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ATA DA REUNIÃO DA COREMU – 13.04.2018 7 
Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às nove horas e quarenta e cinco 8 
minutos, na sala dos Conselhos do Centro de Ciências da Saúde, reuniu-se a COREMU, sob 9 
presidência do Prof. Cassiano Rech (representante do departamento de Educação Física e 10 
coordenador da COREMU), com a presença dos membros Luiz Henrique Manda (residente 11 
bucomaxilofacial), Thais Titon de Sousa (representante da Secretaria Municipal de Saúde de 12 
Florianópolis), Gabriele Rockenbach (departamento de Nutrição/REMULTISF), Pâmela 13 
Barreto Correa (residente REMULTISF), Kamila Retebatto (residente REMULTISF), Denise 14 
Finger (residente REMULTISF), Scheylane Moraes (residente REMULTISF), Karina Martin 15 
(residente REMULTISF), Tatiane Molikoski (residente REMULTISF), Marina Sartori 16 
(residente REMULTISF), Ricardo Teixeira (residente REMULTISF), Profª Melissa O. 17 
Honório Lock (representante do departamento de Enfermagem), Profa. Daniela Lemos 18 
Carcereri (representante do departamento de Odontologia), Carine Ferreira (residente), 19 
Maria Fernanda da Costa (docente departamento de Enfermagem), Profª Renata Goulart 20 
Castro (representante do departamento de Odontologia), Prof. Humberto Cherem 21 
(representante do departamento de Odontologia), Profª Ângela Teresinha Zuchetto 22 
(representante do departamento de Educação Física/Fisioterapia), Profª Claudia Tiemi 23 
Mituuti (representante do departamento de Fonoaudiologia), Prof. Norberto Rech 24 
(representante do departamento de Farmácia e coordenador REMULTISF), Viviam Leal da 25 
Silva (Representante Preceptora RIMS), Jeane Wechi (vice-coordenadora RIMS), Luciara 26 
Fabiane Sebold (coordenadora da RIMS), Mareni Rocha Farias (representante do 27 
departamento de Farmácia), Alyne Pereira (residente REMULTISF),  Caroline Borba 28 
(secretária/bolsista RIMS), Luiza Pires (residente REMULTISF), Patrícia de Matos 29 
((residente REMULTISF), Rukmini Blum (residente REMULTISF), Profa. Renata Goulart 30 
Castro (vice-coordenadora REMULTISF), Patrícia Silveira Abreu (representante dos 31 
Preceptores/REMULTISF), Elba Marina Miotto (residente REMULTISF), Evelin Cremonese 32 
(representante da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, Escola de Saúde 33 
Pública), Erádio Gonçalves Júnior (representante da Secretaria Municipal de Saúde de 34 
Florianópolis, Escola de Saúde Pública), Pâmela Barreto Correa (residente REMULTISF), 35 
Luisa Rasera (residente REMULTISF), Amanda Francisco (residente REMULTISF), 36 
Alessandra da Silva (residente REMULTISF), Ingrid Oliveira (residente RIMS), Clarita 37 
Silvino (residente RIMS), Gabriela Bampi (residente REMULTISF). O prof. Cassiano deu 38 
início à reunião dando as boas vindas a todos e agradeceu a presença dos representantes da 39 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis para discussão das atividades da 40 
REMULTISF/SMS/PMF, foi realizada uma apresentação dos presentes. Na sequência foi 41 
aprovada a ordem do dia e foram tratados os seguintes assuntos: 1. Informações gerais da 42 
coordenação: prof. Cassiano relatou os trâmites finais do processo seletivo 2017/18 e, todos 43 
os problemas ocorridos. Os membros da COREMU também reportaram a dificuldade neste 44 
ano com o processo e todos estão de acordo em iniciar as tratativas para o próximo ano de 45 
forma antecipada. Ficou claro que é preciso rever com a FEPESE a qualidade de aplicação 46 
do processo seletivo que apresentou situações que necessitam ser resolvidas. Encaminhou-47 
se para que na próxima reunião seja escolhida uma Comissão de Seleção que organizará o 48 
próximo processo seletivo. Também relatou que realizou reunião com os novos 49 
coordenadores dos Programas de Residência com a presença da representante da Área de 50 
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Educação Continuada da PROPG/UFSC, senhora Marilda. Na reunião ficou definido que 51 
os coordenadores encaminharão à COREMU solicitação via ofício de adoção da Resolução 52 
de abertura dos Programas em 2009 como válida para todo o período dos Programas, 53 
