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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Na segunda-feira (22), Camila, Luís e João estiveram no departamento para a reunião do colegiado, juntamente com 
o coordenador Nogara. A reunião foi feita para votar sobre a redução da carga semanal de estágio das turmas 42 e 
43, que normalmente possuem 12  semanas em cada estágio, e o que foi discutido era pela redução para 11 
semanas, a fim de manter a data da formatura dessas turmas. A mudança foi aprovada, com 8 votos a favor, já que 
alguns professores não puderam comparecer à reunião. 

2 

Na sexta (19) à tarde, Camila e Luís compareceram à reunião com Nogara, para tratar do retorno às aulas e 
organizar tudo. Algumas pautas foram discutidas, a citar: 
 
1. Comunicação com o coordenador: devido às falhas na comunicação com o coordenador e com outros 

responsáveis pela administração do curso de medicina, Camila cobrou uma posição de Nogara, já que tem sido difícil 
obter respostas dele via online. A presidente do CAMBLU disse, então, que o coordenador do curso explicou que ele 
não está conseguindo administrar todos os problemas e conciliar isso com seu trabalho, já que é médico e possui 
uma rotina muito atarefada. Nogara então repassou para ela os melhores horários para entrar em contato com ele via 
WhatsApp, que seriam: 

 Segunda e sexta-feira a partir das 14h 

 Terça, quarta e quinta-feira a partir das 19h 
Camila falou que é ideal, então, que os estudantes que possuem demandas enviem e-mails ou mandem mensagens 
a ele quando necessário, e que ela irá lembrá-lo de sempre ler e responder assim que possível. A presidente lembrou 
que Tarcísio também está largando o atual cargo, e que os novos responsáveis terão que resolver o que estiver ao 
alcance deles. Ceruti falou que Nogara afirmou que não irá deixar o cargo, e que irá fazer o máximo para conseguir 
assumir suas responsabilidades. Camila citou também que alguns alunos a questionaram sobre fazer uma nota de 
repúdio ou ofício à coordenação do curso, e respondeu que não há necessidade disso no momento, porque é melhor 
evitar que maiores transtornos futuros aconteçam. Rafael Coelho e Luís concordaram com a presidente, e Laísa 
lembrou que é preciso ter muita paciência neste momento de troca de cargos na coordenação de medicina.  
 
2. Demandas dos alunos ao departamento: Camila explicou que muitos alunos estão com demandas diversas para 

o departamento, e que algumas não estão sendo sanadas. Ela disse que os responsáveis estão tentando responder 
todos os emails, mas que são muitas demandas, e que, por isso, estão procurando mais uma pessoa para auxiliar 
nessas reivindicações. A presidente sugeriu que os alunos expliquem bem suas demandas quando enviarem emails 
ou mensagens aos responsáveis no departamento, para facilitar o processo de resolução dos problemas. Ela falou 
também que, para demandas urgentes, é melhor que liguem no próprio departamento ou que compareçam 
presencialmente no local para resolver, e que demandas menos urgentes podem ser tratadas via WhatsApp. 
 
3. Problemas no Hospital Universitário (HU): Camila falou sobre a dificuldade em organizar os estágios no HU, 

porque isso depende da prefeitura, já que esta ainda não havia autorizado as aulas no HU. Houve também uma 
confusão devido a uma aglomeração de estudantes de medicina que aconteceu no HU, e quando os enfermeiros do 
local chamaram atenção dos alunos, esses desdenharam a ordem de afastamento e disseram que já estavam 
vacinados, o que causou discórdia entre os funcionários e os estudantes. 
 
4. Conversação em inglês: Camila conversou com Nogara sobre o projeto pedagógico do curso de medicina, 

assunto que vai ser tratado em outra pauta desta reunião. 
 
5. Organização dos grupos do ciclo clínico: Camila disse que Jeniffer é a responsável por fazer a separação dos 

grupos, e que ela está montando essas tabelas e conversando também com as turmas para analisar questões de 
afinidade, a fim de montar os grupos da forma mais agradável possível para todos. 

