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PAUTAS DA REUNIÃO 
Nº Título da Pauta 
01 Aprovação Edital SECIMED 

02 Atualização Cerimônia do Jaleco 
03 Acesso Chaves 
04 Atualização Trote Solidário 
05 Feedback Reuniões Líderes e Ligas 
06 Reajuste Reuniões Ordinárias 
07 Atualização ECOMAX 
08 Atualização GAEP 
09 Atualização Porcos Técnica Cirúrgica 
10 Início do Debate sobre Monitoria de Semiologia 

DISCUSSÃO 
Nº Ação 

01 

O presidente Henrique Petrek Bonde inicia a leitura do Edital do Comitê Organizador da XIV SECIMED. Alteração de 
pontuação por participar como ligantes de Ligas Acadêmicas de 2 pontos para 1 ponto. Limitada  a pontuação de participação 
em eventos de ligas a no máximo 3 pontos. Reduzida a pontuação por participação como organizador ou coordenador em 
projetos, campanhas e eventos da IFMSA de 3 pontos a 2 pontos. Não haverá pontuação para participação em palestras. 
Reuniões do comitê organizador com a professora orientadora ficaram marcadas para as sextas-feiras ao meio-dia (12h).  
Outras reuniões sem o orientador podem ter maior flexibilidade de horários. O participante precisa estar disponível para 
reuniões extraordinárias. Data de divulgação do resultado do processo seletivo foi alterada para o dia 14 de março. Data de 
divulgação do edital para as inscrições alterada para o dia 4 de março.   
 

02 

Decidido que Henrique será o orador da Cerimônia do Jaleco. Laura Gomes Narvaes descreve o cumprimento das tarefas 
relacionadas à organização da cerimônia: camisetas entregues, auditório e vaga de estacionamento para o palestrante 
reservados. Alessandra Martinenghi e Ramon Fernandes Olm ficam responsáveis de avisar os calouros B para chegarem às 
19h30, visto que já assistiram a palestra a ser ministrada às 19h.  
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03 

Gabriela Tessaro Cremoneis fez a listagem com os nomes dos membros da gestão atual do CAMBLU e seus respectivos 
códigos de pessoa para atualizar o cadastro e permitir que estem tenham acesso às chaves da sala do CAMBLU. Maria 
Isabela Zago fica responsável por cobrar que os diretores de ligas que precisarem das chaves da sala das Ligas entreguem 
os dados até o dia 7 de março. 

04 

Alessandra confirma realização do Trote Solidário da turma XLIII na ACEVALI. As atividades dos calouros serão divididas em 
3 partes: Campanha do Lacre Solidário, doação de sangue e visita à  ACEVALI. A visita será dia 17 de março às 13h30. Foi 
solicitado ao CAMBLU pela ACEVALI que patrocine o lanche para a visita. CAMBLU aceita o pedido. Alessandra fica 
responsável por confirmar a quantidade de pessoas que estarão presentes no dia da visita para o devido preparo do lanche. 
Fica responsável também por divulgar os banners da campanha do Lacre Solidário pelos blocos da FURB. Lara Pereira 
Fabre, Gabriela, Alessandra e Ramon ficam responsáveis pelo preparo do lanche.  

05 

A reunião foi mais importante para os líderes de turma, não havendo grande adesão dos presidentes das Ligas Acadêmicas. 
Não houve reclamações das turmas da primeira, segunda e terceira fase. Turma da quarta fase falou que estava com 
dificuldades na Semiologia, pois os professores passavam a parte teórica mas não demonstravam nas práticas. Foi solicitado 
que eles conversassem com os professores e pedissem que fizessem essas demonstrações. A turma da quinta fase relatou 
problemas com o horário de Ortopedia, pois Ferracin não estava liberando mais do que 3 alunos nas práticas, sendo que o 
grupo de prática tem 6 alunos. O coordenador Fogaça se responsabilizou por conversar com o professor e solucionar o 
problema. Maria Isabela falou que o problema já foi resolvido.  A turma da sexta se reclamou de excessivas faltas do professor 
Nogara, e o coordenador Fogaça se responsabiliza por falar com ele para que não se repita o ocorrido. A turma da sétima 
fase não estava presente. Na oitava fase houve reclamação sobre a falta de organização da equipe de GO, relatando também 
que os horários estavam muito confusos, mas nada foi resolvido. A reclamação da nona fase foi em relação à GO e pediatria. 
Houve reclamação que os alunos de GO ocupavam todas as salas, e assim os alunos da Pediatria precisavam atender no 
corredor. O coordenador Fogaça se responsabiliza pelo assunto.  

06 
Henrique convocou votação para decisão do dia de realização das Reuniões Ordinárias do CAMBLU. Com 9 votos a favor 
dentre os 11 membros presentes, foi definido que as reuniões acontecerão nas terças-feiras às 19h.  

07 

Lucas Pecker Azambuja descreve a experiência das aulas na ECOMAX no ano passado. Relata que agora foram 
disponibilizadas 5 vagas às terças-feiras, de 12h a 13h15. Lucas fica responsável por organizar e ordenar as inscrições dos 
alunos. A princípio o rodízio de grupos será mensal, sujeito a alterações. Caso algum aluno tenha o interesse de participar 
novamente no próximo mês, havendo disponibilidade de vagas, deve mandar o email solicitando vaga novamente.   

08 
Henrique relata que o Coordenador Dr. Hamilton Fogaça declarou que quem cuida desta parte é a Dra. Maria Cláudia Schmitt 
Lobe, e que isso deve ser levado para o colegiado. Relata também que o o coordenador disse achar ser viável a realização do 
grupo, mas que quem lida com as finanças é a Dra. Maria Cláudia. Lucas indicou Henrique para sua cadeira no colegiado. 

09 

Maria Isabela relata que conversou com o professor Romero e ele disse que já tinha feito o projeto, mas que o projeto estava 
com o professor Cláudio, coordenador do CCS e membro da Comissão de Ética, e que ele deveria revisar e levar para a 
próxima reunião da Comissão de Ética. Maria Isabela fica responsável por conferir se realmente o documento está com o 
professor Cláudio.  

10 

Gabriela deu a ideia de pesquisar outros lugares onde há monitoria de Semiologia. Lucas deu ideias de como funcionaria a 
monitoria na FURB. Henrique sugere passar uma lista aos alunos dos módulos e da 4ª fase perguntando se pensam ser 
necessário haver monitoria para Semiologia ou se pensam que as aulas foram satisfatórias. Maria Isabela fica responsável em 
criar a lista para pesquisa de interesse.   


