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REUNIÃO CAMBLU + LÍDERES CLÍNICO + DEPARTAMENTO 

NÚMERO DA REUNIÃO 04 

LOCAL 
Sala de Reunião do CAMBLU - R. São Paulo, 1525, Ed. Cristiana, Sala 206 – 
Victor Konder – Blumenau/SC 

REDATOR/SECRETÁRIOS 
Luis Gabriel Blemer 

PRESENTES Camila Ceruti do Santos, Luis Gabriel Blemer, Marcelo Nogara e demais líderes de 

primeira à oitava fase. 

OBSERVAÇÕES Reunião realizada via Microsoft Teams devido à pandemia.  

PAUTAS 

  

1 Contratação de professores e questões gerais 

2 Novo projeto pedagógico – Inglês  

3 Oitava fase 

4 Sétima fase 

5 Sexta fase 

6 Extra  

REGISTRO DA ATA 

Data da Reunião 30/07/2021 
 TIPO DE REUNIÃO 

Horário de Início 16h00  X Reunião Ordinária 

Horário de Término 18h00   Reunião Extraordinária 

Redator Final: Luis Gabriel Blemer   Outro: 

 



 
 

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

E-mail: camblu@furb.br 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

• Nogara comenta sobre as dificuldades de fechar contrato com professores e sobre como há necessidade de 
aprovações por concurso. 

• Ele pede paciência, pois a pandemia atrasou tudo. Fazem o esforço necessário para que tudo dê certo. 

• Talvez não haja professor no começo, mas que as aulas serão recuperadas e por isso pede novamente 
paciência. 

• Nogara solicita que as reclamações sejam feitas para ele e que não pulem a hierarquia e falem com reitoria 
ou pró-reitoria. 

• Nogara ressalta que contração é de função do chefe do departamento, o professor Romero. Nogara é 
responsável pela parte pedagógica. 

• Nogara ressalta que nossos TAs estão em desfalque, visto que não tem experiência. 

• Nogara também ressalta a necessidade de melhorar a comunicação dos alunos com o departamento, no 
que tange à hierarquia. 

• Ressalta que estão fazendo o possível para melhorar a situação do HU e a questão da higiene. 

• Comenta que uma ESF está se desligando e há necessidade de atenção para essa pauta. 

• Relata que há necessidade de contratar os professores que estão como PSPS, pois muitos acabam 
desmotivados e saem. 

• Camila fala que o CAMBLU está indo atrás de muitas dessas pautas como Centro Acadêmico e para fazer a 
comunicação. 

• Nogara fala que a reitoria respondeu a solicitação do CAMBLU sobre os TAs dizendo que foi uma solicitação 
do departamento para que o CA fizesse isso. 

• Camila ressalta que a comunicação é realizada através do grupo de líderes e que é um veículo muito aberto. 

• Sugere que se inicie da oitava fase para baixo. 

02 

• Nogara explica sobre a necessidade de nível B1 de inglês 

• Fala sobre 82 alunos terem feito a avaliação de nivelamento e 40 já terem apresentado o nível necessário. 

• Fala sobre o valor do curso de 4 créditos financeiros e o valor da prova. 

• Camila ressalta que solicitou ao departamento que enviassem as respostas do simulado aos alunos. 

• É ressaltado que a primeira fase já pode fazer a prova. 

• Camila comenta como a representante da primeira fase que todas essas informações serão passadas aos 
alunos. 

03 

• Geriatria: professor contratado (Mário). 

• MFC liberado, mas há professores em desfalque.  
o Professor Márcio não dará teórica. 

• Realizarão práticas de ortopedia, 5ª fase ficando sem (Ferracin já está OK), irão repor urologia e 
reumatologia também no HU. 

• Cronograma de práticas será feito pelo departamento em conjunto com os acadêmicos em horário 
agendado. Sahra comenta a importância de saber a relação de aulas de cada um dos professores. 

04 

• Romero estava em contato com a radiologia, já foi fechado. Professor arthur de forma emergencial.  
o Solicita o contato do professor. 

• Aulas teóricas de urologia e laboratório de habilidades estão todas certas 

• Neuro:  
o Georgia e Ana Benin já estão organizando as matérias. 
o Georgia antenderá no HU apenas para o internato.  

▪ talvez teria disponibiilidade mais aulas lá. 
o Ana Benin dará prática para a sétima:  

▪ solicita-se que ela dê 4 aulas práticas por semana, pois é a carga horária. 

• Solicita-se quem dará aulas teóricas de MFC  
o Ricardo dará prática. 

• Concentrado de ortopedia:  
o Ocorreu apenas duas aulas. 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Luís Gabriel Blemer, vice-presidente do CAMBLU, lavro a presente 

ata e assino juntamente com os presentes logo abaixo: 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

   Camila Ceruti dos Santos                  Luis Gabriel Blemer      

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

o Marcou aula dos outros professores sem avisar os professores. 

05 

• Dermato:  
o Professora Cíntia não sabe se vai continuar, Nogara e Romero não sabem de nada. 
o Nogara mandou mensagem para ela questionando. 

• MFC  
o Ernani quer on-life, mas a turma quer online.  

▪ ele acredita ser obrigatório, mas será avisado pelo Nogara. 

• Fulvio  
o as teóricas serão juntas 

06 

• CCS e departamento em luta para que o distanciamento caia de 1,5m para 1m, o que permitiria ter aula com 
40 pessoas em sala 

• On-life não é mais obrigatório. 

• Solicitar que um microfone fique no departamento. 