 3 

O retorno oficial das aulas dos veteranos aconteceu na terça-feira (23), Camila falou que recebeu reclamações 
quanto ao áudio e a imagem que estão sendo transmitidos via teams para os alunos que optaram por assistir às aulas 
em casa. A presidente disse também que os professores estavam desorientados com o método onLife, e que, por 
isso, Nogara realizou uma reunião com os professores para explicar como isso funciona, e como alguns professores 
não puderam comparecer à reunião, ela ficou gravada para que possam assistir posteriormente. Ceruti disse que já 
encaminhou as reclamações aos responsáveis, e lembrou que, caso a turma não tenha se adaptado ao método, pode 
ser combinado com o professor de fazer tudo online, mas que quanto à qualidade do áudio e da imagem, ainda não 
há uma solução, e isso deverá ser revisado pelos responsáveis na FURB. Priscila citou que teve duas aulas nesse 
modelo, e que ela compareceu presencialmente, mas que o pessoal que assistiu online reclamou do áudio no início, 
além de que a luz refletia no quadro e dificultava um pouco a visualização pela câmera, mas ainda assim, Priscila 
elogiou muito e disse que o método está muito melhor do que a aula 100% online. Ana Luiza falou que houveram 
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reclamações com ela sobre o áudio e a imagem também, e que uma pessoa da turma 48 pediu para avisar na 
reunião que não gostou do método e que a imagem e o áudio estavam ruins, e o professor não fez nada para ajudar. 
Ana disse também que acha importante que as turmas continuem testando ao longo das semanas os melhores jeitos 
de assistir e transmitir as aulas. João afirmou que alguém da turma 48 também reclamou para ele, e falou que ele foi 
um dos que assistiu em casa, dizendo que levou em torno de 40 minutos para ajeitar tudo para que eles pudessem 
assistir às aulas, mas que não foi tão ruim porque o professor compartilhou os slides. O vice-presidente disse que é 
muito cedo para dizer se o método é bom ou ruim, e Ana concordou com ele, mas disse que também compreende as 
pessoas que reclamaram. Camila finalizou falando que esse é um período de adaptação e que em breve tudo se 
ajeitará. Falou também que os alunos ir testando formas e auxiliando os professores e os colegas a melhorar esse 
método de aulas. Amanda perguntou se o link da reunião do Nogara com os professores poderia ser disponibilizado 
para os alunos, para que nós possamos entender também como funciona o novo método, e Camila afirmou que iria 
encaminhar o link no grupo da gestão. Luís falou que Nogara sugeriu a possível formalização de algum responsável 
em cada turma para conversar com o coordenador, e ficar ciente de como funciona a gravação das aulas, para poder 
informar isso para o restante das turmas, e Camila disse que irá conversar com Nogara sobre isso. 

4 

Camila informou que houve alguns problemas com a contratação de professores para as matérias de dermatologia, 

hematologia, urologia e geriatria, sendo que foram contratadas professoras de dermatologia e de hematologia, e 

disse que a líder da 6ª fase entrou em contato com elas para dar início às aulas. A presidente disse que para as 

outras duas matérias foi aberto um concurso para substituto, mas que nenhum professor ainda havia demonstrado 

interesse, e que o coordenador estava correndo atrás disso. Ceruti falou também que os professores de duas outras 

matérias haviam sido contratados, mas o RH do departamento não os contatou, e com isso eles não sabiam que 

iriam dar aula na FURB até um dia antes do início das aulas. Camila disse que foi atrás disso com Sahra e Julia 

Westarb (líderes da 6ª e 5ª fases), e disse que Sahra conseguiu o contato da professora de hematologia, mas que o 

de anestesiologia ainda não estava ciente, e inferiu que Julia provavelmente já havia conseguido o contato dele para 

organizar as aulas. Camila lembrou que o pessoal do departamento é novo e que por isso estão meio perdidos e em 

processo de adaptação, sendo compreensível esse tipo de problema no momento. João disse que a aula com a nova 

professora de hematologia já foi confirmada para quinta-feira na 6ª fase. Sofia afirmou que no semestre passado teve 

aula de hematologia e que a professora disse que não iria fazer o concurso novamente porque o processo seletivo é 

sempre muito complexo devido à existência de outros cargos permanentes de professores estatutários na FURB, e 

isso faz com que os professores substitutos contratados sempre tenham que concorrer ao cargo todo ano. Wallace, 

ex-presidente do CAMBLU, citou que conhecia um caso parecido, e que apesar de muitos professores serem bons, 

não se abrem mais concursos para professores novos, pois os concursados públicos sempre estarão lá ocupando os 

cargos principais, então os novos candidatos precisam prestar concurso todo ano para concorrer ao cargo, 

diferentemente dos professores estatutários, e sugeriu que a FURB poderia voltar a fazer esses concursos de 

professores fixos, para que se consiga um número bom de professores que sejam mais engajados na FURB. Wallace 

disse que isso seria ótimo para a medicina da FURB, para que volte a ser um curso bem conceituado, e lembrou a 

importância de os alunos realizarem a avaliação dos professores, a fim de que a FURB tenha o feedback dos alunos. 

