabologia—LIEM 
Presidente: Gabriela Weber Machado
Machadoliemfurb2017@gmail.com

Liga Acadêmica de Neurociências— LAN
Presidente: João Guilherme Valim 
E-mail: neuroligabnu@gmail.com
facebook.com/lan.ligaacademicadeneuro-
ciencias

Liga Interdisciplinar da Saúde da Mulher—
LISAM
Presidente: André Di Loreto Peron 
E-mail: lisamfurb@yahoo.com.br
facebook.com/lisam.furb

Liga de Anatomia Humana Cláudio Martins
Presidente: Gabriel Machura Meurer E-
mail: lahcmfurb@gmail.com

Liga de Dor e Trauma—LIDOT 
Presidente: Fernando Baldissera Piovesan 
E-mail: lidotfurb@gmail.com

Liga Interdisciplinar de Pediatria— LIPED
Presidente: Juliana Cecconello
E-mail: lipedblumenau@gmail.com
facebook.com/lipedblumenau

Liga de Oftalmologia—LIOF 
Presidente: Julia Simones
E-mail: liof2015@outlook.com

Liga de Hematologia — LIHEM 
Presidente: Grazielle Correa
E-mail: lihemfurb@gmail.com

Liga Interdisciplinar de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem—LIRAD 
Presidente: Heloise Buss
E-mail: lirad.furb@gmail.com
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Liga Acadêmica de Angiologia e Cirurgia
Vascular—LAACV 
Presidente: Juliana Gomes
Facebook.com/LAACVFURB

Liga Acadêmica de Medicina de Urgência e
Emergência– LAMURGEM 
Presidente: Guilherme Staedele
lamurgem.blumenau@gmail.com

Liga Acadêmica de Pneumologia— LAP
Presidente: Maria Eduarda Treis 
E-mail: lap.furb@gmail.com

Liga Acadêmica de Cirurgia Pediátrica —
LACIPE
Presidente: Alice Fernandes
facebook.com/lacipe.furb.5

Liga Acadêmica Interdisciplinar de
Cuidados Paliativos - LACP 
Presidente: Leonardo Cecconello
Instagram.com/lacp_furb

Liga Acadêmica de Dermatologia —
LACIDERM
Presidente: Camila Moraes
E-mail: lacidermfurb@gmail.com

Liga Acadêmica de Saúde Comunitária
– LASCO
Presidente: Lucas Schimmelpfennig
intagram.com/lascofurb

Liga Acadêmica de Nutrologia FURB - LINUT
Presidente: Beatriz Manzke
instagram.com/linutfurb

Liga Acadêmica de Doenças Infecto-
contagiosas - LADI
Presidente: Sarah Moser
E-mail: ladifurb@gmail.com

*As informações contidas nessa seção são de responsabilidade das Ligas Acadêmicas e podem sofrer alterações durante o semestre.



Residência médica
Bruno Menegatt i  Sanches

 Para aqueles que estão por fora do que está rolando a nível nacional em relação a residência médica,
resolvemos apresentar um breve resumo explicando de forma sucinta o que se passa. A problemática em
si que está em debate gira entorno principalmente ao que diz respeito o valor pago pela bolsa de
residência médica pelo Ministério da Saúde, que atualmente se encontra no valor de R$ 3.330,43 desde
seu último reajuste em 2016. Em seu último reajuste, a bolsa que antes possuía um valor de R$ 2.976,26
teve um aumento de 11,9%. Esse percentil representava o valor na época da inflação (em 2014 de 6,5%)
e do aumento oferecido aos servidores públicos federais (em 2016 de 5,5%).
 Está previsto para no dia 1º março entre em vigor as novas alíquotas de contribuição do INSS, onde o
desconto sobre as bolsas de residência médica subirá de 11% para 14%, ou seja, um aumento bruto de
quase R$100 nos impostos para os residentes. Contudo, neste mesmo cenário a Associação Nacional de
Médicos Residentes (ANMR) entra com a proposta de reajuste do valor da bolsa de residência médica.
Para tal, a ANMR conseguiu apoio do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Médico
Brasileira (AMB), os quais juntamente a representantes da ANMR e dos Ministérios da Saúde e da
Educação se reuniram em Brasília no dia 6 de fevereiro (quinta-feira) para discussão do tema. Ficou
acordado que o governo irá avaliar a proposta de reajuste da bolsa e será realizado outra reunião em
breve para possíveis modificações e discussões. 
 O projeto de Lei nº 2903/19 fora apresentado pelo deputado federal Luiz Antônio Teixeira Jr. Do PP do
Rio de Janeiro. A proposta visa equiparar o valor da bolsa do médico residente ao do Programa Médicos
pelo Brasil, a qual atualmente gira em torno de R$12.000,00 mensais com valores adicionar para locais
remotos. Muito se fora debatido sobre as jornadas de trabalho exaustivas dos médicos residentes e a sua
má remuneração. Espera-se que o Ministério da Saúde se demonstre favorável a causa em forma de
comprovação de respeito e valorização ao papel fundamental que estes profissionais exercem nas mais
diversas áreas do país.
 Para complementar o assunto sobre residência médica, para você acadêmico de medicina ficar um pouco
melhor situado nas possibilidades que há próximas de você, trago um balanço das vagas de residência
médica ofertadas no município de Blumenau.
 Acreditamos que as trocas de conhecimento e informação tenham um papel imensurável na formação de
todos nós por isso estas devem ser aplicados por todos.
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NOVO CURRÍCULO E NOVAS POSSIBILIDADES DE ENSINO
Profª  Dra.  Daniela Maysa de Souza

 A disciplina intitulada “Integração Básico-Clínica” compõe o novo currículo do Curso de Medicina,
implantado em 2019/II e tem por objetivo propiciar ao discente, a integração dos conteúdos do ciclo
básico com enfoque em sua aplicação na prática clínica.
 Sob a perspectiva das metodologias ativas de ensino e aprendizagem, onde o método é centrado no aluno
e este é o protagonista do processo de ensino e aprendizagem, a proposta metodológica é baseada na
solução de casos/problemas, possibilitando o gradual desenvolvimento do raciocínio crítico, criativo e
reflexivo do discente, mediante a integração e a utilização dos conhecimentos teórico-práticos obtidos
nas disciplinas do ciclo básico do curso.
 Operacionalmente, a disciplina conta com cinco professores tutores (cada professor tutor é responsável
por um grupo de oito alunos em média, durante todo o semestre). E conta ainda com a colaboração dos
demais professores das disciplinas do ciclo básico, para elaboração dos casos/problemas que serão
trabalhados durante o semestre. Além disso, todos os professores das disciplinas tem um horário fixo
semanal e ficam disponíveis para esclarecimento de dúvidas que possam auxiliar na resolução dos casos.
 Com encontros coletivos alternados e nos grupos tutoriais, os alunos são apresentados a diversificados
disparadores de aprendizagem (distúrbios clínicos, problemas de saúde pública, alterações 



