
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA PRÓ-
REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

 

ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COREMU 1 

 2 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, na sala virtual 3 

conferenciaweb.rnp.br/webconf/coremuufsc, às dez horas, reuniu-se o colegiado da 4 

COREMU, com a presença dos seguintes membros: Giseli Cristina Manfrini 5 

(subcoordenadora COREMU), Alessandra Rodrigues de Camargo (coordenadora RIMS), 6 

Renata  Gou la r t  Cas t ro  (coo rdenadora  REMULT ISF) ,  Cassiano Ricardo Rech 7 

(tutor Ed Fís REMULTISF), Gabriele Rockenbach (tutora Nutri REMULTISF), Aline Ayres de 8 

Hollanda (residente RIMS), Daniela Lemos Carcereri (tutora Odonto REMULTISF), Marina 9 

Dutra Soncini (residente REMULTISF), Sayonora Estéfane Tavares de Moura 10 

(residente RIMS), Lorena Queiroz, Carolina Amália Barcellos, e como convidados 11 

Larissa de Freitas Queiroz (residente REMULTISF), Janaina Salvador (residente 12 

REMULTISF), Gabriela Gorelik Valente (residente Remultisf), Suzane Pereira da Cruz 13 

(residente REMULTISF) e Bruno Gavião (residente REMULTISF), sob a presidência da 14 

professora Flávia Martinello coordenadora da COREMU. A coordenadora abriu a sessão 15 

se apresentando e saudando os presentes. Item 1: Ordem do dia. A coordenadora 16 

apresentou a ordem do dia, que foi aprovada pelos membros. Item 2: Aprovação da ata  17 

anterior: A ata da última reunião extraordinária foi colocada em discussão, em seguida em 18 

votação, e aprovada por unanimidade. Item 3: Encerramento da Gestão 2016 a 2020 19 

COREMU. O professor Cassiano Ricardo Rech fez a leitura do relatório de atividades 20 

realizadas na gestão com a professora Patrícia Haas. Na sequência, apresentou os pontos 21 

relevantes que nortearam e consolidaram os trabalhos da gestão. Após discussão, o relatório 22 

foi aprovado por unanimidade. O mesmo foi entregue e está anexado nesta ata. Item 4: 23 

Cronograma de reuniões de 2021. A professora Flávia propôs a continuidade da realização 24 

das reuniões nas segundas sextas-feiras de cada mês, às 10 h. Após discussão, a proposta 25 

foi aprovada por unanimidade, resultando nas seguintes datas 12/02, 09/04, 11/06, 13/08, 26 

08/10 e 10/12. Item 5: Processo Seletivo 2020/2021. A professora Flávia apresentou como 27 

seria o processo de avaliação no processo seletivo. Explicou que quando assumiu a 28 

coordenação da COREMU, em 18 de novembro, já havia a decisão coletiva de se realizar 29 

um processo totalmente remoto e que aguardou o parecer da procuradoria da UFSC quanto 30 

à legalidade das opções disponíveis. Ponderou que a avaliação do candidato pelo índice de 31 

aproveitamento acadêmico da graduação foi a única opção que garantia isonomia, 32 

meritocracia e lisura do processo dentro do período de tempo disponível para realização de 33 

todo o processo seletivo. Em seguida, as professoras Renata, Alessandra e Daniela 34 

contextualizaram o modelo do edital proposto.  Após as manifestações dos membros e 35 

ampla discussão, o modelo de processo seletivo proposto foi aprovado por unanimidade. 36 

Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 37 

sessão, da qual, para constar, eu, Jeferson Madeira da Silva, lavrei a presente ata, que, se 38 

aprovada, será assinada pelos membros presentes. Florianópolis, 11 de dezembro de 2020. 39 
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