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ATA DA REUNIÃO DA COREMU – 11.05.2018 7 
Aos onze dias de mês de maio de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala 217 do Bloco I do 8 
Centro de Ciências da Saúde, reuniu-se a COREMU, sob presidência do Prof. Cassiano 9 
Ricardo Rech (representante do departamento de Educação Física e coordenador da 10 
COREMU), com a presença dos membros Profª.  Ivania Jann Luna (representante do 11 
departamento de psicologia e vice-coordenadora da COREMU), Profª Claudia Tiemi 12 
Mituuti (representante do departamento de Fonoaudiologia), Prof. Norberto Rech 13 
(coordenador da REMULTISF), Profª Renata Castro (vice-coordenadora da REMULTISF), 14 
Profª Luciara Fabiane Sebold (coordenadora RIMS), Profª Jeane Wechi (vice-coordenadora 15 
RIMS), Clarita Leni de Oliveira Silvino (representante dos residentes RIMS), Prof. 16 
Humberto Cherem (coordenador Bucomaxilofacial), Gabriele Rockenbach (representante 17 
do departamento de Nutrição), Luiz Henrique (representante dos residentes 18 
Bucomaxilofacial), Carolina Borga (bolsista/secretaria RIMS), Bárbara Guimarães 19 
(representante Preceptoria RIMS), Profª. Mareni Rocha (representante do departamento de 20 
Farmácia), Silas de Oliveira (residentes REMULTISF), Denise Finger (representante dos 21 
residentes REMULTISF), Ricardo Teixeira Quinaud (residente REMULTSF), Sheylane 22 
Moraes (residente REMULTSF), Marina Soares (residente REMULTSF), Marynes Reibuitz 23 
(representante da SMS/PMF), Clarita de Oliveira Silvino (representante dos residente 24 
RIMS), EMULTSF), Joaquim Gabriel Canto (residente REMULTSF), Kamila Restilatto 25 
(residente REMULTSF).O prof. Cassiano deu início à reunião dando as boas vindas a todos. 26 
Na sequência foi aprovada a ordem do dia e foram tratados os seguintes assuntos: 1. 27 
Leitura e aprovação das atas 14 e 15: Nenhuma alteração foi sugerida, sendo as mesmas 28 
aprovadas por unanimidade. 2. Relato sobre a greve dos Servidores da PMF e as 29 
atividades das Residências: A prof. Renata Castro vice-coordenadora da REMULTISF 30 
relatou que houve avanço nas discussões com os representantes da Prefeitura Municipal de 31 
Saúde de Florianópolis em relação aos locais de alocação dos residentes e também quanto a 32 
realização das atividades nas Unidades de Saúde. Comentou também que os representantes 33 
da SMS/PMF buscam uma aproximação entre os modelos de residências existentes na 34 
Rede Municipal de Saúde. Uma nova reunião seria agendada, porém, com a greve, não 35 
houve o agendamento da mesma. Em relação à greve espera-se que a mesma não continue, 36 
mas deve-se pensar em ações para possibilitar que os residentes iniciem suas atividades, 37 
especialmente os R1. Prof. Norberto relatou que foi importante a discussão que ocorreu 38 
com a SMS/PMF entre outubro de 2017 e março de 2018, essa construção está sendo 39 
positiva. A residente Denise relatou que os residentes estão realizando reuniões nos 40 
Centros de Saúde e atividades na UFSC no período da greve. A mesma mencionou que os 41 
residentes apóiam os Servidores, mas tem realizado suas atividades de acordo com o 42 
cronograma de atividades estabelecido com a Coordenação do Programa. Os residentes 43 
questionaram sobre a participação dos mesmos na vacinação do dia D que acontecerá no 44 
dia 12.05.2018. Os membros da COREMU recomendaram que os R2 acompanhem as 45 
atividades de vacinação, já os R1 não participarão, pois não estão inseridos nas equipes. 3. 46 
Solicitação regularização das residências junto a PROPG/UFSC: prof. Cassiano relatou 47 
que estabeleceu com o Pró-Reitor da PROPG/UFSC e a chefia de Gabinete da Reitoria da 48 