comportamentais, exames laboratoriais, exames de imagem, etc ...) elencados nos casos em estudo,
possibilitando a discussão e resolução dos problemas, integralizando assim, os conteúdos trabalhados
nas demais disciplinas do semestre, estimulando um estudo autodirigido, motivado para a resolução de
problemas, favorecendo desta forma, a aprendizagem, a autonomia, a curiosidade discente e a
interdisciplinaridade.
 Para contemplar estes propósitos, algumas estratégias de ensino foram utilizadas, como casos de
estudo, Problem Based Learning (PBL), seminários, Team Based Learning (TBL) e visitas técnicas. Sabe-
se que uma nova proposta de ofertar o ensino e uma nova proposta de aprender requer capacitação e
sensibilização, tanto dos discentes como dos docentes. Para alcançar este propósito, previamente e no
decorrer do semestre letivo, encontros de formação docente são realizados, para apropriação e
incorporação de novas práticas de ensino, além de trabalhar com os alunos em sala de aula a
sensibilização ao novo método, às metodologias ativas e estímulo ao estudo independente.
 A avaliação dos alunos, após a vivência no primeiro semestre de implantação da disciplina trouxe
excelentes norteadores metodológicos e dentre vários aspectos positivos, os alunos citaram que a
disciplina favoreceu a integração dos conteúdos, possibilitando a correlação com a clínica; o
desenvolvimento de habilidades comportamentais (venceram a timidez, conseguiram se expressar e
defender seus argumentos, estímulo ao trabalho em equipe, respeito às diferenças, desenvolvimento da
empatia e integração/união dos colegas); instrumentalizou os alunos para realizar pesquisa em base de
dados e de um modo geral, a disciplina foi descontraída. Como sugestões de melhorias, os alunos
apontam a inserção de mais visitas técnicas e seminários; a inclusão de conteúdos futuros (ainda não
trabalhados em sala de aula) e a necessidade de integrar ainda mais as disciplinas do básico com o
clínico, e para isto, sugerem a inserção de mais casos clínicos completos e complexos, para que
possam estudar sinais e sintomas, criar hipóteses diagnósticas e trabalhar mais em equipe na
resolução dos casos e desfechos clínicos.
 Esse feedback permite o direcionamento das atividades e da proposta metodológica, com o desafio de
contemplar as expectativas dos alunos x proposta curricular.
 E nesta caminhada de ensinância e aprendência, ambos os polos (docentes e discentes) são
transformados... Pois, como já dizia Paulo Freire “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende
ensina ao aprender”!
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DOMINGO DO BEM 
Gabriela Scheidt  e Carol ina Bevervanço Veiga

       Dentre os vários acontecimentos que fogem do domínio humano,
estão os milagres. Com Antonella Garcia Cunha Moro, uma linda bebê de 1
ano e 9 meses, foi diferente. O milagre acontecido com a menina
diagnosticada com AME (Amiotrofia Muscular Espinhal) foi fruto de uma
dedicação coletiva. Durante o último semestre do ano de 2019 a
população de Blumenau e região não mediu esforços para arrecadar
fundos para o tratamento da doença, uma terapia genética chamada
Zolgensma, cujo valor era de 9.243.750,00. Uma
dessas ações foi realizada pelo Centro Acadêmico de Medicina de
Blumenau (CAMBLU), no dia 1º de dezembro de 2019, o “Domingo do
Bem”. 
     A ideia surgiu de algumas conversas entre alunos do 3º período
(turma 48) com a professora Daniela Maysa de Souza, de Interação
Comunitária. Em seguida, o projeto foi abraçado e o evento encabeçado
pelo CAMBLU. Além disso, pode se contar com o apoio da Cervejaria
Balbúrdia, onde o Domingo do Bem aconteceu, e ficará como uma parceria
fixa para mais eventos beneficentes em parceria com o curso.
     Sendo assim, os acadêmicos de medicina se empenharam para realizar
uma pastelada, em que todo o lucro obtido com os pastéis foi doado, e a
Cervejaria Balbúrdia contribuiu com o repasse de 30% do valor obtido
com as bebidas, além do ambiente cedido e a presença de músicos
parceiros do espaço. 
     Música ao vivo, pastéis, chopp artesanal, e a esperança de o
tratamento da Antonella ser realizado foram a base para a ação ter se
concretizado de uma forma tão positiva. A cervejaria Balbúrdia contribuiu
com R$ 1517,70 reais e depositaram diretamente para a Antonella. Com a
venda dos pastéis e doações externas, o CAMBLU depositou R$ 2749,75
reais. Ao todo, o evento teve um lucro de R$ 4.267,45.
       E no final, tudo acabou em pizza pastel! Essa e todas as ações e
doações feitas foram efetivas para alcançar o valor necessário para a
medicação e sua devida aplicação nos EUA. A história da Antonella reflete
a força do coletivo, e por isso, agradecemos a todos àqueles que
prestaram auxílio. O sucesso do evento e do tratamento motivam o Centro
Acadêmico a realizar cada vez mais ações de cunho social e voluntário,
além de inspirar cada um de nós a sermos indivíduos mais solidários,
para, assim como feito, ajudar a história do próximo.
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TRANSPARÊNCIA 
PAUTAS TRABALHADAS 2019/2
Wallace Mees

1. SETEMBRO AMARELO
 No mês de setembro, o CAMBLU realizou diversas atividades visando a prevenção do suicídio. Foram realizadas duas
aulas de yoga disponibilizando aos acadêmicos um espaço e tempo de seu dia para o relaxamento. Durante a XVII
SECIMED, o psiquiatra Dr. Thiago Blanco de Brasília palestrou sobre a Saúde mental dos estudantes de Medicina.
Além disso, foi feita uma roda de conversa com o professor Otmar Steiner, dando a oportunidade para os alunos de
conversarem sobre sua saúde mental e compartilharem suas angústias. Por fim, o CAMBLU efetuou a distribuição de
fitas amarelas pela FURB e pelos hospitais, para que as pessoas pudessem
utilizá-las e aderirem a causa.
 

ELEIÇÕES CAMBLU
Bruno Pf i f fer

      Por alguns anos não houve concorrência para a gestão
do Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau; entretanto,
na última eleição ocorrida no dia 20 de novembro de 2019,
participaram duas chapas. Mas o que isso traz de bom e de
ruim para nós?
     Pois bem, sabe-se que no livre mercado a concorrência
faz aumentar a qualidade dos produtos e diminuir o preço
dos mesmos, trazendo um comércio mais adaptativo e
dinâmico para o cliente. Em uma comparação grosseira, a
existência de duas chapas na eleição do CAMBLU fazem as 
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mesmas terem que evoluir perante as ideias e propostas da outra, trazendo um produto (gestão) de maior qualidade
e abrangência para todos os consumidores (estudantes). Pode-se perceber assim que a oposição trabalha não para
destruir, mas para construir um Centro Acadêmico melhor e mais amplo para todos.
       O ônus da bipartição das chapas é a separação da “mão de obra”, ou seja, havendo duas chapas os integrantes
que antigamente formavam apenas uma, agora devem formar duas. Dessa maneira divide-se a mão de obra já
qualificada em chapas concorrentes, sendo assim, ao final da eleição apenas metade desses trabalhadores irão
atuar na gestão.
     A polarização perante as chapas também se tornou um problema perceptível para muitos. Exemplifico isso
tomando posse das palavras de um amigo - ela (a polarização) é uma das coisas que mais separam as pessoas uma
das outras, é como se o outro nem fosse gente, vira inimigo, vira o “outro” -. Apesar de todos fazermos a mesma
faculdade, passarmos pelas mesmas dificuldades e lutarmos pelos mesmos objetivos, a falta de humanidade nas
simples questões do dia a dia ainda ocupa as pessoas.
      Contudo, espera-se que a chapa vencedora incorpore os bons aspectos da concorrente e juntamente com as
suas ideias traga mais um ano de ótima gestão para o nosso precioso Centro Acadêmico. É importante salientar
ainda que a chapa improfícua não pode deixar de lado sua batalha e se atente pela nova gestão, priorizando o
CAMBLU acima de seu interesse.

Debate eleitoral 2019

ACONTECIMENTOS
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2. REFORMA SALA DAS LIGAS: ESPAÇO COWORKING
O CAMBLU está reformando a sala das Ligas + IFMSA
para que possa ser feito melhor uso da mesma. O novo
espaço será chamado "Espaço Coworking", e além das
reuniões de Ligas e IFMSA que já aconteciam, iremos
abri-la para estudo, trabalhos em grupos e deixaremos
um ambiente criativo e confortável para que possa
estimular o ensino, pesquisa e extensão dentro da FURB.
 