possibilitando, deste modo, a certificação de todos os egressos. 2. Aprovação do 54 
cronograma de reuniões COREMU 2018: Prof. Cassiano sugeriu utilizar as datas de 55 
reunião do GAP como referência para as reuniões da COREMU, assim ficaram definidos 56 
como datas de reunião ordinárias: 13/04; 11/05; 22/06; 10/08; 19/10; 07/12 de 2018. Caso 57 
haja a necessidade, a coordenação da COREMU poderá convocar reunião extraordinária 58 
conforme a demanda existente. 3. Discussão do encaminhamento das atividades da 59 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família – UFSC/PMF: Prof. Cassiano fez uma 60 
breve explanação sobre as questões referente às atividades da residência junto à Secretaria 61 
Municipal de Saúde de Florianópolis (SMS/PMF). O mesmo relatou que em tratativas com 62 
gestores da SMS/PMF houve a solicitação de que apenas uma vaga fosse destinada para a 63 
área de farmácia no processo seletivo, contudo, devido a um erro no edital, ficaram duas 64 
vagas. Apesar do erro, a mudança da vaga de farmácia para outra área não foi aprovada 65 
pela Comissão Nacional de Residências. Assim, houve realmente um problema de não se 66 
ter um planejamento da SMS/PMF para atender esse residente. Prof. Cassiano mencionou 67 
que após a finalização do processo seletivo comunicou a SMS/PMF sobre o problema. 68 
Nesse momento verificou-se que não existia uma clareza nos locais aos quais os residentes 69 
seriam alocados na Rede de Saúde, o que ficou evidente, pois após a entrada dos residentes 70 
e indicação dos locais pela coordenação da residência os mesmos foram convidados a 71 
retornar as atividades na UFSC até que se definissem os locais. A discussão quanto aos 72 
locais se dá em função de um entendimento da UFSC que os residentes devem compor um 73 
núcleo multiprofissional com referência a uma unidade de saúde e não em atender amplos 74 
locais e de forma fragmentada. Após a fala Prof. Cassiano passou a palavra ao Prof. 75 
Norberto (coordenador da REMULTISF) que mencionou que da importância em estabelecer 76 
o diálogo entre as partes e, que a UFSC sempre esteve aberta as discussões para aprimorar  77 
a formação dos residentes, mas não concorda com o tratamento dado pela gestão da PMF, 78 
que no último ano não informou os locais disponíveis para a atuação dos mesmo, também 79 
pela falta de clareza nas comunicações, especialmente em retirar os residentes do campo de 80 
atuação, sem comunicar a UFSC. O mesmo pontou que deseja manter o caráter 81 
multiprofissional da residência e para isso é imprescindível que os mesmos atuem dentro 82 
de uma mesma equipe e, de forma a garantir o mínimo a formação multiprofssional. Na 83 
sequência a senhora Evelyn (representante da SMS/PMF) relatou o entendimento do 84 
serviço quanto às questões levantadas. A mesma apontou a importância da parceria e do 85 
dialogo para manter a qualidade do programa de residência. Também retratou as 86 
dificuldades de gerir todas uma rede de atenção a saúde e as especificidades da residência. 87 
A representante dos residentes mencionou a necessidade de manter o projeto pedagógico 88 
do Programa de Residência e que não faz sentido os mesmos atuarem de forma isolada em 89 
cada local, sem que tenham uma experiência verdadeiramente multiprofissional. Os 90 
residentes também reforçaram que é necessária a participação dos mesmos na discussão 91 
sobre as temáticas que envolvem a sua atuação. Por fim, deliberou-se que uma nova 92 
reunião seria agendada entre os coordenadores da REMULTISF, gestores da SMS/PMF, 93 
representantes dos residentes, preceptores e da COREMU. Nesta reunião será debatida 94 
uma proposta de alocação dos residentes, a fim de que os mesmos iniciem de forma 95 
urgente suas atividades. Todos concordaram com os encaminhamentos. 4. Assuntos gerais: 96 
Prof. Cassiano informou que deveremos colocar em pauta na próxima reunião a escolha 97 
dos coordenadores da COREMU para que seja solicitada a nova portaria ao gabinete da 98 
reitoria. Não tendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 12h10min, e eu, Cassiano 99 
R. Rech, lavrei a presente ata. 100 


