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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Camila deu as boas-vindas aos presentes na reunião e desejou um ótimo semestre a todos. Lembrou de todo o 

trabalho que foi feito no semestre anterior, e disse que a expectativa para os próximos 4 meses de gestão é de muita 

autonomia, criatividade e planejamento. Ela relembrou especificamente aos membros da gestão para que reflitam 

sobre o feedback realizado na última reunião e tentem aprimorar a proatividade para este semestre. 

2 

Quanto à volta às aulas, Camila citou que a Nota Oficial 24 da FURB decreta que as aulas neste semestre 

permanecerão no método onlife, no entanto, os professores e a turma terão autonomia para decidir se farão as aulas 

via Teams ou de forma híbrida. A presidente lembrou que a FURB ainda não pode retornar às aulas 100% 

presenciais pois depende de decretos estaduais que permitam isso, e no momento ainda não há nenhuma legislação 

que tenha autorizado o retorno oficial desse modelo de aulas. 

Além disso, Camila citou que, como foi questionado na caixinha de perguntas do Instagram do CAMBLU, as ESF só 

estão liberadas, no momento, apenas para 7ª e 8ª fases e internato, não havendo ainda previsão para abertura 

desses locais para as outras turmas. 

3 

Camila disse que será feita a recepção online dos calouros via Teams, na qual serão apresentados slides 

explicativos, e será feita uma apresentação para os calouros, na terça-feira (03) às 20h. Além disso, será 

disponibilizado um material para a turma 54, o Manual dos Calouros. Felipe disse que o material é uma introdução 

sobre o curso de medicina, e se disponibilizou para quaisquer dúvidas que possam surgir. Camila parabenizou Felipe 

e Sofia pela montagem do material. 

4 

Camila deixou em aberto o espaço para demandas por turma, e lembrou que as reposições de aulas de algumas 

turmas ocorreram ao longo das férias. 

 

Luís disse que sua turma tem o calendário organizado para se formar em 16 de dezembro de 2022, e para se 

formarem é necessário que façam o ENADE (26/11/2022). Apesar disso, a turma tinha a vontade de adiantar a 

formatura em 14 dias, sendo que, dessa forma, ela ocorreria uma semana depois da prova. Levando essa questão ao 

pró-reitor Romeu, ele negou o pedido, alegando que seria difícil para o MEC mandar a lista de alunos que poderiam 

se formar a tempo do evento, no entanto, essa lista tem o prazo de aproximadamente 5 dias úteis para ser enviada. 

Luís disse então, que a comissão da turma 45 sugeriu que fosse utilizada a lista de presença da prova, assim como 

foi feito com a turma 39, que se formou no mesmo dia em que realizou o ENADE, mas Romeu novamente negou o 

pedido citando que esse caso foi uma exceção à regra. O diretor de comunicação externa concluiu, então, dizendo 

que tentará contato com a coordenação de medicina para ver se consegue resolver essa medida, e ressaltou a 

importância de antecipar a formatura para os acadêmicos, que querem entrar no mercado de trabalho o quanto antes. 

Camila lembrou que as provas de nivelamento de inglês realizadas pelos acadêmicos de medicina no semestre 

passado foram corrigidas, e que o CAMBLU solicitou ao departamento que envie esses resultados o quanto antes 

para os alunos, mas ainda não houve ação por parte deles. 

5 

Luís disse que conseguiu a autorização, por parte do prof. Edson do Hospital Universitário, de aumentar o número de 

agendamentos e atendimentos lá no HU, utilizando maior número de salas, que se encontravam ociosas até então. 

Com isso, o número de atendimentos nesse hospital voltou a ser como era antes da pandemia para algumas 

disciplinas. Já em outras matérias, os professores ainda não acataram essa medida, que está sendo negociada. 

6 

Na reunião do CCS, Luís citou que houve a pauta do HU, em que foi aprovada uma carta escrita por três professores, 

solicitando que fossem afrouxadas as medidas de restrição contra a COVID, a fim de aumentar o número permitido 

de alunos por metro quadrado dentro do HU. Essa carta será enviada o quanto antes para a Secretaria de Saúde do 

Estado. 