3. IMPRESSORA NA SALA DE CONVIVÊNCIA
O CAMBLU, no mês de setembro, disponibilizou para os
acadêmicos uma impressora multifuncional que fica
localizada na Sala de Convivência. O uso da impressora é
gratuito, porém o acadêmico deve trazer sua própria
folha para impressão e, se o número de impressões
exceder cinco folhas, sugere-se a contribuição
voluntária de 5 centavos por impressão para que o
CAMBLU consiga manter a impressora disponível.
 
4. PAF-LIGAS
No mês de agosto ocorreu o primeiro evento apoiado
pelo Programa de Apoio Financeiro à ligas acadêmicas
da FURB. O I Simpósio de Dor Torácica contou com a
presença de discentes de diversas universidades de
Santa Catarina e até mesmo de São Paulo. O evento foi
organizado pelas Ligas LAACV, LIMAC e LAP.
 
5. INTERAÇÃO FURB
Interação FURB é um evento que almeja apresentar a
Universidade para estudantes do Ensino Médio. A
Medicina FURB não ficou de fora! Membros do CAMBLU
juntamente com outros estudantes de medicina
interessados, organizaram oficinas para os inscritos
apresentando o curso e as instituições IFMSA, AAARIH e
CAMBLU. Também foram utilizados os novos bonecos do
Centro de Simulações realística da FURB para ensinar a
ressuscitação cardiopulmonar, com o auxílio do Dr.
Tarcísio Lins Arcoverde, professor de Pediatria.
 
6. COLCHÕES HSI
O CAMBLU contou com a doação de 4 novos colchões
pelas empresas Orbhes, Reevev e Lotex para a quarto de
descanso dos acadêmicos internos do HSI.

7. SIMULADOS SEMESTRAIS 
Dia 13 de Agosto de 2019 ocorreu a segunda edição do
Simulado Semestral, prova organizada pelo CAMBLU em
parceria com o Departamento de Medicina, tem como
objetivo treinar os estudantes do Ciclo Clínico para as
futuras provas de residência, além de avaliar o
conhecimento adquirido durante o semestre.
 
8. ARMÁRIOS HSI
Após reunião com a PROAD e com o DAC, o CAMBLU
conseguiu que fosse feita a licitação para compra de
novos armários para a ala acadêmica do Hospital Santa
Isabel. Os armários serão instalados na sala dos
acadêmicos e no quarto de descanso para o maior
conforto e segurança dos estudantes em plantão.
 
9.PLANNER
O CAMBLU desenvolveu um Planner para os estudantes
de medicina da FURB, afim de auxiliar na organização
dos estudos, além de contar com espaço para agendar
tarefas semanais o planner conta, na parte inicial, com
uma revisão e um guia rápido para consultar durante as
aulas práticas.
 
10.CORREÇÃO TESTE DO PROGRESSO
O teste do progresso é uma prova que ocorre anualmente
em algumas universidades do Brasil, como o próprio
nome diz, esse teste é elaborado com intuito de
mensurar o progresso anual dos estudantes. Com o
objetivo de tornar o teste uma forma de aprendizado, o
CAMBLU entrou em contato do Dr. Sérgio Mendonça que
se disponibilizou para realizar a correção da prova.
Mostrando aos estudantes seus erros e acertos.  
 
11. KIT EVENTOS 
O CAMBLU com o objetivo de auxiliar os eventos das
ligas acadêmicas, bem como outras instituições da
Medicina, realizaram a compra de 3 porta banners e uma
térmica nova para emprestar nos eventos que
necessitarem. O empréstimo só ocorre se o
representante da liga/instituição assinar um termo de
responsabilidade.

ACONTECIMENTOS



JORNAL MEDFURB - 2ª EDIÇÃO PÁG.  20

RECEITA DE 2019

TOTAL 2019:

DESPESAS DE 2019

ACONTECIMENTOS

TRANSPARÊNCIA 
FLUXO FINANCEIRO 
Anna Sof ia Si lva Amorim

 Todo início de semestre com a realização das matrículas
há a cobrança de uma taxa, a qual equivale a meio crédito
financeiro (até dezembro de 2019 correspondia ao valor
de R$ 26,23).
 Esse valor, por acadêmico, é destinado ao Diretório
Central dos Estudantes (DCE), que por sua vez efetua o
repasse de metade dessa quantia aos Centros Acadêmicos
de cada curso.
 O pagamento dessa taxa de matrícula não é obrigatório,
portanto, o DCE e, consequentemente, o Centro
Acadêmico, recebem a quantia correspondente apenas
dos acadêmicos que realizam o pagamento da taxa. 
 A partir disso, a cada semestre nosso Centro Acadêmico
recebe ¼ de um crédito financeiro, por aluno
matriculado pagante da taxa, para reverter em benefícios
aos acadêmicos de medicina da FURB. 
 E foi assim que a Gestão 2019 do CAMBLU iniciou com a
transparência financeira. A qual tem por objetivo deixar
todos os acadêmicos do curso cientes de como esse
dinheiro está sendo empregado e da importância que ele
tem para realização de benefícios, como a Sala de
Convivência e programas de Apoio. 
 Dessa forma, o fluxo financeiro é regularmente divulgado
aos acadêmicos no site (www.camblu.com.br). Segue
abaixo, o fluxo do ano de 2019:
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ACONTECIMENTOS
CONGRESSOS EM 2020
Guilherme Wandal

 

DIVULGAÇÃO
Sociedade Brasi le i ra de
Clínica Médica -  Regional  SC

      Dia 28 e 29 de agosto ocorrerá o XIX Congresso
Catarinense de Clínica Médica, na cidade de Blumenau,
mais especificamente no Hotel Himmelblau localizado
na Rua 7 de Setembro. 
      Uma oportunidade para os estudantes de medicina
da FURB, que podem contar com um evento de
qualidade perto de casa.
  A SBCM-SC historicamente é parceira dos
estudantes, tanto que para ser sócio da SBCM é sem
custos se você for acadêmico.
 
 



 
LOJINHA CAMBLU
Brenda Wiggers

Camisetas da Medicina FURB;
Roller Clip;
Porta-Jaleco;
Planner;
Adesivos;

 Classificados – Produtos exclusivos da Medicina de Blumenau:
 
NOVAS CAMISETAS PARA OS CALOUROS:
Com o advento da Turma LI, o CAMBLU lança uma nova camiseta
para recepcionar os calouros na Cerimônia do Jaleco do primeiro
semestre de 2020.
 
PRODUTOS DO CAMBLU:
A Lojinha CAMBLU conta com as seguintes opções de produtos:

Para adquiri-los fale com Brenda Wiggers (acadêmica da 3ª fase).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVOS PRODUTOS:
  Este ano contamos com uma nova identidade para o Porta Jaleco,
em prol de maior qualidade para os acadêmicos.
  Além disso, estamos produzindo modelos diferenciados de
Camisetas da Medicina que serão divulgados no decorrer do ano.
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CLASSIFICADOS

PLANNER

CAMISETA MEDFURB ROLLER-CLIP

MODELO DO NOVO
PORTA-JALECO



Para aproveitar a Medicina FURB com tudo o que ela tem
a oferecer, a AAARIH oferece o pacote sócio-fera a todos
os acadêmicos do curso. Essa modalidade oferece
diversos benefícios ao assinante. Até o momento, tais
benefícios já foram garantidos: Participação nos
treinos; Participação na Bateria; Descontos em
Produtos; Produtos Exclusivos; Preço Especial e
Congelamento do preço para festas; Ingressos
reservados para festas; Pacotes mais baratos para
Intermed/Jumed; Possibilidade de parcelamento
do Intermed/Jumed; 
O Kit calouro já inclui um período do pacote, então te
liga nessa oportunidade:

           KIT CALOURO
- 1 caneca 
- 1 tirante
- 10 tatuagens 
- 2 adesivos
- 1 camiseta
- 6 meses de Sócio Fera 
- 1 entrada para o pós-trote 
- 1 entrada nominal para a festa dos calouros 2020/1
- Valor de 1° lote para 1 entrada nominal da Oktomed
 
Mas e aí!? O que vocês precisam pra se associar e ter
todas essas vantagens!? 
- Ser calouro na MELHOR DO SUL DO MUNDO
- Nome completo 
- RG 
- Data de nascimento 
- Foto 3x4 (enviar por whats)
- Código de pessoa (recebido na matrícula)
 
 VALOR R$170,00
Dinheiro/cartão à vista ou em até 3 parcelas. 
➡ Compra do kit com cartão a partir de março!!
Contato: Isabelle Nagel (acadêmica 4ª fase) - 48 99107-
3820

A LOJAAARIH já possui várias opção de itens e está sem-
pre trabalhando para aumentar e variar os itens da
coleção Medicina FURB. Para adquirir produtos da
LOJAAARIH, fale com Caterina Guzzo (acadêmica da 6ª
fase).
Confira alguns produtos disponíveis na loja da Atlética:
BONÉ;
BODY;
CANECA; 
TIRANTE;
ÓCULOS DE SOL;
MOLETOM COLLEGE;
MOLETOM CANGURU;
CALÇA DE MOLETOM;
SAMBA CANÇÃO;
TATUAGEM; 
CAMISETA;
CHAPÉU DE PALHA;
CACHECOL;
E NOVOS ITENS: SACOCHILA;
BANDEIRA;
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A LOJAAARIH

CLASSIFICADOS

SÓCIO-FERA AAARIH
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COLUNA SOCIAL

Turma XLVII aproveitando a tão
esperada Festa do Ciclo Básico

MED  IN  HELL

TURMA XXXIX se
despedindo da Medicina

FURB com tradição!

FESTA  DOS  100
DIAS

Aquela foto
conceitual dos

formandos!

TURMA  39
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COLUNA SOCIAL

Delegação do Leão
rumo a mais um

Intermed.

INTERMED  2019

Time Feminino de Handebol,
mostraram como é jogar de

verdade. É Campeão!

JUMED  2019

Time Masculino de
Futsal, que

representou o Leão
em Joinville, É

Campeão!

JUMED  2019
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COLUNA SOCIAL

 Camiseta OK, Tirante
OK, Caneca OK, a

Turma ta OK, brota
no Meio-médico que é
desespero do seu EX.

MEIO  MÉDICO

Turma XLIII se
despedindo do
Ciclo Clínico.

INTERNATO

FURB bem representada no
Concurso da Rainha da
Oktomed. #camilarainha

OKTOMED  2019



PROJETOS DE PESQUISAS, BOLSAS
E MONITORIA
Carol ina Bevervanço Veiga

 FURB é considerada uma Universidade por apoiar-se no
tripé formado por ensino-pesquisa-extensão. A Iniciação
Científica, segundo a FURB, objetiva esti-mular o
universitário a confrontar de maneira criativa os
problemas relativos à pesquisa, além de prepará-lo para
o ingresso em programas de pós-graduação (mes-trado e
doutorado).
Dessa forma, a FURB conta com diversas bolsas de
pesquisa, que podem auxiliar financeiramente o aca-
dêmico, como por exemplo PIBIC/CNPq, PI-BIC/FURB e
PIPe/Artigo 170. Os editais de cada uma das
modalidades podem ser acessados no site da FURB ou
acessando www.furb.br/web/1313/instituci-
onal/editais/bolsa-de-pesquisa/13.
PIBIC/CNPq
51 bolsas que são pagas pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Os
projetos têm duração de 12 meses e iniciam em agosto
de cada ano. No PIBIC/CNPq o estudante deve dedicar-se
apenas às atividades acadêmicas, sendo ve-dada a
realização de outras atividades como estágio, monitoria,
emprego etc. Para atuar nesse programa o estudante não
precisa ter cadastro socioeconômico. Atualmente, o
valor da bolsa é de R$ 400,00 mensais que são
depositados pelo CNPq em conta corrente do bolsista.
PIBIC/FURB
No Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Ci-
entífica a FURB oferece 40 bolsas com recursos pró-
prios. Os projetos têm duração de 12 meses e iniciam em
agosto de cada ano. No PIBIC/FURB o estudante pode
acumular as atividades de pesquisa com um es-tágio
remunerado, desde que tenha a anuência do ori-entador.
Para atuar nesse programa o estudante não precisa ter
cadastro socioeconômico. Atualmente, o valor da bolsa é
de R$ 400,00 mensais que são utili-zados para pagar as
mensalidades do estudante.
 

PIPe/Artigo 170
No Programa de Incentivo à Pesquisa a FURB possui
aproximadamente 70 bolsas que são pagas pelo Go-
verno do Estado de Santa Catarina. Os projetos têm
duração de 10 meses e iniciam em março de cada ano.
No PIPe/Artigo 170 o estudante pode atuar em outras
atividades além da bolsa de IC, desde que tenha a
anuência do orientador. Para atuar nesse programa o
estudante precisa ter Cadastro Socioeconômico apro-
vado e com pontuação menor ou igual ao limite esta-
belecido pela Coordenadoria de Assuntos Estudantis -
CAE para bolsas de IC. O valor da bolsa não é fixo em
função do montante de recursos repassados pelo
Governo do Estado a cada ano. Atualmente, o valor
está em R$ 600,00 mensais que são utilizados para
co-brir as mensalidades do estudante. Ainda em
relação ao PIPe e à legislação pertinente, o valor da
bolsa não poderá ser inferior a 25% nem superior ao
valor da mensalidade do estudante.
Cadastro Socioeconômico (CSE)
Outra forma de auxílio financeiro ao acadêmico é
através da bolsa de estudo do Cadastro Socioeconô-
mico (CSE), direcionada a estudantes economica-
mente carentes dos cursos de graduação da FURB. Ao
se inscrever, o aluno pode ser selecionado para alguns
tipos de bolsas, como por exemplo: Artigo 170, PIPe
(citado anteriormente); Artigo 171 (FUMDES); e
Crédito Educacional (CREDIFURB). Para participar,
todo início de semestre o aluno precisa se inscrever
no CSE e comprovar sua renda com uma série de docu-
mentações que deverão ser entregues à CAE (Coorde-
nadoria de Assuntos Estudantis).
Artigo 170
Pode variar entre 25% e 100% do valor da semestra-
lidade, sendo garantido o percentual de 100% ao
estu-dante economicamente carente, com deficiência
(ou diagnóstico expressamente equiparado à
deficiência), ou invalidez permanente devidamente
comprovadas.
 

POLÍTICAS
CIENTÍFICAS
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 Artigo 171 (FUMDES)
O valor da bolsa de estudo corresponderá à semestra-
lidade do estudante selecionado (matrículas e mensa-
lidades), limitado ao valor de 2 salários mínimos, vi-
gente no mês de dezembro do ano anterior.
Crédito Educacional (CREDIFURB)
Financiamento de até 50% do valor da semestralidade,
através do processo seletivo pelo Art. 170 (ocorrem
simultaneamente). Neste caso, por ser financiamento, ao
finalizar o curso, o aluno deverá retornar à FURB o valor
financiado, diferente das bolsas acima, em que o aluno
recebe desconto na mensalidade.
Monitoria
Outra forma de participar ativamente da universidade e
aprimorar o currículo é através da monitoria, que é o 

apoio ao professor e aos alunos durante as aulas das
disciplinas, além de ser responsável pela organização do
laboratório em horários extraclasse. Além disso, podem
ou não ser remuneradas. A monitoria voluntá-ria
geralmente tem a carga horária de 10h semanais. Já na
remunerada, o acadêmico precisa dispor 20h se-manais.
Para Medicina, existem as monitorias de Anatomia
Humana; Histologia, Embriologia e Biologia Celular;
Biofísica e Fisiologia; Bioquímica; Parasitologia e
Imunologia; Patologia Geral; Microbiologia; Técnica
Cirúrgica e Anestésica. No entanto, é preciso sempre
estar de olho se são disponibilizadas vagas no período
noturno ou se há flexibilidade de horário, tendo em vista
o período livre que o acadêmico possui.
 

