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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila citou que quinta-feira, o Instagram da Prefeitura de Blumenau realizou uma postagem dizendo que o 

agendamento da vacinação iria abrir para trabalhadores da saúde. Essas doses eram remanescentes de outros lotes, 

e por isso resolveram distribuí-las a esse grupo prioritário. No entanto, a SEMUS informou que apenas os alunos do 

internato seriam possibilitados de vacinar-se, e prometeu que na próxima remessa de profissionais da saúde eles 

permitiriam que os alunos de fora do internato se vacinassem. Sofia comentou que hoje o agendamento para esse 

grupo abriu novamente, e a presidente falou que não tinha conhecimento disso, portanto pediu que sempre que 

alguém da gestão souber sobre abertura de vagas para vacinação de trabalhadores da saúde, comunique-a.  

Além disso, Camila lembrou que houve a liberação da vacinação dos acadêmicos do internato para a H1N1, e disse 

que por enquanto apenas os estudantes desse ciclo terão acesso à vacinação gratuita, já que o vírus da Influenza 

não apresenta tanto risco se comparado ao COVID-19, porém, assim que o grupo prioritário estiver vacinado, as 

doses remanescentes serão liberadas para outros estudantes da saúde e para a população em geral. Luís citou que 

uma pequena parcela do internato havia se vacinado para H1N1 em Blumenau, e sugeriu que seria interessante fazer 

uma arte para divulgar essa vacinação, a fim de aumentar o aproveitamento das doses. Laísa concordou, e disse que 

a arte já estava sendo preparada para ser postada nos próximos dias. 

2 

Camila disse que como apenas o internato está frequentando os AG e UBS, o CAMBLU fez um ofício suplicando o 

retorno desses locais para uso das outras fases o mais rápido possível, já que boa parte dos alunos encontra-se 

vacinada. Camila, Felipe, Priscila e Rafael Coelho auxiliaram na elaboração do documento, e a SEMUS já respondeu, 

avisando que esse retorno já está planejado para 7ª e 8ª fases, sendo que para as outras fases ainda não há 

previsão, já que o retorno precisa ser gradual. A presidente lembrou também que Carlos Nunes, do CCS, está em 

contato com a SEMUS para organizar a lista de disciplinas que precisam utilizar esses espaços, e Camila disse que 

já está cobrando do departamento para que eles organizem esse documento em breve. Ela usou como exemplo 

outras cidades da região em que os alunos de medicina podem frequentar UBS e AG, mas isso se deve porque a 

prefeitura das respectivas cidades permitiu, diferentemente da de Blumenau. 

3 

Camila citou que já se passaram 5 meses da atual gestão, e que por isso é necessário começar a organizar o que 

será realizado para os próximos meses. Ela disse que conversou com o coordenador Marcelo Nogara para fazer uma 

reunião na quarta-feira à noite para organizar com os líderes quais turmas necessitam de reposição. Basicamente, 

cada turma irá repor as aulas que perdeu no semestre passado, mas a prioridade é da 8ª fase, que irá entrar no 

internato no próximo semestre. 

Ela também falou que os líderes ficarão responsáveis por organizar uma lista de alunos que de fato têm interesse em 

repor as aulas, assim como deverão montar os cronogramas, lembrando que o pessoal das turmas deve ajudá-los 

sempre que possível. Ela falou que, provavelmente, a 5ª fase ainda não irá conseguir repor o que perdeu, pois a 

prioridade são as turmas mais próximas do internato. Camila também lembrou o exemplo da 9ª fase, que optou por 

não repor mais as aulas perdidas nos outros semestres para não atrasar o calendário, e disse que isso acaba 

ajudando as turmas mais novas para reposição. Além disso, a presidente falou sobre a possibilidade de pedir redução 

da mensalidade para a FURB, mas disse que a universidade sempre dá a opção de adiar a reposição, e quando as 

turmas chegam ao internato, desistem de repor devido à alta carga horária. Com isso, a FURB termina argumentando 

que essa foi uma escolha da turma, e que, portanto, não há possibilidade de reduzir o custo da mensalidade. Laura 

questionou se isso poderia causar problemas na questão de aulas invalidadas ao final do semestre, e Camila disse 

que os professores sempre acabam validando isso no sistema, mesmo com a carga horária faltante. 

4 

Camila lembrou que na semana retrasada, houve reunião do CAMBLU com os líderes do internato e com o 

coordenador Nogara, e lembrou que o líder Bernardo tinha organizado um cronograma de reposição das turmas, e 

que Luís então organizou uma planilha para apresentar ao coordenador e aos professores. A presidente lembrou que, 

no ano passado, a turma da 11ª fase precisou adentrar na 12ª fase 4 semanas antes do previsto, por questão de 

campos de estágio e pela pandemia. Desse modo, ao final da 12° fase eles retornaram ao 11° semestre para finalizar 

as 4 semanas faltantes. Por isso, esse método deve se manter para as turmas 44, 45, e 46.  

