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Caros colegas discentes e prezados docentes,  

Peço um minuto da atenção de todos para uma reflexão a respeito do atual contexto no qual estamos 

todos inseridos, relacionado ao processo de ensino-aprendizagem do curso de Medicina da Universidade 

Regional de Blumenau.  Gostaria de pedir que essa reflexão seja substanciada com maturidade por parte dos 

acadêmicos e com a experiência e conhecimento por parte dos professores de forma complementar e recíproca. 

Peço que nesse momento possamos evitar o ato de nos desvencilharmos da parcela que cada um de nós possui 

sobre a construção da Medicina FURB, para que juntos possamos alcançar maior logro em nossos objetivos.  

Não restam dúvidas que grande parte de nós desempenha diariamente as tarefas que nos competem com 

afinco para alcançar a boa qualidade de ensino e aprendizagem. Errado seria condenar a nossa universidade 

tamanha a sua grandeza e qualidade conquistada em toda a sua trajetória. Grandeza essa ratificada pelos 

excelentes médicos egressos da FURB que refletem um ótimo histórico conhecido por todos nós. Portanto, 

jamais devemos apenas sentenciar nossa escola médica diante das dificuldades, negligenciando a dedicação de 

todos aqueles que a construíram e permitiram a sua solidificação ao mesmo tempo que rejeitamos a nossa 

função diante das adversidades. Logo, o objetivo dessa reflexão é que juntos possamos sim apontar problemas, 

mas, principalmente, propor soluções.  

Infelizmente como é sabido por todos, por mais que haja uma relutância a divulgação e debate dentro da 

nossa universidade, as últimas avaliações nacionais realizadas sobre o nosso curso tiveram um péssimo 

desfecho. Não, o CAMBLU não tem ficado inerte nas últimas semanas após a saída dos resultados. Dedicamos 

nossas últimas reuniões e ainda estamos apurando todo o contexto envolvido a partir das devolutivas dos 

exames, um processo que demanda responsabilidade e tempo para que não emitamos falsos julgamentos que 

prejudicariam ainda mais o nosso curso. É inquestionável a necessidade de discussões a respeito dessas 

avaliações, seus métodos, respostas e fatores associados, mas esses não seriam assuntos convenientes para essa 

carta. O momento e redação tornar-se-ão propícios para que possamos juntos ir ao encontro da ação.   

Assim como todas as universidades a nossa não é perfeita, mas está claro para nós, por mais que muitos 

prefiram desatender aos fatos por conveniência, que atualmente temos nos afastado dos meios ideais para 

obtenção de nossos fins no curso de medicina da FURB. Inúmeras são as discussões diárias entre nós, 

acadêmicos e professores, sobre as perturbações, impasses e dificuldades que permeiam o nosso curso. 

Inúmeros são os comentários e julgamentos, somos ótimos para apontar problemas, mas, por vezes, falhos na 

proposta e ação em prol da melhora e resolutividade. Chegamos em um ponto no qual precisamos parar e juntos 

tomarmos mais firme as rédeas de nossa trajetória. Não é cabível somente reportar o ônus ao outro, imputar os 

erros a direção, condenar o curso se absolvendo da participação em todo o processo.  

Sendo assim, como presidente do Centro Acadêmico da Medicina de Blumenau, convoco a todos para 

uma assembleia geral com o intuito de dar espaço e tempo a nossa necessidade de discutir e refletir. De forma 

organizada, respeitosa e com responsabilidade nos reuniremos para ressaltar pontos positivos e negativos do 

nosso curso. Nos reuniremos para ter respostas a partir das devolutivas das avaliações. Nos reuniremos acima de 

tudo para propor juntos melhorias e assumir nosso papel pautado em deveres e direitos. Não esperamos que esse 

evento seja uma Panaceia para o curso, mas que possa dar início a mudanças que a longo prazo representarão 

uma melhora significativa. Para tanto, a presença do maior número de pessoas é imprescindível.  Advoga-se 

muito a inércia uma vez que para alguns ela é muito favorável e confortável, mas no fim essa é a opção mais 

ignara a se tomar diante do prejuízo que é inerente e que recai sem distinção sobre todos nós.  
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Sei que a carreira de nossos professores ocupa grande parte de seu tempo, que horários “livres” não são 

algo comum e da mesma forma nós acadêmicos já temos o nosso tempo tomado por atividades na universidade. 

Por mais que estejamos imersos nas tarefas de nosso dia a dia, faço aqui um apelo para que todos se esforcem 

para reservar esse espaço que o CAMBLU pretende criar para discussões. Somente juntos, levantando 

dificuldade e propondo soluções, poderemos evitar que o evento seja estéril.  

Como Presidente do Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau, convoco a presença e participação na 

Assembleia Geral o corpo discente e docente do curso de medicina da FURB e ratifico a convocação das 

autoridades:  

Reitor: Prof. Dr. João Natel Pollonio Machado  

Pró-reitora de Ensino de Graduação: Profª Dra. Simone Leal Schwertl  

Chefe do Departamento da Medicina: Dra. Profª Lisiane Anzanello  

Chefe do Colegiado da Medicina: Dr. Prof. Hamilton Rosendo Fogaça  

Local: auditório do bloco T (T-110) 

Data e Horário: dia 31 de Outubro das 19h às 22h e dia 01 de Novembro a partir das 8h às 12h  

 

Atenciosamente, 

  

 

 

Ramon Olm  

Presidente do Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau  

 

 

 

 

 

 

 