Wallace também ressaltou que seria interessante fazer uma avaliação da FURB pelos professores, para que a 

universidade saiba também a visão que os funcionários têm da estrutura acadêmica no campus. Camila disse que foi 

citado na reunião do colegiado que a FURB não poderia abrir concursos por enquanto por causa da pandemia, mas 

que esse argumento não faz sentido, já que estão realizando aulas presenciais. Ela enviou um email solicitando tal 

ação para a reitora, que ainda não respondeu, então o CAMBLU irá fazer um formulário pedindo a opinião dos 

professores quanto a essa situação de concursos na FURB.  

5 

Camila informou que na caixinha de perguntas do instagram não houve perguntas ou demandas, e deixou a palavra 

para quem quisesse trazer alguma dúvida ou reclamação. Nenhuma pauta específica foi trazida para a reunião, já 

que as outras demandas foram abordadas nas pautas anteriores. A presidente lembrou a importância do CAMBLU 

nessa questão de ouvir e tentar resolver as demandas das turmas. 

6 

Camila elogiou muito a apresentação dos calouros, e disse que eles também gostaram muito da apresentação. 
Camila parabenizou e agradeceu a todos da gestão, especialmente as meninas do marketing, que têm feito um 
trabalho excepcional. Camila lembrou o quanto é fundamental que tenhamos ligado as câmeras para conversar com 
os calouros, pois isso mostra que o centro acadêmico está ali para eles, já que eles entram desorientados no curso, 
ainda mais no meio de uma pandemia. 

7 

Camila disse que o manual já foi postado e divulgado, os calouros adoraram e a líder agradeceu. A presidente 

agradeceu Felipe e Sofia pela dedicação para montar o manual e elogiou muito o trabalho deles. Ela citou também 

que está auxiliando Scarlet (líder da turma 53) para que ela não se sinta perdida. 

8 

Camila disse que Brenda fez os orçamentos para vários itens de uma demanda da salinha do Hospital Santa Isabel 

(HSI), na qual desapareceu uma sanduicheira e que são necessárias uma nova cafeteira e garrafa térmica também. 

Brenda falou que a sanduicheira e a garrafa térmica constavam como patrimônio do CAMBLU, e a cafeteira Dolce 
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Gusto, que estragou, era uma doação de 2019 de um acadêmico da medicina, e por isso não constava como 

patrimônio. Segundo orçamentos, para arrumar a cafeteira, custaria mais de 100 reais, e para comprar uma nova 

seria em torno de 350 reais, e a diretora de patrimônio sugeriu que talvez não seja necessário comprar uma cafeteira 

desse nível para a salinha do hospital, mas que talvez para os médicos e estudantes que fazem plantão lá, isso seria 

um diferencial, e Brenda pediu a opinião da gestão sobre isso. Ela falou também que será necessário comprar uma 

garrafa térmica e uma sanduicheira novas, e mandou os orçamentos abaixo para que a gestão analise qual seria a 

opção mais viável de compra:  
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João lembrou que, como não houve muitos gastos na gestão ainda, poderia ser útil analisar o conserto da cafeteira e 

Gabriela concordou. Camila disse que vai passar o contato de uma conhecida especialista na área para Brenda. 

Priscila disse que, como a menina é conhecida da Camila, poderia ser mais fácil de conversar com ela para descobrir 

se vale mais a pena gastar menos no conserto ou na compra de uma nova. Ana questionou se o pessoal do hospital 

usava de fato essa cafeteira, e Camila disse que sim, e que cada um levava suas cápsulas. Brenda opinou que nas 

opções de garrafa térmica, achou mais interessante a número 10, e nas de sanduicheira preferiu a 3 e a 7. Camila 

disse que ficou sabendo que tinha pessoas da enfermagem utilizando os utensílios da salinha de medicina no Santa 