Além disso, a presidente lembrou que a 9ª fase precisa de mais campo para realizar os estágios de MFC, a fim de 

fechar a carga horária pendente. Para isso, Camila está negociando com o Dr. Cleber do Hospital da Vila Itoupava, a 

fim de liberar esse local para a realização dos estágios, mas ainda não há nada definido. 
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5 

Não houve nenhuma demanda na caixa de perguntas do Instagram.  

 

Camila falou que recebeu demandas da 8ª e 9ª fases, para organizar os TCC, já que a 8ª fase ainda não apresentou, 

e a 9ª também tem alguns que ainda não conseguiram. Então, foi organizada uma reunião com o professor da 

matéria de TCC, que já organizou e as datas para as apresentações dessas turmas. Felipe falou que foi decidido 

prorrogar o prazo para as apresentações até o final de 2021.  

 

A presidente lembrou também que o HSA liberou para grupos de até 7 acadêmicos entrarem no hospital para realizar 

os estágios. 

 

Ceruti citou um problema que houve no HU na semana passada, porque só havia uma enfermeira para fazer a 

triagem dos pacientes do local no dia, e os alunos da 11ª fase gostariam de ter auxiliado fazendo a triagem, mas a 

enfermeira não permitiu, o que acabou deixando os alunos aborrecidos, porque ficaram sem aula prática no dia. 

Camila disse que isso foi uma exceção, e que geralmente há mais enfermeiros lá, mas que sempre há um que irá 

comandar o que será feito. Ela lembrou também que questionou a pessoa que foi reclamar por que o DCE não havia 

informado os acadêmicos sobre a falta de enfermeiros no HU, já que isso seria do encargo deles. 

 

Sofia citou que está no grupo de monitores voluntários de técnica cirúrgica, e que eles precisam se organizar para 

comparecer às aulas, mas que o resultado da prova ainda não foi divulgado. Com isso, a vice-diretora de eventos 

sugeriu que deveriam pressionar o chefe do departamento, Romero, para que esse resultado saia logo. Priscila, que 

também está no grupo, citou um problema de turmas que não tinham monitores voluntários suficientes para as aulas, 

e que também está havendo confusão quanto aos cronogramas. Camila disse que já cobrou Romero quanto a isso, e 

ele disse que tinha reunião com alguns alunos, da qual seria liberada uma ata em breve, e que essa semana isso se 

resolveria. A presidente disse então que continuará cobrando porque já faz mais de um mês que a prova foi feita e o 

resultado ainda não saiu.  

 

João disse que Julia Buss passou para a turma dele as aulas gravadas de ortopedia, que já possuem uma prova 

marcada. O módulo da 6ª fase está em aberto pois ainda não tiveram prova, e eles precisam decidir se terão que 

fazer a prova junto com a 5ª fase ou se terão outra prova. No entanto, a turma está dividida, porque as aulas 

gravadas são “insuficientes” para fazer a prova, mas ao mesmo tempo eles precisam fechar o módulo. Ana Luiza 

questionou como tinha ficado decidido isso no semestre passado, e João disse que ficou em aberto também, porque 

os horários não batiam, e seria injusto fazer a prova com outras fases porque eles só teriam acesso às aulas 

gravadas. Camila sugeriu, então, que a turma de João combine com o professor de ortopedia outra forma de 

avaliação, como apresentar um seminário. Laura questionou se não existe a possibilidade de trocar esses 

professores por conta da desorganização no cronograma, mas Camila lembrou que eles são concursados, portanto, 

para serem tirados do cargo, é necessário que façam algo muito grave. Priscila lembrou que a turma dela na matéria 

de ortopedia teve que apresentar seminário e fazer provas também, mas que ainda não há notas para eles, e que a 

matéria da turma ainda está em aberto no Diário Online. Camila lembrou que há um detalhe no sistema que dificulta 

para os professores atualizarem as notas, mas disse que vai conversar com Nogara na próxima reunião, para que ele 

cobre os professores para atualizarem logo o Diário Online. 

 

Luís falou que no HU os professores do internato são limitados a apenas 4 salas, e que cada sala possui um limite de 

um paciente por manhã, devido a protocolos de higienização demandados pelo Comitê de COVID da FURB. Isso faz 

com que o internato não seja tão proveitoso, pois acabam atendendo poucos pacientes na sua carga horária. O 

diretor de comunicação externa disse então que teve a ideia de fazer uma carta para o Comitê, solicitando que 

mudem essa regra, na qual somente os funcionários podem higienizar a sala após cada paciente sair de lá, e Rafael 

Patiño sugeriu que poderia ser feita uma formação dos próprios acadêmicos ensinando-os os protocolos corretos de 

higienização as salas, para que o processo de atender pacientes possa ser agilizado. Camila concordou com a ideia, 

e disse que poderia ser sugerida até uma cartilha educativa ou algo mais simples, para possibilitar que os próprios 

alunos façam esse procedimento. 

6 

Rafael Patiño falou que o evento do currículo deu certo e que a palestrante foi muito atenciosa, e citou apenas a 

ocorrência de um problema sobre o checkout do evento, que é necessário para a certificação, e que dos 33 que 

participaram, apenas 8 fizeram. Camila falou que seria interessante ter mais um evento sobre currículo Lattes 

futuramente, citando coisas mais específicas. 
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Sobre o evento do Sistema Pronto, o diretor de eventos disse que foi feita uma checklist de coisas a serem feitas no 

evento, e que tudo já está organizado. Ele lembrou também que o marketing fará uma arte de divulgação do evento 

nos próximos dias. Camila agradeceu a todos que estão envolvidos no projeto, e disse que esse evento é de grande 

importância, visto que as aulas práticas de MFC quase não estão acontecendo, e é necessário saber usar esse 

sistema para entrar no internato.  

A presidente ainda citou a futura ocorrência do SOLAM, o Simpósio Online das Ligas Acadêmicas de Medicina, que 

foi realizado pela primeira vez no ano passado em decorrência da pandemia ter impossibilitado a ocorrência da 

SECIMED. Ela falou que, tendo em vista que o cenário da pandemia ainda não teve melhora para realizar eventos 

presenciais, o SOLAM deverá ser realizado novamente esse ano, e Priscila será uma das organizadoras do evento, 

que deve acontecer no final de 2021. 

7 

João Vitor falou que fez uma busca de pessoa jurídica sobre os estatutos antigos do CAMBLU, e que o cartório 

repassou a ele algumas informações necessárias para o processo. Ele solicitou uma copia, que deve levar 7 dias 

para ficar pronta e então poder enviar isso para o advogado do DCE, que solicitou o documento. Gabriela comentou 

que no estatuto atual do CAMBLU não constam informações úteis, mas que se houver alguma brecha nos estatutos 

antigos seria possível arranjar um jeito de facilitar esse processo da regularização do CNPJ, que já se arrasta por 

alguns anos. A tesoureira lembrou também que, caso sejam necessárias assinaturas dos membros da gestão, 

poderia ser convocada uma assembleia extraordinária para organizar essas assinaturas, mas que ainda há 

possibilidade de não necessitar delas. Ela também questionou sobre os valores cobrados pelo cartório, e João disse 

que na semana passada o custo foi R$3,75 e que nessa semana foi pedido um depósito de garantia de R$50,00, mas 

que se não for necessário tudo isso eles devolverão uma parte do dinheiro novamente ao CAMBLU. 

8 
Sobre a Sala de Coworking, João informou que está em contato com a marcenaria, a fim de dar continuidade ao fim 

da obra para possibilitar que a DAC possa fazer a instalação elétrica.  

9 

João disse que os armários da saúde foram entregues na semana passada, e estão disponíveis nos andares do 

Bloco J, no Campus 1 da FURB. Camila lembrou que o marketing do CAMBLU deverá divulgar a arte, e disse que 

apesar de não ter sido o CAMBLU que comprou, esteve em negociação com a FURB o tempo todo. Ela lembrou que 

todos os alunos da área da saúde poderão usar os armários, e apenas devem trazer seu próprios cadeados.  

10 

Sobre o podcast, Camila disse que Alan criou um email para o projeto essa semana, para receber os envios das 

ligas. Laísa disse que já organizou um tutorial para ensinar a editar, e que irá organizar alguns detalhes para deixar 

pronto até semana que vem. João falou que o formulário já está quase pronto, e disse que inseriu o email e o breve 

texto explicativo, e ainda irá inserir o link do tutorial feito por Laísa. Priscila questionou se deve um texto mais 

detalhado explicando todo o projeto para as ligas ou se faz algo mais básico para depois especificar melhor isso e 

poder montar o cronograma. Camila respondeu que ela pode explicar que as postagens serão por ordem de envio e 

que dependendo da demanda as postagens serão feitas semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Amanda 

lembrou que aumentou o limite na nuvem do drive das ligas e que não haverá problemas em falta de espaço. Camila 

lembrou que o projeto iniciará na semana que vem e parabenizou os envolvidos na pauta.  

11 

Rafael Coelho disse que quinta-feira às 19h haverá o primeiro encontro da conversação em inglês, e que um 

cronograma já foi feito. As aulas serão divididas por inglês básico, intermediário, e avançado, e os temas irão variar 

dentro da medicina, sendo debatidos ao longo do semestre. Rafael lembrou que serão 6 encontros no semestre, e 

Camila falou que as professoras estão muito empolgadas com o projeto, e que dependendo de como for a adesão 

nesse semestre será decidido se o projeto continuará no próximo. O diretor de políticas científicas lembrou que no 

final do último encontro haverá um sorteio do Jaleko, e que haverá certificação também. Camila lembrou que o 

cronograma foi divulgado nos stories do Instagram do CAMBLU, e Laísa falou que eles estão salvos na seção de 

destaques. 

12 

Rafael Coelho falou sobre a revista de saúde, dizendo que ainda não foi publicada pois ainda está aguardando a 

atualização do portal pela TI da FURB, e que a previsão a princípio seria no final de maio, mas que não se tem 

certeza de nada, porque esse processo já se prorrogou algumas vezes. Camila disse que a parte do CAMBLU foi 

feita, e que agora isso depende da FURB para se concluir, restando aos responsáveis pela pauta cobrar da TI mais 

agilidade. 

13 

Brenda lembrou que na terça-feira às 12:15 haverá o plantão de vendas lojinha do CAMBLU. 

A diretora de patrimônio disse que houve apenas um pedido de copo dobrável do CAMBLU, e questionou se seria 

possível postar uma arte no feed do Instagram pra ter mais adesão, mas Laísa disse que as meninas do marketing já 

estão muito sobrecarregadas com artes para postar. Amanda disse que poderiam postar novamente nos stories para 

tentar aumentar a adesão, e Brenda citou que se a adesão for menor que 10 copos, não vale a pena fazer o pedido. 

Brenda falou também sobre as camisetas novas da medicina, as quais o orçamento na Vision ficou por R$30,90, e na 
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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    

 

outra empresa ficou por R$36,90. A gestão optou por fabricar na empresa Vision. Brenda ainda questionou se a 

gestão gostaria de lucrar ou não com isso, e decidiu-se que o preço cobrado para quem decidir comprar as camisetas 

será de R$35,00.  

A diretora de patrimônio falou também que as camisetas dos calouros já estão prontas para serem entregues no 

plantão da lojinha, e que os adesivos do CAMBLU também ficaram prontos, e ela irá buscá-los nessa terça-feira. 

14 

Camila disse que, no grupo de preparação para o ENADE, o pessoal ficou responsável por organizar as pautas, e 

que não foi estipulado um prazo, mas ela sugeriu que isso seja feito até dia 31 de maio, porque depois disso já irão 

iniciar as elaborações dos simulados para o ENADE, e dessa forma nenhum responsável pela pauta ficaria 

sobrecarregado. 

15 

Sobre o Projeto Treineiros, Camila explicou que é um projeto de alunos que acompanham o trabalho do Centro 

Acadêmico e que possuem interesse em entrar na gestão, e disse que esse projeto é uma possibilidade de eles 

conseguirem entrar. A presidente lembrou então que o projeto poderia começar um pouco antes de julho, para evitar 

que eles se sintam deslocados da gestão, e pediu a opinião dos ex-treineiros: Laura, Luís e Ana Luiza. Eles 

concordaram que é valido iniciar o projeto antes. Camila disse que o formulário de seleção é realizado com perguntas 

para respostas extensas, e que é para pessoas realmente interessadas que querem de fato entrar na gestão. Camila 

questionou quem tem interesse em entrar na pauta, e Laura, Luís, Rafael Coelho e Felipe manifestaram interesse. 

Laura citou que acharia interessante utilizar algumas perguntas do questionário do ano passado e sugeriu que fosse 

feita uma arte ainda esse mês para divulgar a abertura desse processo, e a gestão concordou. Laísa disse que já irá 

organizar para postar isso na semana que vem, nos stories. Rafael Coelho questionou quantas vagas serão 

disponibilizadas para os treineiros, e Camila disse que ano passado foram 3, já questionando se a gestão tinha 

interesse em manter esse mesmo número, e foi decidido que sim. 

16 

Camila citou a nova pauta de apoio científico, e disse que notou que o AVA3 abriu um curso de formatação em 

normas da ABNT, e que isso praticamente não foi divulgado. Ela falou então que para aumentar o apoio científico 

nesse sentido, poderiam ser feitas artes para divulgar isso, e pediu também que Rafael Coelho monte um breve texto 

explicando essa situação para ser divulgado. 
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______________________________________      ______________________________________ 

                           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 

 