UFSC um encaminhamento para regularização dos Programas de Residência junto a 49 
PROPG/UFSC. O coordenação da COREMU solicitou que cada Programa envia-se um 50 
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memorando solicitando a PROPG/UFSC que considerasse a Resolução de abertura dos 51 
Programas de 2009, como válida para todas a turmas na sequência, dado que a partir de 52 
2010 os Programas tiveram Fluxo Regular, sem a necessidade de aprovação de novos 53 
programas a cada período de tempo, tornado-se um Curso Regular. Os professores 54 
Humberto Cherem – coordenador do Programa de Residência em Cirurgia 55 
Bucomaxilofacilal, Luciara Fabiane – coordenadora do Programa de Residência Integrada 56 
Multiprofissional do HU/UFSC e a Renata Castro - vice-coordenadora da Residência 57 
Multiprofissional em Saúde da Família apresentaram os memorandos de cada Programa. 58 
Os relatos foram aprovados e a COREMU encaminhará via protocolo para a PROPG/UFSC 59 
para que seja solicita a regularização dos Programas e emissão dos certificados. 4. 60 
Aprovação relatório final turma 2015-2017 do Programa de Residência Integrada 61 
Multiprofissional do HU/UFSC: A partir da resolução e encaminhamento da regularização 62 
das residências multiprofissionais e uniprofissionais será possível solicitar a certificação dos 63 
residentes. Assim, prof. Luciara apresentou parecer sobre relatório final de turma 2015-2017 64 
e encaminhou a documentação para certificação. Após a leitura do parecer da prof. Luciara 65 
e discussão o mesmo foi aprovado por unanimidade. 7. Relato sobre reunião com a 66 
Coordenadoria de Ensino do MEC: A prof. Luciara relatou que juntamente com prof. 67 
Cassiano e prof. Jeane participaram de uma vídeo conferência com representante de Ensino 68 
do EBSERH e do MEC. A reunião tratou de esclarecer sobre os procedimentos para 69 
remanejamento de vagas em cursos com vagas historicamente ociosas. Foi informado que 70 
estará aberto o sistema para que os programas possam solicitar um recredenciamento e 71 
indicando mudança de vagas entre as áreas já existentes ou entre programas de uma 72 
mesma Instituição. No primeiro semestre de 2018 será realizado com a residência médica e 73 
no segundo semestre com a residência multiprofissional. 8. Indicação de nomes para 74 
assumir a coordenação e vice-coordenação da COREMU: prof. Cassiano e prof. Ivania 75 
informaram que suas portarias de coordenadores findou no final de março e a COREMU 76 
necessita indicar novos nomes para a Coordenação. Os professores agradeceram o apoio de 77 
todos durante o período que estiveram frente da coordenação. O prof. Norberto mencionou 78 
que o ideal seria que o coordenador continuasse e um novo vice assumisse para que tenha-79 
se um processo de transição dos assuntos no próximo ano, já que a prof. Ivânia não tem 80 
interesse em continuar. O prof. Cassiano mencionou que para continuar frente a COREMU 81 
necessita que outro docente do CDS/UFSC auxilie com os residentes, pois ele, no momento 82 
tem quatro residentes, aulas e não tem dado conta de realizar a supervisão dos mesmos. O 83 
prof. Norberto sugeriu que os atuais coordenadores prorrogassem por três meses (até final 84 
de junho) sua gestão, enquanto isso tratariam de conversar com outros docentes para 85 
assumir a COREMU ou um docente do CDS/UFSC para atuar conjuntamente das 86 
atividades de preceptoria da área de Educação Física. A proposta foi aceita por 87 
unanimidade e a coordenação solicitará emissão de Portaria para o período. Não tendo 88 
mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 12h15min, e eu, Cassiano Ricardo Rech, lavrei 89 
a presente ata. 90 


