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DISCUSSÃO 
Nº Ação 

1 

Na quarta-feira passada (08), houve reunião do colegiado, e os representantes do CAMBLU foram Camila, Luís e 
Amanda.  

Sobre a monitoria de técnica cirúrgica, havia um conflito que foi debatido na reunião relacionado à presença 

obrigatória dos monitores remunerados em 100% das aulas, mas que tinham aula no mesmo horário. Ficou definido 
por votação, que por enquanto, as aulas continuarão sendo transmitidas e gravadas via Teams, e quando os 
monitores não puderem comparecer às aulas presencialmente, eles poderão acompanhar por ali e fazer um relatório, 
o que abonará a falta. 

Mais uma pauta discutida na reunião, foi a questão do nível de proficiência em inglês. Com a indignação de alguns 

alunos quanto a essa obrigatoriedade, foi analisado o documento do MEC que exige certo nível de inglês para que os 
alunos de medicina se formem. Então, descobriu-se que não é exigido especificamente o nível B2 pelo MEC. O 
colegiado então concordou que essa obrigatoriedade seja retirada do currículo de medicina, mas será necessário 
convocar o NDE para alterar isso no PPC de medicina da FURB. 

Foi discutido também sobre a insatisfação dos professores quanto ao atual modelo de aulas, que ainda está sendo 
regido pela Nota Oficial 24. Com isso, há muitas divergências sobre o que deve ser seguido pelos alunos e pelos 

professores. Ficou decidido então que o colegiado irá conversar com a reitoria para pedir melhores esclarecimentos. 

Além disso, também foi discutido sobre a aposentadoria de uma preceptora de MFC da 9ª fase, que deixará uma 
vaga sobrando. Para preencher essa vaga, deveria ser feito um processo seletivo, mas o edital, apesar de já ter sido 
lançado, ainda não teve as inscrições homologadas, e isso acaba deixando os alunos sem aula, pois estão sem 
professor. Com isso, o coordenador agilizou a contratação de um médico da área para dar aulas para a turma, ainda 

que não registrado oficialmente pela prefeitura no momento, e as aulas já estão ocorrendo desde então. 

Ademais, foi levada em pauta a possibilidade de um convênio da FURB no exterior para que os alunos façam 
estágios antes do fim da faculdade, e o colegiado afirmou que procura aprovar essa pauta em breve. 

Foi discutida também uma pauta sobre a monitoria de semiologia, que consta no PPC da medicina, mas ainda não 
ocorreu. Camila disse que seria necessário o lançamento de um edital para a seleção dos monitores, mas isso foi 
atrasado devido à pandemia. Rafael Coelho ficou responsável por enviar um e-mail para o CCS e para Carlos Nunes, 
a fim de coletar informações a respeito dessa monitoria.  

2 

Amanda citou que foi montada uma comissão para a atualização do estatuto da FURB (a última vez em que foi 
realizada uma alteração foi em 2001). Para realizar a votação e os debates sobre essas alterações, será utilizada 

uma plataforma chamada Yammer. Na reunião dessa comissão com o CAMBLU (único centro acadêmico presente), 
ela disse que foi ressaltada a importância de o processo ser bem esclarecido aos alunos, e que o CAMBLU poderia 
divulgar isso para os alunos, pois a opinião dos estudantes será muito importante. Os votos que representam os 
estudantes no final virão do DCE, mas Amanda lembrou que a plataforma citada será realizada para que todos 

possam debater e sugerir opiniões. Ela concluiu dizendo que o estatuto deve ser alterado até fim do ano.  

3 

Não houve demandas na caixinha de perguntas do Instagram. 

Camila citou que nesta semana surgiram alguns questionamentos sobre por que o distanciamento na FURB é de 1 

metro, e no HU ainda é de 1,5m. Ela conversou então com uma enfermeira do local, que afirmou que será realizada 
uma reunião com o pessoal do campus 5 até final de setembro, para definir essa mudança no distanciamento por lá. 
Além disso, a demanda da higienização realizada pelos próprios estudantes também será discutida nesta reunião.  

Camila lembrou que dia 6 de outubro será realizado o teste de progresso, que será online. Foi enviada uma 
mensagem sobre isso no e-mail dos estudantes de medicina, com todas as informações, e o CAMBLU também está 

auxiliando na divulgação em grupos do WhatsApp.  

4 
Priscila disse que a última reunião da comissão do SOLAM foi realizada há cerca de três semanas, então não houve 

ainda muitas atualizações. Nesta semana será feita outra reunião para definir mais alguns detalhes finais do evento. 

5 

Priscila lembrou que a DAEX ainda não se manifestou sobre o e-mail que foi escrito quanto à certificação, e por isso 

questionou à gestão sobre qual seria a melhor conduta: falar com a PROAD ou com a Ouvidoria. Camila opinou que 
seria ideal aguardar 7 dias úteis, e caso a DAEX não responda o e-mail, entrar em contato com a PROAD. 
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6 

Priscila disse que o manual de ligas acadêmicas já está bem encaminhado, faltando ainda alguns detalhes referentes 

a como regularizar ligas. No entanto, essa parte necessita da ajuda da DAEX para ser concluída, e como ainda não 
se obteve resposta sobre isso, o manual está em espera para ser concluído.  

7 

Felipe disse que enviou um e-mail para Mello questionando sobre a possibilidade de os alunos realizarem estágios no 
ambulatório pós-COVID, mas que ele a princípio não tinha informações, e não vem respondendo aos e-mails. Houve 
a discussão de enviar o e-mail diretamente para o CCS, caso Mello não responda.  