O Programa de Apoio a Apresentações de Trabalhos Científicos
(PAATC) é designado a oferecer apoio financeiro mensal aos
discentes regularmente matriculados no curso de Medicina FURB
para a apresentação de trabalhos científicos em eventos como
congressos, simpósios, fóruns, conferências e outros de caráter
acadêmico-científico no país e no exterior.
Organizado pelo Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau
(CAMBLU), tem como objetivo fomentar a produção científica na
graduação, oportunizar a divulgação de pesquisas realizadas por
acadêmicos e proporcionar melhor interação destes com o
ambiente acadêmico em outros locais e instituições. Para isso, o
acadêmico pode ganhar um auxílio de até R$525 reais! 
Para participar, o aluno deve enviar, um mês antes do mês do
evento, dados a respeito do trabalho aprovado, além de
informações pessoais/profissionais que constam no currículo
Lattes. Dessa forma, é feita uma seleção, tendo em vista que é
disponibilizada mensalmente apenas uma vaga. Caso não hajam
contemplados no mês, no mês seguinte dois acadêmicos poderão
ser apoiados. É possível encontrar mais informações no site do
CAMBLU (http://camblu.com.br/editais/paatc/).

POLÍTICAS
CIENTÍFICAS
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TRABALHOS ACADÊMICOS -
PAATC

ARTE DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA

Uma oportunidade de
 divulgar conhecimento



ciclo, embora que, às vezes, também fazem doer. Elas são o resquício do presente que o passado levou consigo, e
assim que despertado, para o presente e o adia para o depois.
 Lembranças boas devem sim ser conservadas, afinal, são estas que me fazem relembrar de quem eu sou e de onde
vim. Do mesmo modo, a essência de uma flor é imutável, apesar das periódicas transformações e adaptações da
flor à terra que a abriga. O ser é, por assim dizer, consequência viva de sua estação.
 E quando a vida chacoalhar o meu destino, tentarei me adaptar a ele. É preciso, acima de qualquer circunstância,
abrir a janela da alma e deixar-se permitir.
 Permitir o novo, talvez o impensável. E, quem sabe, vire até indispensável. Não me é preciso comprar sementes
novas para o terreno - a natureza do destino se encarrega da função. As flores nascem e renascem como uma brisa
que saúda singela os deuses da terra, fazendo desta mesma terra sua morada. No constante ciclo, ela perde seu
aroma e o charme de suas pétalas, mas não perde sua essência. Esta se mantém firme até a próxima floração.
 Goethe, o escritor, disse certa vez - "Meto-me dentro de mim mesmo e acho aí um mundo!". Permito-me, porém,
uma pequena ressalva. A cada mergulho interior, será apresentado a mim mesma um mundo novo, diferente em
tudo do que eu já havia descoberto. Portanto, a vida é um mar de páginas não lidas, e que  necessitam apenas de
seu protagonista para serem entendidas. Não é a mudança que é perene, e sim, o ato de se mudar. Esta aí enfim o
verdadeiro processo o qual batizei de "reflorescência"
– que é, intrinsecamente, viver e deixar-se estar.

Reflorescência
Prisci l la Luiza Si lveira,  autora do l ivro Ref lorescência

 Sempre levei como prefácio filosófico a ideia de que a vida é a arte da
mudança. Talvez, de forma mais arriscada, do renascimento, do
redescobrimento - de si e do mundo. Segue-se um exemplo que me veio
em pensamento: o vento que sopra num determinado lugar e momento
jamais irá continuar seu percurso sem deixar sua eterna marca nomeio
em que se fez presente. E muitas das vezes, são marcas positivas. O
vento carrega as velhas folhas de uma árvore, secas pelo tempo, no
momento propício, para serem repostas e mais tarde renascidas numa
outra estação.  
 A vida são estas folhas, folhas de páginas, que envelhecem e precisam
ser renovadas para que se permita seguir em frente, viver o agora e
sonhar com o amanhã. A lembrança e a saudade fazem parte desse  

CULTURA E 
MEDICINA

Eu era  uma larva
e  não  me de i  conta  
passe i  a  s er  casu lo
e  não  me de i  conta

agora  cr i e i  asas
e  não  me de i  conta

 
só  perceb i  quando sa i  por  a í  voando

 
Ingr id  Kle inschmit t  
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CULTURA E 
MEDICINA

OPINIÃO
Turma L: perspectivas sobre as mudanças na Medicina FURB
Francini  Hennig,  Laura Spengler Zen e Rafael  Destr i  Coelho.

 Receber a notícia de que a mensalidade do curso de Medicina na Fundação Universidade Regional de Blumenau
(FURB) passaria a custar quase o dobro do preço, surpreendeu muitos vestibulandos e com certeza potencializou os
medos e inseguranças – que já são normais em alunos de cursinhos pré-vestibulares – na maioria dos acadêmicos
que, hoje, compõem a turma L. E mesmo quando a tão esperada aprovação veio, as dúvidas acerca de como seria
pagar uma mensalidade tão alta somaram-se ao desafio de lidar com um curso recém reformulado, para o qual
nossos veteranos não poderiam nos preparar totalmente e ao qual nossos professores ainda estavam se
acostumando.
 A turma L, como pioneira do novo currículo da Medicina FURB, enfrentou diversos desafios e carregará um fardo,
como bem apontado pelo nosso colega André Mizoguchi na primeira edição desse jornal, até o final de seu período
acadêmico, haja vista que será tida como “teste” para as novas disciplinas propostas e para o rearranjo das que já
estavam inclusas no currículo de 2004.
Além disso, tal fardo também acarretará em um avanço na elitização do curso. São poucos cidadãos na região e
num país tão desigual que possuem renda suficiente para realizar o ilustre   sonho de ser médico. Diante disso,
muitos futuros e atuais acadêmicos da nova geração da Medicina FURB ficam a mercê de programas de bolsas e
financiamentos, felizmente oferecidos pela Universidade, para realizarem seus estudos.
 A FURB havia mantido para o seu curso de Medicina a matriz curricular elaborada em 2004 até o segundo
semestre de 2019. Foi diante de problemas relatados com a antiga grade somados à necessidade da Instituição
atualizar o curso com base nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de Medicina, aprovadas em 2014
pelo Ministério da Educação (MEC), que foram feitas as mudanças no currículo. O temor que a matéria de Anatomia
causava nos acadêmicos por ser concluída em apenas dois semestres foi reduzido com o aumento do tempo de
estudo para um período de quatro semestres. Sendo assim, a disciplina tornou-se presente durante todo o Ciclo
Básico.    
 Outra grande mudança foi a inserção da disciplina de metodologia ativa, Integração Básico-Clínica, a qual não
agradou parte dos alunos da turma e foi objeto de muitos debates durante o semestre. Todavia, é compreensível
que, por ser uma matéria nova, demande certo tempo para que se torne efetiva tanto para os docentes, quanto para
os próprios acadêmicos. Além disso, a redução da carga horária de matérias importantes,como Farmacologia, fez
com que os alunos questionassem o aumento na  mensalidade.
 Tendo em vista todo o cenário apontado, fica evidente que, mesmo reduzidos, os desafios enfrentados pela Turma L
irão se estender para as próximas turmas da Medicina FURB, já que elas também terão que se acostumar tanto com
professores ainda se habituando para manejar as novas matérias incluídas na grade, quanto com docentes se
adequando às novas divisões de conteúdos por tempo entre as matérias que já existiam. Somado a isso, alunos das
futuras turmas também sentirão a pressão financeira aliada a pressão que o curso naturalmente impõe,
experiência já sentida na pele por muitos alunos da turma pioneira do novo currículo.
 Sob a premissa de um curso mais completo e humano, foco das novas DCNs de Medicina, será possível analisar
somente daqui a alguns anos se a provável elitização do curso e tantas mudanças na grade curricular terão mais
impactos positivos na formação profissional dos alunos da turma L e das turmas subsequentes, quando comparadaà
formação das turmas anteriores às mudanças feitas no segundo semestre de 2019. É fato que estas, certamente,
sempre irão promover opiniões divergentes, entre docentes, discentes e demais membros da Instituição.
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OPINIÃO
Ascensão eletrônica
Bruno Pf i f fer

