
 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

ATA DE REUNIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO CAMBLU + LÍDERES CLINICO + DEPARTAMENTO 

NÚMERO DA REUNIÃO 03 
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REDATOR/SECRETÁRIOS Thainá Scheffer Gava 

PRESENTES Camila Ceruti, Maria Julia Salomon, Karine Tres, Sahra Gabriela Roedel 
Marcelo Augusto Nogara, Thainá Scheffer Gava 

 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia. 

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 12/05/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 19h30  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 20h15   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Thainá Scheffer Gava   Outro: 

 

PAUTAS 

  

1 8ª fase → Líder Maria Júlia 

2 7ª fase → Líder Karine 

3 6ª fase → Líder Sahra 
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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila Ceruti dá as boas vindas, dando início à reunião, juntamente ao coordenador do curso, Marcelo Nogara. 
 
Maria Julia, líder da 8ª fase, disse que já passou o formulário na sua turma, e observou que o 6º período foi o que 
apresentou maior defasagem na quantidade de aulas a repor, e que como a atual 7ª fase também perdeu algumas 
aulas neste mesmo período, sugeriu juntar as duas turmas para gerar um maior aproveitamento das aulas.  
coordenador disse que a possibilidade de realizar aulas conjuntas entre duas turmas diferentes estava, a princípio, 
proibida, por regras do Comitê de COVID da FURB. Maria Julia lembrou que as cargas horárias de cada disciplina 
variam, e disse que algumas matérias como neurologia poderiam ter sua carga reduzida, pois não seria possível 
repor as 15 aulas que estão pendentes, e Nogara sugeriu a possibilidade desses professores flexibilizarem a agenda 
para repor as aulas antes de julho, otimizando o tempo. 
 
Disciplinas a serem repostas pela 8ª fase: 

 Hepatologia (6º período) → 7 aulas; Maria Julia sugeriu que fosse reduzido para 4 aulas; ficou decidido que 

os alunos irão repor em grupos formados por 4 pessoas, nas sextas-feiras das 9h30 às 12h. 

 Dermatologia (6º período) → 3 aulas  

 Neurologia (7º período) → 15 aulas; Maria Julia disse que não teria como repor tudo isso, então se a turma 

pudesse ao menos ter em torno de 3 a 5 aulas dessa matéria já seria o suficiente para repor o que foi 
perdido; Karine acrescentou que a 7ª fase atual irá finalizar as práticas de neurologia na primeira semana de 
julho, e isso possibilitaria para que a 8ª conseguisse repor após esse período.  

 Hematologia (6º período) → a líder da 6ª fase, Sahra, irá passar o contato da nova professora dessa 

disciplina para Maria Julia combinar os possíveis horários para conseguirem realizar as práticas pendentes 
da 8ª fase. 

 Endocrinologia (6º período) → todas as aulas. 

 Otorrinolaringologia (7º período) → o professor validou as práticas com apenas uma aula, mas, segundo 

Maria Julia, a turma sentiu um déficit nessa matéria e gostaria de poder ter um pouco mais de campo prático 
nela.  

 Oftalmologia (7º período) → aconteceu a mesma coisa que em otorrino, na qual o professor validou apenas 

uma aula e a turma sente falta de mais práticas.  
 
Além disso, Maria Julia disse que a 8ª fase concluiu as matérias de oncologia, saúde mental e neurocirurgia, e não 
precisam de reposições nessas disciplinas.  
Marcelo citou que o ideal seria as próprias turmas combinarem com os professores os horários e os grupos a 
reporem as matérias, e sugeriu que quando isso estiver combinado deve ser repassado a ele para que ele possa 
validar isso.  

2 

Karine citou que algo que aconteceu muito com a sua turma foi a chegada de alunos no hospital em que teriam aula, 
e esses eram dispensados pelos professores devido à falta de paciente. Ela disse que o horário de aula deveria ser 
respeitado e aproveitado, e se caso faltassem pacientes, o professor responsável pela matéria deveria encontrar 
outra forma de passar conteúdo a eles. Nogara concordou, e disse que vai procurar cobrar mais isso dos professores 
para que seja cumprido o horário de aula.  
 
As aulas pendentes para a 7ª fase são as seguintes:  

 Hepatologia (6º período) → irão repor com o Dr. Nogara nas segundas-feiras das 9h30 às 12h. 

 Saúde mental (6º período) → todas as aulas práticas; já foi combinado com a professora que serão feitos 

concentrados para repor as aulas perdidas.  

 Dermatologia (6º período) 

 Endocrinologia (6º período)  

 Hematologia (6º período) → possivelmente, será feito um revezamento com a 8ª fase, que também precisa 

repor essa disciplina. 

 Reumatologia (5º período) → será reposto no próximo semestre. 

 Ortopedia (5º período) → será feito concentrado de aulas práticas. 

 Pneumologia (5º período) 

3 

Sahra, líder da 6ª fase, citou que precisam repor as seguintes disciplinas: 

 Ortopedia (5º período) → tanto as aulas teóricas quanto as práticas precisam ser repostas, e isso está 

sendo negociado com o professor. 

 Pneumologia (5º período) 

 Medicina da Família e Comunidade (5º período) → Sahra irá negociar com o professor para reposição 

online da matéria, porque os AG e ESF estão fechados para alunos que não são do internato.  
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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                      Thainá Scheffer Gava 

            Presidente                                                         Secretária Adjunta 