Isabel, e que já sugeriu a necessidade de colocar avisos informando que esses pertences são restritos aos 
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acadêmicos de medicina da FURB, sendo que isso é considerado patrimônio do CAMBLU, e Wallace comentou que a 

sala é destinada a todos os estudantes da saúde, mas que o espaço dos colchões e os utensílios são destinados aos 

acadêmicos de medicina que fazem plantão lá. Concordou também que é interessante que sejam colocados avisos 

informando ao pessoal disso. Sofia opinou que a marca de cafeteiras ‘Aladdin’ é muito boa, então foi procurar no 

Google e encontrou uma de 1 litro no site do Magazine Luiza por 58 reais, e sugeriu que poderia ser analisada essa 

opção também. Amanda indagou, sobre a questão da salinha, que talvez seria melhor formar uma espécie de 

parceria com o pessoal da enfermagem para comprar esses itens, ao invés colocar avisos individualizando as coisas 

da medicina, argumentando que isso poderia unir forças e evitar possíveis conflitos no hospital com os enfermeiros. 

Brenda concordou, mas disse que quem mais usa esses utensílios é o pessoal da medicina, e opinou que poderia 

apenas ser colocado um “selo CAMBLU” para reforçar que aquilo é um patrimônio do curso de medicina. Sobre os 

colchões, a diretora de patrimônio disse que é necessário reforçar que são objetos destinados especificamente ao 

pessoal que faz plantão noturno no HSI. Sobre os valores orçamentários da salinha de coworking, Brenda conversou 

com 3 empresas, sendo que algumas ainda não retornaram. Ela questionou João, responsável pela pauta, se isso é 

algo urgente ou se é possível esperar a resposta de outras empresas, e João disse que é possível esperar. Quanto à 

garrafa térmica e à sanduicheira, Brenda fez um formulário para que a gestão decida qual é a melhor opção, para que 

seja realizada a compra. Após a reunião, ficou decidido, por votação, que serão compradas a garrafa térmica da 

marca ‘Aladdin’, sugerida por Sofia, e a sanduicheira 7. A garrafa obteve 9 votos a favor, e a sanduicheira, 15. 

9 

Sobre o processo seletivo do marketing, Camila lembrou que seria necessária uma nova pessoa no marketing do 

CAMBLU para auxiliar nessa questão de produção e divulgação das artes, pois com o retorno das aulas, as duas 

meninas dos atuais cargos de marketing ficaram um poucos sobrecarregadas. Laísa comentou que nessa gestão 

está sendo dada maior prioridade para a parte de comunicação, e que isso dá um pouco mais de trabalho, portanto, 

com a volta às aulas, houve maior sobrecarga ainda, e por isso seria ideal que uma nova pessoa entrasse para o 

CAMBLU na área de marketing para ajudar a aliviar a sobrecarga. Laísa falou que no processo seletivo deve ser 

realizada uma espécie de edital explicando tudo, e que quando foi decidida a pessoa, todo o processo de escolha do 

candidato deve ser explicitado no site do CAMBLU, para que haja transparência no processo e a participação da 

gestão nessa escolha. Camila disse que acha muito importante que haja essa transparência no processo para que 

tudo seja bem explicado e exposto para o público em geral. Brenda falou que acha importante que isso seja feito, e 

que seja mais divulgado ainda, pois dará uma credibilidade maior ao CAMBLU, e evita que pessoas façam falsas 

suposições sobre o processo. Laísa falou que pode ser realizado um comitê de votação para decidir se o acadêmico 

entra ou não, mas que se toda a gestão puder opinar será ideal. A gestão concordou com a sugestão de fazer o 

edital. 

10 

Camila disse que Amanda e Laísa pensaram em canalizar as dúvidas dos alunos para um local específico, e para 

isso criaram um formulário de dúvidas, a fim de que o processo de resolução de demandas seja mais formalizado. A 

presidente elogiou a iniciativa das meninas do marketing de criar o formulário, e lembrou que sempre que alguém vier 

tirar uma dúvida com um integrante do CAMBLU, é ideal que seja encaminhado o link do formulário para que eles 

enviem as demandas por lá e isso seja discutido na reunião. 

11 
Camila deu a palavra para João, que informou que não houve nenhuma atualização sobre essa pauta, e que a moça 

da contabilidade não avisou nada a ele. 

12 
João disse que não havia atualizações também sobre os armários, e que o responsável da DAC não entrou em 

contato para avisar sobre. 