 Você sabe o que é e-sports? E-sports ou
simplesmente eSports são termos utilizados para
denominar os esportes eletrônicos, esses cada vez
mais em ascensão no planeta. Existem diversos
campeonatos dos mais variados games por todo o
mundo, e o Brasil não fica de fora, aqui a maior
competição é o Campeonato Brasileiro de League of
Legends (CBLoL) que atualmente encontra-se na sua
nona edição.
 Muitos players brasileiros não são destaque apenas
no país, mas sim mundialmente. Nos campeonatos de
Counter-Strike (CS) nossos jogadores são evidência,
com dois títulos mundiais, Gabriel “Fallen” Toledo e
sua equipe são uma das organizações que defendem o
Brasil lá fora.
 O crescimento do eSports no território nacional é
visível, no ano de 2019 houve uma audiência de cerca
de 22 milhões de pessoas, e as expectativas para
2020 são ainda maiores, os números chegam na casa
de 30 milhões de visualizações. Fato esse que se
comprova pela realização do próximo campeonato
mundial de CS no Brasil, o evento que se denomina 
 

ESL One Rio 2020 ocorrerá entre os dias 11 a 24 de
maio no Rio de Janeiro e terá uma premiação de um
milhão de dólares. 
 O novo mercado está chamando não só a atenção do
público para assistir e jogar mas também de grandes
empresas para investir, exemplos estão no Flamengo,
Vivo, Kalunga e Havan, os quais formaram equipes que
atuam no atual cenário brasileiro de esportes
eletrônicos. Mas os investimentos não param por
esses jogos, em destaque temos ainda o Dota 2 ,
Fortnite , Overwatch , Rainbow Six e muito mais.
Entrando mais no nosso meio universitário temos não
apenas o Intermed, com as competições de Mortal
Kombat e Fifa , mas também o TUES (Torneio
Universitário de E-Sports) que conta com
universidades de todo o país competindo em cinco
jogos diferentes.
 Por fim, é possível observar a ascensão que os
eSports ganham a cada dia, visto que o futuro
encontra-se cada vez mais tecnológico, os esportes
não deixariam de acompanhar tais transformações.
Ademais, devemos estar abertos à ideia de que os
jogos eletrônicos trocaram sua posição de simples
brincadeira entre amigos e se tornaram eventos
mundiais, reunindo milhares de fãs.

Da Medicina para o mundo: relato de viagem ao Paquistão
Camila Cerut i  dos Santos

 As grandes oportunidades da vida surgem quando menos esperamos, e isso nos ajuda a ampliar as fronteiras da
vida e do coração. Pensamos que nossos sonhos serão impossíveis, assim como quando sonhávamos com a
Medicina, e hoje, estamos aqui, prontos para iniciar um semestre estudando o que amamos. Eu levei um tempo
para perceber que tudo acontece por um motivo, e foi quando fui aprovada que minha vida mudou. Ainda sem
saber como eu pagaria a mensalidade, pois sempre estudei em escola pública e não tenho condições financeiras, a
FURB me acolheu como uma família, e logo recebi a bolsa de estudos do artigo 170, o que me possibilitou
embarcar nesse sonho.
 Quando entramos na sala de aula para aprender sobre o ser humano, logo surge a percepção de que é necessário
ir além. Sim, precisamos ter a experiência acadêmica, mas também é preciso ter experiência de vida, estudar a
humanidade, suas urgências, seus sentimentos e desejos de forma realista. É por isso que, em dezembro de 2019,
redescobri meu propósito ao ser selecionada para representar o Brasil no 3rd International Youth Summit of
Lahore, no Paquistão, após um longo processo seletivo. Com a meta de discutir os Objetivos de Desenvolvimento 
 



Sustentável da ONU, a qual subsidiou o evento, tive a
oportunidade de viver em outra realidade por uma semana,
literalmente do outro lado do mundo.
 Nesse fórum, pude magicamente conhecer pessoas de
vários países do mundo, apresentar meu país, minha
história e a importância que a educação teve no
desenvolvimento de minha vida e na vida de todos os
estudantes brasileiros por meio de uma palestra, bem como
pude ouvir perspectivas diferentes das minhas. Quando
falamos de educação, falamos também de saúde e de
desenvolvimento humano, pautas que nos acompanharão
durante toda a nossa trajetória na Medicina. Ou seja,
enquanto speaker brasileira do fórum, entendi a
necessidade de ressaltar que ainda há muito para melhorar
em nosso país, mas que somos nós que podemos promover
essa mudança, seja pormeio de nossas profissões, trabalhos
voluntários, ou até mesmo em nossas vidas pessoais.
 Conhecer um país tão distante como o Paquistão é abrir a mente para novos desafios, conhecimentos e cultura,
mas é também ceder espaço para o amor ao próximo. É descobrir cada vez mais sua missão de vida e o propósito
do universo para você, é saber que todos os caminhos que te levaram até onde você está hoje não foram em vão.
Aprendi, me conectando com tantas pessoas diferentes, com outros hábitos, gostos e crenças, que todas as
“diferenças” não importam quando, de fato, estamos unidos por uma essência: a humana. E não pude estar mais
feliz em, claro, poder elaborar discursos falando sobre o desenvolvimento do Brasil, mas também em compreender
que é essa a grande missão da Medicina que precisa nos permear para sempre.
 Essa semana no fórum da ONU no Paquistão mudou minha vida. Existem tantas falas equivocadas sobre o Oriente,
quando na verdade tudo o que precisamos é conhecer melhor as realidades e os desafios que as cercam. Retornei
ao Brasil com o coração apertado, afinal me apaixonei pelo Paquistão e pela sua cultura: sempre dispostos a
ajudar em qualquer circunstância. Mas, também retornei feliz, por sentir que deixei um pouco de nós, estudantes
brasileiros, em cada participante do fórum, e de que posso agora transmitir essas oportunidades para outros
jovens e focar ainda mais na universidade. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a todos que me ajudaram
comprando meus brigadeiros e colaborando em minha vaquinha para pagar as passagens até lá, uma vez que
apenas o fórum era completamente financiado pelo governo. A vida é sobre os momentos compartilhados com o
próximo, e devemos nos lembrar disso durante cada passo dado rumo as nossas carreiras.

O que esperar de 2020 de acordo com seu signo
Amanda Liot to Pedrel l i

 Uma breve introdução sobre a astrologia. Antes de tudo gostaria de ressaltar que astrologia é algo muito mais
complexo do que os horóscopos que a maioria das pessoas está acostumada a lidar. Ela é uma arte milenar e uma
ferramenta de autoconhecimento muito poderosa.
Dentre os tantos assuntos estudados pela Astrologia, vou destacar os principais para vocês de maneira bem
objetiva.
Sol: é o nosso signo de fato, características sobre a nossa essência, o que somos verdadeiramente, energia vital.
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 Ascendente: o signo que temos no ascendente, nos diz qual a primeira impressão que       
deixamos. É a forma com a qual nos expressamos.