8 

Rafael Coelho falou que o material de apoio científico está praticamente pronto, e que deve estar concluído até 
semana que vem. Ele disse que assim que for concluído será divulgado, e agradeceu e elogiou a todos que estão 
envolvidos na pauta.  

9 
Rafael Coelho disse que houve um inscrito no E-Paatc (Wallace Mees), e que o valor será repassado em breve.  

10 

Amanda disse que combinou com Sofia sobre fechar uma fileira no feed do Instagram falando sobre o Setembro 
Amarelo, reforçando os três principais objetivos da campanha. Além disso, será realizado o bingo e a caixinha de 
perguntas. Sofia falou que pesquisou sobre a relação das redes sociais e da depressão, mas que não encontrou 

muita informação, e que por isso o projeto será mais voltado para a sobrecarga dos estudantes de medicina.  

11 

Gabriela falou que não houve muitas atualizações sobre a pauta do CNPJ, mas falou que está reunindo os 

documentos para realizar a ata de posse no cartório e depois prosseguir com as outras etapas. Ela disse que a 
contabilidade entrou em contato com ela, e que a partir do momento que a ata for regularizada eles já entrarão em 
contato com a receita federal. Além disso, ela disse que precisará das assinaturas do pessoal da gestão passada, e 
sugeriu que volte a ser feita a assinatura em papel de todas as atas de reuniões daqui pra frente. 

12 

Julia repassou para Camila que hoje deveria ter sido realizada a instalação elétrica na sala, mas Brenda disse que 
passou por lá e que a instalação ainda não foi feita. Camila lembrou que os ajustes que faltam são apenas estes, e 

que assim que for feita a instalação, resta apenas fazer a limpeza, para que a sala seja inaugurada. Camila 
agradeceu à família de Brenda pelo voluntariado em pintar a sala.  

13 

Brenda falou que hoje foi paga a primeira parcela do orçamento para as camisetas dos calouros, no valor de 
R$626,00. Ela questionou se a gestão acha que deveria ser mudado o método como as camisetas são entregues 
para os calouros. Camila falou que ainda acha inviável que seja feita a cerimônia do jaleco no momento, mas que 
para fim do ano talvez seria possível realizar isso de duas formas: apenas para a turma 54, ou para as três turmas 

que não tiveram a cerimônia, mas em dias separados, pois seriam muitas pessoas. A gestão apresentou algumas 
ideias de evento, mas nada foi definido.  

14 

Brenda disse que recebeu a informação de que alguns alunos estavam utilizando a impressora da salinha de forma 
exagerada sem retribuir financeiramente ou utilizar suas próprias folhas. Com isso, e com a recorrência de vezes em 
que a cafeteira do local foi encontrada suja, o CAMBLU passou presencialmente em turmas de medicina para reforçar 
a importância de zelar com o espaço, que é patrimônio do centro acadêmico. Camila agradeceu a todos que 

ajudaram nisso, mas lembrou que a cafeteira apareceu suja novamente após os avisos. Ela falou também que foi 
procurar as gravações da câmera, para verificar quem era a pessoa responsável por sujar a cafeteira, mas que isso 
fica trancado dentro de uma caixa, e que não se sabe onde está a chave.  

Além disso, a gestão concordou em retirar a cafeteira e deixar a salinha um tempo sem o objeto. Luís sugeriu que 
fosse feito um aviso nos grupos de turma avisando que a cafeteira foi retirada, mas a gestão combinou de deixar 

apenas um bilhete no local avisando.  

15 

Quanto à filantropia, Ana falou que sobre o caso de Maitê ficou decidido que será deixado para mais tarde, já que a 

filantropia está voltada para mais projetos. Amanda lembrou que ela e Ana entraram em contato com a mulher que 
Luís recomendou, mas que ainda não obtiveram resposta.  

Sobre as crianças do CER da FURB, quase todas já foram apadrinhadas, e será feita uma arte de agradecimento. 

Quanto às crianças do Lar Betânia, foi feita uma reunião com o pessoal da IFMSA, e foi decidido que o CAMBLU 
ficaria responsável por arrecadar as doações e coletar os nomes dos doadores para fazer um sorteio posteriormente, 
enquanto a IFMSA será responsável por organizar as dinâmicas dos encontros. Ana e Maria escreveram um texto 
explicando sobre o projeto, e só falta organizar alguns detalhes que ficaram a encargo do pessoal da IFMSA. Decidiu-

se que o marketing do CAMBLU e da IF trabalharão em conjunto nesse projeto, para tentar divulgar a campanha na 
semana que vem.  
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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                      Luis Gabriel Blemer 

            Presidente                                                         Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

                   Laura Spengler Zen          Gabriela Dombeck 

                      Secretária Geral                            Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                    Alan França Cerioli               Thainá Scheffer Gava 

         Diretor de Comunicação Externa                       Secretária Adjunta    

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

                           Brenda Wiggers      Priscila Pegoretti                             

Diretora de Patrimônio                             Diretora das Ligas Acadêmicas 

 

 

 

 

______________________________________     _______________________________________                                                                                                                  

             Rafael Reis Patiño                                                 Sofia Schmitt Schlindwein 

             Diretor de Eventos               Vice-diretora de Eventos 
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______________________________________________     _______________________________________________ 

                           Laísa Scremin                                                 Amanda Junges Derlam 

          Diretora de Comunicação e Marketing    Vice-diretora de Comunicação e Marketing 

                                    

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

                      Rafael Destri Coelho     Felipe Moeller 

              Diretor de Políticas Científicas   Diretor de Assuntos Acadêmicos      

 

 

 

_____________________________________  

                           Ana Luiza M. G. Boaventura 

                                      Diretora de Filantropia 