13 

Camila deu a palavra pra Laísa, que falou que a divulgação foi feita no domingo, e que houve muita repercussão no 

instagram, com muitas pessoas interessadas em doar. O projeto iniciou na terça (23), e já houve doações. A diretora 

de comunicação e marketing disse que os acadêmicos estão muito interessados e engajados nessa pauta, e que o 

projeto fará muito sucesso. Camila sugeriu que a salinha de convivências fique aberta para que o público em geral 

possa ir lá doar. Laísa demonstrou que foram doados 77 livros em um só dia, e Camila lembrou a importância desse 

projeto para jovens que têm o sonho de cursar medicina. 

14 

Camila disse que conversou com o Nogara, e disse que ele, assim como os alunos, ficou surpreso com a 

necessidade de saber inglês nível B2 até o final do 9º semestre. Tendo questionado ele sobre, a presidente disse que 

o coordenador do curso afirmou que não existe a possibilidade de reformar o projeto pedagógico do curso de 

medicina, então Ceruti sugeriu para Nogara que seja conversado com a FURB para que os acadêmicos tenham 

acesso ao FURB Idiomas de forma gratuita, tendo em vista a necessidade de ter esse nível de inglês. Rafael Coelho 

falou que conversou com o pessoal do “Idiomas sem Fronteiras”, e que esse é um programa gratuito que poderia ser 

disponibilizado para os acadêmicos de medicina. Laura perguntou o que acontece se o aluno não atingir o nível B2 de 

inglês no tempo determinado pela FURB, e o diretor de políticas científicas disse que caso o aluno não atinja esse 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Thainá Scheffer Gava, secretária do CAMBLU, lavro a presente ata e 

assino juntamente com os presentes logo abaixo 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

   Camila Ceruti dos Santos                      João Vitor Fantini 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

 

 

 

nível, ele deverá fazer um curso, como o “My English Online”, até atingir esse nível. Camila disse que é improvável 

que o departamento de medicina impeça um aluno de entrar no internato por conta de não ter atingido o nível 

desejado de inglês, e afirmou que caberia recurso nessa questão. A presidente disse que vai repassar os contatos 

para Rafael, e lembrou que é importante que o CAMBLU comece a divulgar essa necessidade. Wallace confirmou 

que é possível que o aluno entre com recurso pedindo para ser aprovado para o colegiado, caso não seja aprovado 

de início apenas por conta do nível de inglês.  

15 

Laísa avisou que o username das ligas está adicionado no site, e agradeceu Rafael Patiño pela ajuda. Disse também 

que houve novas atualizações no site, substituindo as informações que estavam, anteriormente, no nome da Gestão 

Plus, para as da Gestão Evolução. Priscila disse que ainda não acabou de atualizar os nomes das diretorias das ligas 

acadêmicas porque são muitos, mas que até o final de semana deve acabar de fazer isso. Priscila e Camila frisaram 

a importância da divulgação do site. Camila também lembrou que será necessário atualizar as turmas no documento 

de linhagens e algumas imagens de exibição que estão no site. 

16 

Camila lembrou o pessoal da gestão de votar no formulário que Brenda fez, e novamente agradeceu pela 

apresentação dos calouros e elogiou a gestão por estar carregando muitas responsabilidades no curso de medicina. 

Priscila lembrou sobre uma pauta das ligas, e falou que conversou com a DAEX sobre o que precisa ser feito para 

criar uma nova liga, no sentido de serem criados formulários para tal fim, e a DAEX informou que não há necessidade 

disso. 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           Alan Cerioli      Priscila Pegoretti                             

       Vice-diretor de Comunicação Externa                            Diretora das Ligas Acadêmicas    

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Brenda Wiggers                                                       Rafael Reis Patiño 

        Diretora de Patrimônio               Diretor de Eventos 

 

 
 

 

 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

                 Sofia Schmitt Schlindwein                                         Laísa Scremin 

                   Vice-diretora de Eventos                    Diretora de Comunicação e Marketing  

                                      

 

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                 Amanda Junges Derlam                                              Rafael Destri Coelho 

   Vice-diretora de Comunicação e Marketing                    Diretor de Políticas Científicas 

 

 

 

_____________________________________        _____________________________________ 

                        Felipe Moeller      Ana Luiza M. G. Boaventura 

           Diretor de Assuntos Acadêmicos                        Diretora de Filantropia 

 


