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ATA Nº 44 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA COREMU 

 

Ata da sessão ordinária da COREMU nº 44 

realizada em 08 de outubro de 2021, às 10h, 

virtualmente, por videoconferência. 

 

Aos oito dias do mês de outubro 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: Carmen Leontina Ojeda 3 

Ocampo Moré (Tutora Psicologia RIMS), Luiz Fernando Gil (Coordenador RCTBMF), 4 

Gisele Cristina Manfrini (Subcoordenadora da COREMU), Daniele Delacanal Lazzari 5 

(Tutora Enfermagem REMULTISF), Keli Regina Dal Prá (Tutora Serviço Social 6 

REMULTISF), Maria Isabel D’Avila Freitas (Tutora Fonoaudiologia RIMS), Rejane de 7 

Farias (Preceptora Psicologia RIMS), Sayonora Estéfane Tavares de Moura (Residente 8 

RIMS), Bruno Gonçalves Gavião (Residente REMULTISF), e como convidado Victor Felipe 9 

de Assis (Residente REMULTISF), sob a presidência da profa. Flávia Martinello, 10 

coordenadora da COREMU. Justificaram ausência as profas. Renata Goulart Castro 11 

(Coordenadora REMULTISF), Alessandra Rodrigues de Camargo (Coordenadora RIMS) 12 

Janaina das Neves (Subcoordenadora REMULTISF) e Gabriele Rockenbach (Tutora 13 

REMULTISF). A coordenadora abriu a sessão saudando os presentes. Item 1: Ordem do dia. 14 

A coordenadora apresentou a ordem do dia que foi aprovada pelos membros. Item 2: 15 

Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 13 de agosto de 2021. Foi colocada em 16 

apreciação e aprovada por unanimidade. Item 3: Informes. A profa. Flávia iniciou 17 

informando sobre o número da apólice do seguro dos residentes. Em seguida, informou que 18 

foi realizado o sorteio das vagas das ações afirmativas para a Residência Integrada 19 

Multiprofissional em Saúde - RIMS por meio do Edital de Chamada Pública nº 20 

01/2021/COREMU e que foi transmitido simultaneamente através do canal da COREMU no 21 

Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=oLM_cDtFsIU). Na sequência, informou que 22 

houve uma reunião com a Escola de Saúde Pública – ESP, realizada no dia 31 de agosto de 23 

2021, na qual a Dra. Evelyn Cremonese explicou que a SMS não teria como receber todos os 24 

residentes da REMULTISF em 2022, pois não há preceptores suficientes e que seria melhor 25 

não divulgar todas as vagas no edital do processo seletivo. Ao total devem ser oferecidas 26 

menos 4 (quatro) vagas para a REMULTISF: enfermagem, farmácia, nutrição, serviço social. 27 

Esclareceu que o edital seria liberado com a informação de possibilidade de ampliação do 28 

número das vagas caso haja preceptores em janeiro. A profa. Flávia informou sobre a 29 

publicação do edital do processo seletivo para as Residências na página da FEPESE 30 

(http://coremu2021.fepese.org.br) e solicitou divulgação. Na sequência, informou que houve 31 

duas desistências na RIMS - Alta Complexidade em Saúde do HU/UFSC, a saber: residente 32 

Diogo Campestrini e Catieli de Morais Flores, ambos da área de Farmácia por motivos 33 

pessoais. Também informou que o projeto da COREMU, ao qual está vinculado algum 34 

recurso financeiro, que está sob a responsabilidade do prof. Cassiano Ricardo Rech, foi 35 

prorrogado e no ano de 2022 será transferido à nova coordenação. Na sequência, informou 36 

https://meet.google.com/vnv-fbse-eiq?hs=122&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=oLM_cDtFsIU
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sobre a retomada das atividades presenciais da COREMU. Disse que os atendimentos serão 37 

realizados todas as segundas, quartas e sextas-feiras, no horário das 7h às 12h, na sala da 38 

RIMS no HU e na sala da REMULTISF nº 235 no terceiro andar do bloco A do CCS/UFSC. 39 

Em seguida, disse que a sala da RIMS estaria de mudança para a sala da Gerência de Ensino 40 

e Pesquisa - GEP - quarto andar do HU. Na sequência, informou sobre o Registros dos 41 

tutores, preceptores e professores no sistema do REGISTRA - RH SAÚDE. Afirmou que não 42 

existia nenhum tipo de registro no referido sistema dos tutores, preceptores e professores da 43 

COREMU/UFSC, mas que todos os programas enviaram os dados para registro e que todos 44 

foram registrados com sucesso no referido portal. Ao mesmo tempo, informou que através do 45 

portal foram lançados dois editais, a saber, edital nº 04, de 31 de agosto de 2021 - Ofertas 46 

Educacionais e Valorização Ensino-Assistencial para Coordenadores de Comissão de 47 

Residência Médica (COREME) e Coordenadores de Comissão de Residência 48 

Multiprofissional (COREMU) e edital n°03, de 31 de agosto de 2021 - Apoio Institucional - 49 

Apoio de Organização de Residências do Norte e Nordeste. Em seguida, disse que houve 50 

Reunião do Ministério da Saúde, realizada no dia 16 de setembro, na qual foi divulgado o 51 

aumento das bolsas dos residentes em 23% a partir de janeiro de 2022. Por fim, informou 52 

sobre a solicitação de criação de setor da COREMU, já que atualmente a COREMU não tem 53 

um setor registrado na UFSC, e que o STAE Jeferson Madeira da Silva está vinculado à 54 

Direção do CCS e não à COREMU. De todo modo, disse que já havia sido tramitado o 55 

pedido via COREMU/CCS e que estava aguardando a resposta da GR/UFSC. Na sequência, 56 

Bruno Gonçalves Gavião (residente REMULTISF) informou que foi publicada a portaria de 57 

nº 07 sobre a retomada das atividades da Comissão Nacional de Residências 58 

Multiprofissionais em Saúde. Relatou que não via conformidade na composição da comissão, 59 

que não há paridade, pois seria formada em sua maioria por cadeiras de governo, que incluiu 60 

representantes da EBSERH (provavelmente direcionando para o ENARE), que foi retirada a 61 

cadeira do Conselho Nacional de Saúde- CNS, que foi retirada a cadeira dos representantes 62 

dos tutores, preceptores e coordenadores e que deixa só um representante de residentes (que 63 

não é indicado pelo Fórum Nacional de Residentes em Saúde e sim pela ANPG), 64 

deslegitimando o movimento histórico dos Fóruns). Na sequência, falou que houve uma 65 

reunião dos Fóruns de Residentes, Preceptores, Tutores e Coordenadores na qual deliberaram 66 

sobre a construção de uma nota coletiva pedindo a revogação da referida portaria, articulação 67 

para ocupar as cadeiras dentro da CNRMS e tentar reformular a composição. Falou que o 68 

Fórum Nacional de residentes pautou pela não indicação de nomes enquanto ANPG e sim 69 

como estratégia para articular um movimento pela revogação da portaria de nº 07 da CNRMS 70 

porque, mesmo ocupando a cadeira, estariam em minoria. Ao mesmo tempo, disse que o 71 

posicionamento do Fórum de Coordenadores encaminhou pela reformulação e não pela 72 

revogação da portaria. Além disso, disse que várias instituições emitiram nota solicitando a 73 

revogação da portaria nº 07 entre elas a Rede Unida, Conselho Federal de Serviço Social - 74 

CFESS-CRESS, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social- ABEPSS, 75 

Frente Nacional contra a privatização da saúde, ABRATO, entre outros. Na sequência, disse 76 

que estavam abertas às inscrições para o Encontro Nacional de Residências em Saúde entre 77 

os dias 16 e 19 de novembro e que as inscrições poderiam ser realizadas no site do Even3. 78 

Também questionou sobre o valor cobrado nas inscrições da primeira etapa do Processo 79 

Seletivo COREMU/UFSC- 2021/2022. Ao mesmo tempo, citou que os editais anteriores 80 

https://registra-rh.saude.gov.br/index.php/normativas#edital-n-04-de-31-de-agosto-de-2021-ofertas-educacionais-e-valorizacao-ensino-assistencial
https://registra-rh.saude.gov.br/index.php/normativas#edital-n-04-de-31-de-agosto-de-2021-ofertas-educacionais-e-valorizacao-ensino-assistencial
https://registra-rh.saude.gov.br/index.php/normativas#edital-n-04-de-31-de-agosto-de-2021-ofertas-educacionais-e-valorizacao-ensino-assistencial
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tiveram valores mais baixos do que os que foram cobrados no edital atual. Por fim, informou 81 

sobre o pagamento da bonificação do Brasil Conta Comigo, dizendo que os residentes 82 

estavam aguardando novas informações acerca do pagamento da bonificação no que diz 83 

respeito à divulgação do novo calendário de previsão de pagamento para os meses de 84 

outubro, novembro e dezembro. A profa. Flávia esclareceu que a taxa cobrada é a mesma do 85 

último processo seletivo realizado pela FEPESE em 2019. Citou que a FEPESE sugere o 86 

valor pelos custos referentes ao número de inscritos. Esclareceu que a COREMU não visa o 87 

lucro, mas precisa garantir o pagamento da realização do processo seletivo pela FEPESE. 88 

Item 4: Solicitação de errata no edital para a área de Farmácia da RIMS. A profa. Flávia 89 

iniciou dizendo que houve um pedido de inclusão de errata e que preferia passar o pedido na 90 

reunião ao invés de legislar em causa própria. Na sequência, contextualizou que foi 91 

encaminhado em 2019 um pedido à COREMU solicitando voltar a separação das vagas de 92 

Farmácia na RIMS entre Farmácia e Farmácia-análises clínicas e que não foi aprovado. 93 

Explicou que quando a RIMS iniciou suas atividades, as vagas eram separadas, sendo 1 94 

(uma) vaga para Análises Clínicas, das 2 (duas) na Urgência e Emergência, e também 1 95 

(uma) vaga para Análises Clínicas, das 3 (três) na Alta Complexidade. Ressaltou que o 96 

currículo da Farmácia mudou em 2011 e quando a primeira turma do novo currículo se 97 

formou na UFSC, havia o entendimento entre preceptores e tutores de não fazer sentido a 98 

separação das vagas da Farmácia na RIMS. Entendimento esse que foi ratificado em reunião 99 

com preceptores e tutores das análises clínicas recentemente. Como em 2019 a COREMU 100 

entendeu pela unidade das vagas, agora é solicitado que seja colocado abaixo da tabela de 101 

vagas da RIMS no edital 02/COREMU/2021 um asterisco indicando onde se lê Farmácia, 102 

leia-se Farmácia incluindo análises clínicas. Após discussão entre os membros, a solicitação 103 

foi aprovada por unanimidade. Item 5: Deliberação sobre a composição (multi ou 104 

uniprofissional) das bancas da 2ª e 3ª etapas do processo seletivo. A profa. Flávia 105 

informou que deve ser definida a composição das bancas. Após discussão entre os membros, 106 

foi aprovada por unanimidade a composição multiprofissional das bancas. Em seguida, a 107 

profa. Flávia pediu que fosse preenchida a planilha de disponibilidade dos professores para 108 

atuarem nas Bancas de avaliação dos Currículos, dos Memoriais e da Arguição Oral do 109 

Memorial. Item 6: Demandas dos programas para o CCS. A profa. Flávia falou que havia 110 

perguntado aos coordenadores dos programas sobre quais demandas a apresentar em reunião 111 

com o diretor do CCS. Disse que a REMULTISF/COREMU encaminhou uma solicitação 112 

para a Reitoria da UFSC pedindo uma intervenção no âmbito do COAPS para garantir o 113 

número de vagas de residentes no programa. Ao mesmo tempo, disse que existiam outras 114 

demandas para ser atendidas. Citou que faltava ser aprovado o Regimento da COREMU, a 115 

necessidade de Espaço Físico próprio, aumento das Cargas Horárias atribuídas aos cargos dos 116 

coordenadores dos programas e atribuição de carga-horário aos membros do NDAE dos 117 

programas. Nada mais havendo a tratar, a coordenadora agradeceu a presença de todos e deu 118 

por encerrada a reunião, na qual para constar, eu, Jeferson Madeira da Silva, lavrei a presente 119 

ata, que, se aprovada, será assinada por mim. Florianópolis, 08 de outubro de 2021. 120 
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