O diretor de comunicação externa citou também a pauta sobre o abandono do complexo de saúde da FURB, e disse 

que mencionou na reunião do CCS a importância da presença de profissionais da psicologia e da enfermagem no 

local, e obteve apoio, no entanto não houve nenhuma sugestão de como melhorar essa questão. Com isso, decidiu-

se que seria formada uma comissão feita por três integrantes: duas pessoas da reunião do CCS e uma pessoa 

indicada pelo professor Edson, a fim de realizar essas mudanças no HU. Luís se disponibilizou a fazer parte dessa 

comissão, caso nenhum outro integrante do CCS tenha interesse em ocupar essa vaga. 
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7 

Felipe disse que a sua turma possui pouco campo para atuação em estágios na disciplina de Medicina da Família e 

Comunidade (MFC), e por isso a carga horária obrigatória de 80 horas do curso não está sendo cumprida. Eles 

entraram em contato com o professor da matéria e com o coordenador, mas não obtiveram ajuda. Com isso, 

conversaram também com Ana Célia, que disse que vai tentar agendar uma reunião com Marcelo Nogara e o 

professor Márcio. O diretor de assuntos acadêmicos disse que conversou com Maria Julia, líder da sua turma, e eles 

pensaram em escrever um e-mail em nome do CAMBLU para a reitoria, explicando a situação de difícil contato com o 

coordenador, e pedindo ajuda da reitoria para tentar auxiliar nisso. Camila disse que outras turmas já ficaram sem a 

carga horária necessária nessa disciplina, e que caso isso ocorra, é necessário haver a autorização do colegiado 

para que esses alunos se formem com menos horas em determinadas matérias. Wallace reforçou a importância 

dessa pauta, e parabenizou o CAMBLU pelo envolvimento nisso. Camila solicitou que Felipe mencione no e-mail 

todas as ocorrências de descaso da coordenação para com os pedidos da medicina, e da negligência para com os 

alunos com relação à carga horária deficitária nos estágios de MFC, a fim de deixar tudo bem esclarecido para a 

reitoria, e falou que, se Felipe preferir, pode fazer um documento na forma de ofício, que formaliza melhor a situação. 

Ela lembrou que o máximo que o CAMBLU pode fazer com relação à coordenação é comunicar à reitoria e 

permanecer cobrando ação do departamento.  

8 

Camila falou que o departamento está sem uma funcionária, que pediu demissão sem aviso prévio, e disse que na 

semana que vem deve ser contratado outro funcionário para o cargo vago. No entanto, a presidente lembrou que 

mesmo com o número desejado de funcionários, a comunicação com o departamento tem sido péssima, e que o 

CAMBLU vem fazendo, ao longo do ano, inúmeras funções as quais não cabem a um centro acadêmico. Ela disse 

que fez uma reunião com alguns representantes da FURB, citando que é necessário ter treinamento desses 

funcionários, e disse que a reitoria e o diretor do CCS já estão cientes desse vão na comunicação, e tentarão auxiliar 

nisso.  

9 

Brenda citou que Ana disse que as plaquinhas para a homenagem aos veteranos já estão prontas. Ela disse que o 

valor de 100 reais foi pago antecipadamente para a produção das placas, e que será pago o restante do valor na 

retirada dos produtos. A diretora de patrimônio disse que a mãe de Ana Luiza irá fazer o frete dessas placas do 

estado de São Paulo para Blumenau. Camila questionou se Brenda tinha alguma ideia de como entregar as placas 

para as formandas, e elas concordaram que seria ideal entregar as homenagens no dia da colação de grau, pois 

facilitaria a entrega.  

10 

João disse que o marceneiro solicitou que fosse colocado o papel de parede antes da instalação dos móveis na sala 

de coworking, e ele disse que já foi atrás de um profissional para realizar a colagem, mas o orçamento ainda não foi 

passado. Ele disse que assim que o papel de parede estiver pronto os móveis já podem ser instalados, e que isso 

pode ser realizado ainda essa semana. Após isso, o vice-presidente citou que deve ser feito contato com o pessoal 

da DAC para instalação elétrica na sala. 

11 
João lembrou que havia faltado a entrega de uma cópia do documento da OAB do advogado Paulo, que está 

envolvido no processo do CNPJ, e já coletou essa cópia e levou-a ao cartório para dar continuidade ao processo. 

12 

Sobre os eventos a serem realizados no segundo semestre, Sofia disse que a SECIMED será feita na segunda 

metade de outubro, e o SOLAM deve ocorrer no final de setembro. Ela falou também que deve ser feito um evento 

sobre carreiras médicas com profissionais, mostrando diferentes abordagens da medicina na prática, ainda no início 

do semestre. Além disso, a vice-diretora de eventos citou que um representante da LIRAD a contatou, dizendo que 

gostaria de fazer uma parceria com o CAMBLU para uma palestra. Sofia lembrou também do evento sobre o 

curriculum lattes, e disse que acha interessante realizar esse evento anualmente, pois se fosse realizado 

semestralmente se tornaria algo muito repetitivo. Brenda questionou sobre o evento da LIRAD, alegando que o 

CAMBLU não poderia divulgar nada das ligas, e Sofia respondeu que eles na verdade pediram ajuda na organização 

do evento, sendo que o evento seria formado como uma parceria entre CAMBLU e LIRAD. Camila citou que o 

CAMBLU não costuma fazer parcerias com ligas acadêmicas, porque podem se criar boatos com relação ao 

envolvimento maior com algumas ligas em detrimento de outras. Rafael Coelho reforçou que o CAMBLU já realiza 

esse apoio às ligas acadêmicas por meio do PAF, e disse que realmente essa parceria externa pode ser mal 

interpretada pelas diretorias das outras ligas. Sofia acatou os argumentos e disse que vai conversar com o 

representante da LIRAD e com o pessoal de eventos. 