    Lua: representa a forma como lidamos com as nossas emoções, como nos relacionamos.   
 Sensibilidade, lembranças, raízes, família, mágoas, todos esses são aspectos regidos pela
nossa Lua. 

Tendo esses conceitos em mente, baseada no podcast em que a Astróloga Titi Vidal foi convidada, e alguns vídeos
do seu canal no youtube, escrevi as previsões pra cada signo nesse ano de 2020. Aconselho que você leia o seu
signo Solar e o seu Ascendente e tente achar um equilíbrio entre os dois. Espero que gostem. (Caso você não
saiba essas informações eu recomendo o site “www.claudialisboa.com.br” lá tem uma aba chamada “mapa astral”
é super rápido e fácil de fazer)
ÁRIES - A palavra para os arianos em 2020 é paciência. Na carreira e vida profissional, podem enfrentar
desafios. Nada vai ser imediato, vale a pena investir em projetos de médio e longo prazo, ter foco, persistência e
maturidade para preservar o que já conquistou. O Foco principal é a carreira. Muitos arianos vão ganhar dinheiro
em 2020 e investir em projetos com esse dinheiro “extra”. No pessoal, pode estar mais introspectivo, ter vontade
de ficar mais em casa. Além disso, a família pode precisar de uma atenção especial. Existe a necessidade de
resgatar o contato familiar e com os amigos mais antigos e verdadeiros. No amor, a dica é planejar junto, para
assim cultivar mais essa relação e não acabar deixando-a de lado. Na saúde, cuidar com o  sono e com a
alimentação para se sentir melhor.
TOURO  - Instabilidade, principalmente pela vontade de mudar que se opõe ao medo de sair da zona de conforto.
Vão enfrentar o desafio de mudar muito em alguma área da vida. Mudança física, de trabalho, de casa, depende do
mapa. Esse vai ser um processo desafiador, porque para os taurinos mudar sempre foi algo muito difícil. Serão
mudanças boas e pra melhor, então se permita viver o novo. Aproveitem a coragem que 2020 vai trazer pra vocês.
Aspectos ótimos para conversar com os amigos. Vocês encontrarão sucesso no trabalho e também mais
popularidade. É um ano de muito amor, não só para relacionamentos, mas também pela vida, pelo trabalho, e para
isso é necessário se permitir viver coisas novas. Pode ser que tenha uma viagem importante que deve ser
planejada, e que pode trazer muitos benefícios. Na saúde cuidado com os excessos em geral.  
GÊMEOS -  Geminianos se preparem, porque 2020 vai trazer algo novo e muito significativo pra vida de vocês.
Vocês vão viver uma grande mudança e pra isso vão ter que abandonar a zona de conforto. Precisam ter foco e
analisar o custo benéfico de tudo, tem que saber dizer não. Fazer coisas com menos pessoas e selecionar bem
quem está ao seu lado. Bom ano para viagens, estudos e trabalho. Ano de conquistas no trabalho, colocar foco e
não dispersar para poder colher. Aceitar propostas boas e que fazem sentido pra você em vez de abraçar tudo que
aparecer. Pode ser que sinta mais vontade de ficar sozinho, pra pensar na vida, refletir. Se você namora, explique
pro seu companheiro (a)   essa necessidade de introspecção para evitar desentendimentos. Não dê bola para os
amores do passado, caso eles reapareçam. Guarde dinheiro e faça planejamento financeiro. Vocês estarão mais
sensíveis e menos racionais, o que é bom, porque gêmeos é um signo que pensa muito o tempo todo, então as
vezes é bom dar essa desacelerada e deixar as coisas acontecerem. Uma viagem marcante e de uma importância
emocional e profissional muito grande pode acontecer na sua vida. Lembre-se que, “menos é mais”, tenha ao seu
lado poucos mas bons amigos.
CÂNCER -  Ano de dúvidas, de repensar e questionar tudo. Alguma coisa precisa mudar na sua vida, então
aproveite e se jogue. 2020 pede que tenha mais profundidade emocional em tudo. As relações pedem mais foco e
pode assumir um relacionamento mais sério, em contrapartida, relacionamentos por comodismo, praticidade e 
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e carência, podem acabar. Então procurem cultivar um relacionamento que tenha profundidade e consistência.
Momento de amadurecer, a vida vai cobrar mais maturidade. As coisas vão depender mais de você mesmo, terão
que ter menos expectativa em relação ao outro e não esperar nada de ninguém. A vida espiritual e a intuição
estarão afloradas. Podem ter uma viagem legal e ligada aos estudos, quem sabe estudar fora por exemplo.
Trabalho não é muito o foco do canceriano para esse ano. Vale a pena investir em cursos e aprender coisas novas.
Espiritualidade esta muito forte e talvez busque se conectar mais com esse lado. Em 2020 o canceriano vai
conhecer pessoas novas, aumentar o ciclo de amigos, e vai ser muito benéfico se relacionar com pessoas
diferentes de você, se abrir pra novas pessoas e novos grupos. Tende a estar mais desapegado, aproveite para
abrir mão de objetos, de pensamentos e sentimentos antigos. Levem a sério a saúde física, mental.
LEÃO - Leoninos vão trabalhar muito, esse é o foco pra 2020. Pode acontecer uma mudança de carreira ou você
vai se preparar para isso. Cuidar da saúde é uma demanda urgente para os leoninos, cuidado principalmente com
acidentes, joelhos e coluna. O lado romântico está aflorado, e é um bom ano para namorar, desde que saiba
administrar tempo entre carreira e amor. É importante resgatar a vida espiritual e se conectar mais com esse
lado sensível e de autoconhecimento. Esse ano pede organização, estruturação. Vão enfrentar uma crise interna
entre autonomia e estabilidade, principalmente ligado ao trabalho. 
VIRGEM -  Bom ano para os virginianos. Criatividade, inovação, conhecer gente nova, inspiração, maior contato
com você mesmo, são coisas que vão se destacar nesse ano. Foco nas relações, pessoais, profissionais e
familiares. Necessidade de cuidar e ter mais perto as pessoas que ama, ouvir mais os outros e falar das suas
emoções. Se você está trabalhando para vai colher o resultado. Conquistas, certezas do que querem na vida, para
onde querem ir. Confie na sua intuição que vai estar bem forte esse ano. Grande ano para o trabalho. Uma viagem
muito boa, mas diferente, talvez um lugar que você nunca foi, com uma proposta diferente, pode aparecer na sua
vida. Vai ser um ano importante para o amor, porque vão conseguir demonstrar mais os sentimentos e se soltar
mais, tentar entender um pouco mais a outra pessoa. Deixe o perfeccionismo de lado e confie mais em você. Faça
mais coisas que você gosta e que sente prazer. Desligue-se um pouco e não se ocupe o tempo inteiro, dedique um
tempo para diversão e autocuidado. Cuide com a somatização que está aumentada. 
LIBRA - Os librianos podem enfrentar uma insegurança emocional o que de certa maneira vai atrapalhar suas
decisões. Muitas mudanças vão acontecer em 2020. Vão ter que lidar com demandas familiares importantes,
então saiba a hora de dizer não. Tenham mais hobbys, invistam na vida afetiva, e busquem por mais diversão. Olhe
para o seu destino, que pode ser diferente do que as pessoas esperam, principalmente o que sua família espera
que você seja. Saiba diferenciar o que você é do que sua família é, ou que que você seja. Busque seu proposito
profissional, e reflita qual o sentido do trabalho que você esta fazendo ou quer fazer. Novos rumos, tanto no
trabalho quanto no amor. No amor as coisas estão mais leves, novas experiencias podem aparecer. Fale mais o que
pensa, o que esta sentindo, se preocupe menos com o que os outros vão pensar, são boas dicas para os librianos.
ESCORPIÃO - Ano desafiador, de construções e decisões marcantes. Mais amor, mais 
romantismo, mais necessidade de falar sobre os sentimentos, ano para abrir o coração e 
se permitir mais. Em 2020 as coisas não fogem muito do seu controle, o que é bom.
Momento de muitas conquistas. Tudo que depender só de vocês, vai ser conquistado. 
Pode ser que você se relacione com pessoas que são muito diferentes de você, e com 
quem menos espera, o que vai te tirar da zona de conforto. Bom momento para aprender
algo novo que possa se aplicado no trabalho. Você vai buscar ter mais contato com seu lar, 
com a família e pode sentir a necessidade de passar mais tempo em casa.
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SAGITÁRIO - Um ano mais sério e realista. Atenção com o dinheiro porque esse é um ano pra poupar e não gastar
tanto. Os sagitarianos vão enfrentar um ano mais prático e burocrático. Viagens curtas, de final de semana podem
ser benéficas assim como fazer cursos menores, ou colocar metas ao curto prazo. Conversas inspiradoras podem
acontecer com frequência. Mudanças no trabalho, no ambiente, de carreira podem acontecer também. Mude sua
rotina e reorganize a forma como você lida com o seu tempo, adote novo hábitos, de sono, alimentação e exercício.
É preciso focar nas responsabilidades, analisar o que vale a pena. No amor, tem que se comprometer mais, e pode
ser cobrado pelas coisas que falar ou que não deixar muito claro, por isso é importante conversar. Tente parar um
pouco, pensar no futuro e planejar. 
CAPRICÓRNIO -  Ano muito desafiador, novidades e construções importantes. Reveja a forma como você vive,
analise se você não esta carregando o mundo nas costas e assumindo mais responsabilidades do que deveria. Tente
trabalhar e respeitar seus limites. Algum acontecimento na saúde pode sinalizar essa necessidade de parar um
pouco. 2020 pode trazer um cargo importante, caso esteja se esforçando, vai conseguir conquistar e ser
reconhecido, mas pouco a pouco. Cuidar com problemas de coluna, joelho, pele (pessoas com ascendente também).
Cuidar para não gastar com supérfluos. A forma como você se comunica vai estar mais leve, e você pode se
surpreender com alguns encontros e trocas de ideias que tiver ao longo do ano. Tem que abrir mais espaço para se
divertir. Esse ano traz aspectos positivos para viver um novo amor que traga mais leveza e que te ensine a viver um
dia de cada vez. A vida pessoal pede mais atenção e cuidado, se coloque em primeiro lugar, inclua mais as pessoas
que você ama na sua vida.  
AQUÁRIO - Um bom ano para autoconhecimento, os aquarianos já estão mais introspectivos a algum tempo, e esse
é um bom momento pra se conectar com algo, principalmente espiritualidade. Procurar um trabalho que tenha uma
conexão mais afetiva, buscar algo que tenha sentido para você. Pode ser que sinta o desejo de se relacionar, mas
ao mesmo tempo o movimento de introspecção faz com que tenha mais vontade ainda de passar um tempo sozinho.
Possibilidade de mudança de casa, renovar as energias, e talvez comece a planejar um futuro concreto pro
relacionamento. Em 2020 você vai ter que resolver coisas do passado. Vai ser um período mais interno que externo,
então as questões pessoais são o principal foco. Você estará mais realista do que o normal, o que pode ser bom pra
que ocorra um distanciamento das coisas e consiga analisá-las da melhor forma. Novidade boa na família,
casamento, nascimento de crianças... na saúde cuide com o que é crônico, o que já é seu ponto fraco. 
PEIXES - Os piscianos vão conseguir resolver melhor qual o foco da vida deles e investir no que vai trazer bons
frutos. Você tem que ser um pouco mais seletivo pra colocar as energias naquilo que realmente quer. Pode investir
em novos cursos. Em 2020 você vai se encontrar, em alguma área, seja trabalho, amor, ou nos estudos. Você vai
conseguir definir metas e prioridades que fazem mais sentido para você. Os planos saem do papel e se realizam.
Cuidando de você o amor virá, sem focar nas relações por carência e pena, tem que ser um relacionamento que
faça sentido na sua vida. Um ano para diversão, amar mais, cuidar da sua vida afetiva, pode até trabalhar junto ou
encontrar o amor no trabalho. Seletividade saudável nos relacionamentos familiares e nas amizades, que estão
mais fortes. Consegue realizar seus sonhos e planos, já que você consegue ser mais pragmático e determinado. 
Essas são as previsões de modo muito geral, caso você fique interessado em saber mais sobre seu mapa astral, no
Instagram @artemisastrologia você vai poder encontrar algumas informações que vão te ajudar a desvendar os
principais aspectos do seu mapa.
            Quer acompanhar seu signo durante o ano todo? Siga o Instagram @artemisastrologia
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GESTÃO CAMBLU
2020 - CHAPA

