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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 03 DA COREMU 

 
 
Ata da sessão extraordinária da COREMU nº 
03 realizada em 23 de julho de 2021, às 10h, 
virtualmente, por videoconferência. 

 
Aos vinte três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, na sala virtual, 1 

https://meet.google.com/vnv-fbse-eiq?hs=122&authuser=0, às dez horas, reuniu-se o 2 

colegiado da COREMU com a presença dos seguintes membros: Alessandra 3 

Rodrigues de Camargo (Coordenadora RIMS), Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré 4 

(Tutora Psicologia RIMS), Rodrigo Sudatti Delevatti (Tutor Educação Física 5 

REMULTISF), Luiz Fernando Gil (Coordenador RCTBMF), Gabriele Rockenbach 6 

(Tutora Nutrição REMULTISF), Jussara Kasuko Palmeiro (Tutora Farmácia RIMS), 7 

Maria Isabel D’Avila Freitas (Tutora Fonoaudiologia RIMS), Michelly Laurita Wiese 8 

(Tutora Serviço Social RIMS), Janaina Mariane Corrêa Salvador (Residente 9 

REMULTISF), Sayonara Estéfane Tavares de Moura (Residente RIMS), Bruno 10 

Gonçalves Gavião (Residente REMULTISF), sob a presidência da profa. Flávia 11 

Martinello, coordenadorada COREMU. Passados 15 minutos do horário marcado, a 12 
reunião foi iniciada. A coordenadora apresentou a ordem do dia e em seguida solicitou 13 

a inclusão de mais um item de pauta referente ao Trancamento da Residente 14 

Helena Enck Sambrano da REMULTISF, a inclusão foi aprovada por unanimidade. 15 

Foi invertida a ordem dos pontos, iniciando com os informes para ver se aumentava o 16 

quorum. 1. A profa. Flávia informou sobre a troca da representante titular Marynes 17 

Terezinha Reibnitz pela Evelyn Cremonese da SMS, a suplente Evelise permanece a 18 

mesma na lista de membros da COREMU. 2. Em seguida, disse que o processo da 19 

residente Educadora Física Mônica Costa Silva, concluinte em fevereiro de 2021 20 

transitou em julgado e a pró-reitora orientou emitir o certificado. 3. Falou que em 21 

relação à dúvida que surgiu sobre o PL504 na reunião anterior, não trata de liberar a 22 

licenciatura como questionado na reunião anterior. 4. Disse que em 15 de julho foi 23 

publicada a portaria do MS que institui o Plano Nacional de Fortalecimento das 24 

Residências em Saúde que prevê ampliação de bolsas em áreas prioritárias do SUS, 25 

com a valorização e qualificação do corpo docente-assistencial de programas de 26 

residência e fortalecimento da atuação do preceptor na formação do residente por meio 27 

de cursos e bolsas para preceptores (1500 reais mediante editais). 5. Na sequência, 28 

informou que à COREMU tinha recebido em 20 de julho o OFÍCIO-CIRCULAR Nº 29 

7/2021/DDES/SESU/SESU-MEC, o qual trata sobre a descentralização dos recursos 30 

na Universidade, cujo cronograma se encerrará no dia 20 de cada mês. Na referida 31 

data já é possível que as universidades disponibilizem suas a prévias da folha de 32 

pagamento de forma a identificar as excepcionalidades de inserção de residentes no 33 

mês corrente, devido a licenças, transferências ou retorno do serviço militar (únicas 34 

condições de oscilação nas matrículas de residentes após o dia 31 de março de cada 35 

ano, de acordo com as normas das Comissões Nacionais de Residência Médica e de 36 

Residência Multiprofissional em Saúde). 6. Em seguida, informou sobre o pedido de 37 
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desistência da residente R1 Natália Cristina Averbuch nutrição - REMULTISF em 38 

21/06/21 para assumir vaga na prefeitura de São de José e (7) o pedido de desistência 39 

do residente R1 Gustavo Marcos da Silva Rodrigues - Nutrição/AC - RIMS em 40 

23/06/21 para assumir vaga na EBSERH. 8. Também, informou que está sendo dado 41 

encaminhamento da averbação dos programas REMULTISF anteriores a 2005. 9. Na 42 

sequência, comunicou da solicitação da alteração do sistema de avaliação de conceitos 43 

para notas, conforme solicitação dos coordenadores em reunião com a PROPG. Disse 44 

que tal solicitação foi aprovada e entrará em vigor a partir dos ingressantes em 2022, 45 

ou seja, em 2022 terão dois sistemas, notas para R1 e conceitos para R2. 10. Por fim, 46 

informou sobre o processo para dispensa de licitação para uma empresa realizar o 47 

processo seletivo. Das 3 empresas que enviaram orçamento, a FEPESE apresentou 48 

menor valor e o processo está encaminhado. Na sequência, o residente Bruno 49 

informou sobre o convite para a COREMU encaminhar aos preceptores, tutores e 50 

coordenadores que estiverem interessados em contribuir na organização do encontro 51 

catarinense de Residência Multiprofissional em Saúde. A profa Carmem questionou se 52 

o processo (instrumento) de avaliação de acompanhamento e de construção de 53 

habilidades individuais do residente havia mudado e se estava envolvendo também a 54 

avaliação dos preceptores e tutores. A professora Alessandra esclareceu como é feito 55 

na RIMS. 2. Item: Solicitação de inclusão: Trancamento da residente Helena Enck 56 
Sambrano–REMULTISF. A Profa. Flávia fez a leitura do pedido encaminhado pela 57 

residente à COREMU. Relatou que no pedido ela informava ser a única cuidadora do 58 

filho de 6 meses. Em seguida, foi colocado em discussão e após aprovado por 59 

unanimidade. 3. Item: Processo seletivo: a) Aprovação da proposta dos critérios de 60 

avaliação do currículo; b) Aprovação da proposta dos critérios de avaliação do 61 

memorial escrito; c) Aprovação da proposta dos critérios para arguição do 62 
memorial. A profa. Flávia coordenou a discussão sobre cada um dos itens em questão. 63 

Após longa discussão, foram aprovados os critérios de cada etapa elencada acima, 64 

conforme consta detalhadamente abaixo desta ata. Nada mais havendo a tratar, a 65 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, 66 

eu, Jeferson Madeira da Silva, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada 67 

pelos membros presentes. Florianópolis, 23 de julho de 2021. 68 

  69 
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TABELA DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

 
(Serão consideradas as atividades referentes aos últimos cinco anos) 
Atividades Descrição dos Itens Pontuação 

Atividades de 
Extensão 

(Máximo 4,0 
pontos para este 

grupo de 
atividades) 

Participação em projetos de extensão 
(bolsistas e voluntários). 

0,5 ponto por semestre (caso seja 
computado em semestres) 
ou 
0,02 ponto por hora (caso seja 
computado em horas) 

Participação em congressos, seminários, 
simpósios, fóruns, jornadas, mesas 
redondas, mostras, workshops, mostras 
cursos e palestras. 

0,01 ponto por hora 
ou 
0,02 ponto por participação (caso não 
haja carga-horária) 

Curso, palestra, seminário, mesa redonda, 
mostra, workshop e simpósio ministrado. 

0,05 ponto por hora 
ou 0,1 ponto por participação (caso 
não haja carga-horária) 

Membro de Comissão organizadora, 
monitor ou tutor de eventos.  

0,2 ponto por participação 

Experiências 
acadêmicas e 
profissionais 
(Máximo 4,0 
pontos para este 
grupo de 
atividades) 
 

Monitoria de disciplina.  0,5 ponto por semestre  
Estágio não obrigatório. 0,01 ponto por hora  
Pós-graduação em qualquer nível.  0,5 ponto por pós-graduação 

concluída  
Representação Discente - participação 
efetiva em diretórios e centros acadêmicos, 
entidades de classe, conselhos e colegiados 
internos à instituição. Participação em ligas 
acadêmicas. 

0,2 ponto por semestre  

Participação no Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) e no 
Programa de Educação Tutorial (PET-
MEC). 

1 ponto por semestre 

Participação no VER-SUS (Vivências e 
Estágios na Realidade do Sistema Único de 
Saúde), Projeto Rondon e VEPOP-SUS 
(Vivências de Extensão em Educação 
Popular e Saúde no SUS). 

1 ponto por participação 

Participação efetiva em trabalho voluntário, 
atividades comunitárias, CIPAS, 
associações de bairros, brigadas de 
incêndio, associações escolares e conselhos 
de políticas públicas. 

0,1 ponto por atividade  

Experiência na categoria profissional 
(carteira de trabalho, contrato de trabalho, 
declaração de atividades laborais, 
registradas em cartório, declaração do 
empregador, ISS). 

0,02 pontos por mês 
 

Atividades de Participação em projeto de pesquisa ou 0,3 pontos por semestre 
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Pesquisa 

(Máximo 2,0 
pontos para esta 
atividade) 

grupo de pesquisa. 
Resumos simples e expandido publicados 
em anais. 

0,1 ponto por resumo e/ou trabalho  

Apresentação na forma de painel/banner em 
eventos 

0,1 ponto por resumo e/ou trabalho 

Apresentação oral de trabalho em eventos  0,2 pontos por trabalho 
Trabalhos completos publicados em em 
anais. 

0,2 pontos por trabalho 

Artigos publicados e aceitos para 
publicação em periódicos científicos.  

0,5 pontos por artigo 

  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO 

Pergunta norteadora: Reflexão do candidato sobre o objetivo dos programas de residência nas diretrizes do 
SUS e relato individual da formação acadêmica e profissional destacando as suas experiências, a disponibilidade 
para cursar a residência, a expectativa em relação ao curso e a contribuição deste para a sua atuação profissional. 
(máximo (5 cinco) páginas, espaço 1,5 e fonte Times New Roman 12). 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO  
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 

Trajetória, adequação e articulação da proposta da residência no contexto do SUS 

Análise da capacidade de reflexão da trajetória acadêmica, 
profissional e pessoal com os princípios do Sistema Único de 
Saúde 

2,5  

Análise das expectativas profissionais com o programa de 
Residência e da reflexão sobre a importância da residência na 
sua formação para atuação no Sistema Único de Saúde 

2,5  

Capacidade de reflexão, síntese e objetividade 1,0  

Coerência discursiva 

Linguagem clara e uso de terminologia adequada 2,0  

Ordem coerente das ideias centrais do texto 1,0  

Adequação à norma culta da língua portuguesa 1,0  

TOTAL 10  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ARGUIÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO 

A arguição do Memorial Descritivo dar-se-á por bancas indicadas pelos programas e aprovadas pela 
COREMU/UFSC,mediante a análise dos seguintes fatores, com pontuação de (0,0) zero a (10,0) dez cada um (a, 
b, c) e média aritmética dos 3. 

 
a) Capacidade de reflexão do candidato sobre o objetivo dos programas de residência nas diretrizes do SUS 

(até 4,5 pontos). 
b) Capacidade de relato individual da trajetória formação acadêmica e profissional, destacando as suas 

experiências, a disponibilidade para cursar a residência, a expectativa em relação ao curso e a contribuição 
deste para a sua atuação profissional (até 4,5 pontos). 

c) Habilidade de comunicação (até 1,0 ponto) 
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