Laura questionou sobre a possibilidade de realização da cerimônia do jaleco, e Camila disse que essa flexibilização 

pode ocorrer, mas que o evento ocorreria apenas no final do ano, com todos os participantes vacinados, e que ainda 

não há nada certo sobre isso.  
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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  

 

 

 

 

13 

Laura falou que sobre a comemoração de 31 anos do CAMBLU, a comissão teve a ideia de fazer uma semana de 

homenagem ao Centro Acadêmico, convidando alguns ex-presidentes do CAMBLU para falar um pouco sobre a 

experiencia. Além disso, houve a ideia de fazer algumas enquetes interativas com os alunos da medicina, 

perguntando sobre a história do CAMBLU. Julia lembrou que a comissão formada estava buscando não exigir muito 

do marketing nesse evento. Camila falou que talvez seria interessante solicitar a alguns ex-membros da gestão 

realizarem vídeos prontos para serem postados nos stories, assim como organizar o quiz para postá-lo sem ter que 

exigir que o marketing realize isso.  

14 

Camila lembrou que o podcast não está tendo muita adesão, e disse que se continuar dessa forma, ou o projeto será 

paralisado ou deverá ser cobrado mais das ligas para aumentar a adesão. Priscila disse que conversou com a Liga 

de Cardiologia, que está de aniversário, para fazer um podcast comemorativo, e a diretoria da LIMAC gostou da ideia, 

e disse que irá fazer um podcast para esse mês. Ela falou que os meses agosto e setembro ainda não têm nenhum 

podcast agendado, e sugeriu que sejam feitos materiais temáticos relacionados aos meses comemorativos, como 

Setembro Amarelo e Outubro Rosa. Camila solicitou que os membros de diretorias que estão presentes na reunião 

conversem com os demais membros das diretorias para organizar esses podcasts. 

15 

A presidente lembrou que o blog do CAMBLU está muito parado ultimamente, e que não houve mais postagens. A fim 

de movimentar o site, ela solicitou que alguns membros da gestão façam textos de temática diversa para serem 

postados no site, e Julia, Ana Luiza e Maria Eduarda se disponibilizaram para isso. Laísa lembrou que pode ser feito 

qualquer tipo de texto ou tema, e que também pode ser postado em forma de mídia.  

Camila lembrou também sobre a aba de disciplinas optativas no site, que foi criada há pouco tempo e em breve será 

divulgada. Ela parabenizou Alan, que escreveu o texto da nova aba, e solicitou que as pessoas acessem essa nova 

seção do site. Wallace sugeriu que seja colocado nessa aba a informação de que a FURB tem convênio com a 

UNIFESP para realização de estágio optativo até 2024, o que muitas pessoas possivelmente não sabem. 

16 

Camila falou que, baseado nas sugestões do feedback e dos treineiros, as pautas das reuniões serão postadas nos 

stories do Instagram toda semana antes das reuniões, e os stories serão editados pelas secretárias a fim de não 

sobrecarregar o marketing. Ela ressaltou que o modelo de story é um modelo pronto que foi montado por Amanda. 

A presidente lembrou também que a secretaria voltará a fazer o texto das pautas principais mensalmente, pois haverá 

muitas atualizações neste semestre. 

17 
Camila falou que sempre que as meninas do marketing precisarem falar algo em reunião será separada uma pauta 

para assuntos dessa diretoria. 

18 

Gabriela disse que no início do semestre passado ela encaminhou os documentos necessários para o repasse do 

DCE de 2020.2, e que havia tido um erro no site que atrasou o processo. Agora que o DCE possui os documentos em 

mãos, deve realizar esse repasse em breve. A tesoureira falou que, depois disso, já deve iniciar o processo para o 

repasse de 2021.1. 
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______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Luis Gabriel Blemer               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           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 
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_____________________________________        _____________________________________ 

                        Felipe Moeller      Ana Luiza M. G. Boaventura 

           Diretor de Assuntos Acadêmicos                        Diretora de Filantropia 

 