PLUS

Quem somos?
A CHAPA PLUS+ surgiu da vontade de quatro membros e
uma treineira da gestão CAMBLU/2019 em dar
continuidade ao excelente trabalho que vinha sendo
realizado e, ainda, avançar cada vez mais em melhorias
para os acadêmicos de medicina da FURB. Dessa forma, a
chapa foi estruturada com estudantes dedicados, ativos e
que abrangessem grande parte das turmas. 
Durante o ano de 2020, abrangeremos desde a segunda
fase até a décima e, assim, teremos uma ampla visão das
necessidades de cada turma/ciclo para acompanha-los
de perto. Todos apaixonados pela medicina e por fazer
parte da família MEDFURB, não iremos medir esforços
para que o curso evolua e melhore cada vez mais.
O que pretendemos?
Nossas propostas para atual gestão foram elaboradas
pensando em cada necessidade que nosso corpo discente
possui e de que forma essas possam ser supridas. 
+ Produção Científica: acreditamos que buscar
conhecimento e saber utilizar as ferramentas para tal é
de extrema importância para acréscimo curricular e,
consequentemente, melhor formação de cada estudante.
+ Eventos: a realização de uma gincana de conhecimentos
médicos exercita o raciocínio lógico e a habilidade em
efetuar manejos médicos de maneira mais rápida e
eficiente. Além disso, também iremos exercer o lado
social do Centro Acadêmico com ações, como exemplo,
Adote um Idoso.
+ Para os acadêmicos: nesse núcleo, incluímos melhorias
estruturais como aplicativo e armários para maior
comodidade, o projeto de conversação em inglês e,
principalmente, a preocupação com a saúde mental e
física do
estudante de medicina.
+ Melhorias para o curso: consideramos que cada turma
possui diferentes necessidades, que correção de provas é
um importante meio para o maior conhecimento e que
preparações como aulas de revisão, casos clínicos e
preocupação com o ENADE não pode ser deixados de lado.
 

CHAPA PLUS+, A NOVA GESTÃO
CAMBLU/2020 + Parcerias: a nossa visão é que quanto mais unidas

estiverem nossas instituições, para trabalharem juntas,
mais portas se abrirão e maior será o ganho de cada
aluno MEDFURB, por isso, vemos a aproximação com a
Atlética e IFMSA FURB como essencial.
+ Comunicação: sabemos que a comunicação aberta e
rotineira não só com os discentes, mas também com
docentes, DCE e outros Centros Acadêmicos auxiliam de
forma significativa para conquista de melhoras.
 Além disso, nossa gestão dará sequência a tudo que já
foi conquistado ao longo dos anos de CAMBLU. Boas
ideias devem ser preservadas!!
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Logo oficial da Medicina FURB, 
bordado sempre do lado esquerdo do

jaleco.

Apoio:


