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ATA Nº 42 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA COREMU 

 

 

Ata da sessão ordinária da COREMU nº 42 

realizada em 18 de junho de 2021, às 10h, 

virtualmente, por videoconferência. 

 

Aos dezoito dias do mês de junho 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: Aira Maria Bonfim Santos 3 

(Tutora Odontologia), Alessandra Rodrigues de Camargo (Coordenadora RIMS), Carmen 4 

Leontina Ojeda Ocampo Moré (Tutora Psicologia RIMS), Cassiano Ricardo Rech (Tutor 5 

Educação Física REMULTISF), R en a t a  Goulart C as t r o  (Coordenadora REMULTISF), 6 

Luiz Fernando Gil (Coordenador RCTBMF), Gabriele Rockenbach (Tutora Nutrição 7 

REMULTISF), Gisele Cristina Manfrini (Subcoordenadora da COREMU), Jussara Kasuko 8 

Palmeiro (Tutora Farmácia RIMS), Maria Isabel D’Avila Freitas (Tutora Fonoaudiologia 9 

RIMS), Daniele Delacanal Lazzari (Tutora Enfermagem RIMS), Michelly Laurita Wiese 10 

(Tutora Serviço Social RIMS), Rejane de Farias (Preceptora Psicologia RIMS), Janaina 11 

Mariane Corrêa Salvador (Residente REMULTISF), Bruno Gonçalves Gavião (Residente 12 

REMULTISF), Evilyn Cremonese (Representante da SMS), Sayonara Estéfane Tavares de 13 

Moura (Residente RIMS) sob a presidência da profa. Flávia Martinello coordenadora da 14 

COREMU. A coordenadora abriu a sessão saudando os presentes.  Item 1:Ordem do dia. A 15 

coordenadora apresentou a ordem do dia e em seguida solicitou a inserção de mais um 16 

item de pauta referente à alteração no Formulário de Relatório Final de dos Programas de 17 

Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde, a solicitação foi aprovada por 18 

unanimidade. Item 2: Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 16 de março de 2021. 19 

Foi colocada em apreciação e aprovada por unanimidade. Item 3: Aprovação da Ata da 20 

Reunião Extraordinária do dia 07 de maio de 2021. Foi colocada em apreciação e aprovada 21 

por unanimidade. Item 4: Informes. A profa. Flávia informou que a área de fonoaudiologia 22 

solicitou uma vaga de residente na Área da Saúde da Mulher e da Criança e que se abrir Edital 23 

para solicitar novas bolsas, o pedido será encaminhado. Em seguida, informou que, segundo a 24 

CNRMS, na pessoa da Sra. Diva Silveira, caso o Programa de Saúde Coletiva do campus de 25 

Araranguá não abra vagas esse ano, deve pedir novamente autorização para funcionamento, 26 

pois essa autorização dá dois anos para início das atividades. Esclareceu que será necessário 27 

aguardar lançamento de edital de bolsas do MEC. Na sequência, informou que o parecer do 28 

projeto de lei 504, que trata de alteração na Regulação das Residências, recebeu parecer 29 

favorável da relatora, mas ainda não foi aprovado na Câmara de Deputados. Em seguida, 30 

relatou a prorrogação da licença maternidade da residente Helena Enck Sambrano do 31 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família. Após o período de 120 32 

(cento e vinte) dias, a residente pediu prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, amparada no 33 

que consta na Resolução n. 03 de 17 de fevereiro de 2011 da Comissão Nacional de 34 

Residência Multiprofissional em Saúde – CNRMS. Item 5: Formulário de Relatório Final dos 35 

Programas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde. A Profa. Flávia 36 

iniciou apresentando o modelo atual do formulário e, em seguida, listou os itens que poderiam 37 

https://meet.google.com/vnv-fbse-eiq?hs=122&authuser=0


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

 

ser modificados após consulta à servidora Marilda da PROPG. Os itens foram discutidos um a 38 

um, colocados em apreciação e aprovados por unanimidade. O novo formulário segue 39 

anexado abaixo desta ATA e será disponibilizado no endereço eletrônico da COREMU. Item 40 

6: Relatório final da Turma 2019-2021 REMULTISF, relator Prof. Luiz Gil. O parecer foi 41 

lido e a sugestão de aprovação foi referendada por unanimidade. Item 7: Relatório final da 42 

Turma 2019-2021 RIMS, relatora Profa. Renata Goulart Castro. O parecer foi lido, apreciado 43 

e aprovado por unanimidade. Item 8: Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-44 

Saúde– COAPES/SES, relator do convênio Prof. Cassiano Rech. O Prof. Cassiano esclareceu 45 

acerca do referido convênio, cuja negociação havia iniciado na sua gestão, explicando que 46 

havia uma legislação que recomendava que os órgãos municipais e estaduais realizassem, com 47 

as instituições de ensino, um contrato de prestação de serviços e atividades chamado de 48 

Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde - COAPES. Disse que no município 49 

de Florianópolis já existia um contrato organizativo estabelecido com a Universidade Federal 50 

de Santa Catarina – UFSC para as atividades nos serviços municipais. Falou que o COAPS 51 

municipal foi gerenciado pelo CCS/UFSC. O professor Cassiano disse ser favorável à minuta 52 

do contrato e sugeria a aprovação nesta forma, o que foi acatado por unanimidade. A 53 

professora Flávia repassaria esta informação à COREME que também tem que aprovar a 54 

minuta para depois ser tramitado o processo na UFSC. Item 9: Processo seletivo. A Profa. 55 

Flávia informou que encaminhou uma minuta do edital, para realização do Processo Seletivo 56 

para ingresso nos Programas de Residência em 2022, para a FEPESE e para outras empresas e 57 

fundações e que ainda não tinha os retornos para dar seguimento ao processo de pedido de 58 

dispensa de licitação para contratação de fundação para executar a primeira etapa do processo 59 

seletivo. Em seguida, deu início à discussão dos critérios de avaliação da segunda e terceira 60 

etapas, análise de currículo e de memorial. Lembrou que foi proposto na última reunião da 61 

COREMU que os programas deveriam seguir na linha do que já teria sido elaborado e 62 

discutido no ano passado. Não havendo mais tempo hábil para ampla discussão, como 63 

encaminhamento, foi decidido que o item 9 da pauta será discutido em uma reunião 64 

extraordinária da COREMU. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença 65 

de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Jeferson Madeira da Silva, lavrei a 66 

presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. Florianópolis, 18 de 67 

junho de 2021. 68 
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Formulário de Relatório Final de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Residência 

Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde 

 

 

CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 44/CUn/2014, RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 

15/CUn/2011 E RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 5/CNRMS/2014 

No prazo de 60 dias após o término do curso, o Coordenador submeterá este 

Relatório Final ao Colegiado da COREMU e à instância imediatamente superior 

Obs.: TODOS OS CAMPOS DESTE FORMULÁRIO DEVEM SER PREENCHIDOS E TODOS OS 

ANEXOS DEVEM SER APRESENTADOS. 

 

 

 

NOME DO CURSO:_______________________________________________________ 

 

COORDENADOR(A): _____________________________________________________ 
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SUBCOORDENADOR(A):__________________________________________________ 

 

 

Florianópolis, junho de 2021. 
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RELATÓRIO FINAL 

 

1. Título outorgado: 

 

2. Número do projeto/proposta inicial do curso no MEC: 

Obs.: Número do programa no MEC e parecer de aprovação. REMULTISF 552/2018/- 

Programa 727, Parecer 552/2018/CGRS/DDES/SESU. 

 

3. Número da Resolução da Câmara de Pós-Graduação que aprovou o curso e demais 

resoluções do curso, se houver:  

Obs.: anexar cópias das Resoluções. Portaria 45/2008/CPG aprova o funcionamento 

RCTBMF, Portaria 36/2009/CPG aprova o funcionamento RIMS, Portaria 136/GR/2018 

prorroga o funcionamento dos 3 programas de residência  

 

4. Departamento Proponente/Centro de Ensino: 

 

5. Nome do Coordenador(a): 

 

6. Nome do Subcoordenador(a): 

 

7. Nº da portaria que designou o coordenador(a): 

 

8. Data de início e término da turma: ___/___/_____ a ___/___/_____ 

Obs.: Considerar como data de início a primeira atividade pedagógica do curso (Ex.: Aula 

inaugural, primeira aula ou primeiro encontro) e como data de término a última atividade 

(seja ela teórica ou prática ou defesa de TCC). 
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9. Mencionar o local e condições de realização do curso, considerando o espaço físico e 

apoio administrativo disponibilizado para desenvolvimento do curso.  

 

10. Cronograma de atividades desenvolvidas: 

De acordo com a proposta do curso. Se houve alterações, elas devem ser devidamente 

justificadas com a cópia da ata da reunião do colegiado do curso que aprovou as alterações e 

cópia do parecer de homologação da Câmara de Pós-Graduação, conforme Art. 9º, §4º da 

Res. Normativa nº 44/CUn/2014. 

Atividades realizadas 

Professor/tutor 

responsável/ titulação 

 

Carga horária 

/Crédito 

Data de início e término 

dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa 

    

Obs.: Preencher com todas as atividades desde o período de inscrição/seleção/matrícula dos 

estudantes; disciplinas; orientações; defesas e outras atividades executadas. 

 

11. Carga horária total ministrada: 

 

12. Número de alunos: Gerar este relatório via CAPG 

Vagas 

Oferecidas 

Inscritos 

para 

seleção 

Selecionados Matriculados Desistentes Desligados Reprovados Aprovados 

        

São considerados alunos reprovados: aqueles que chegaram ao final do curso, mas não 

satisfizeram algum dos requisitos previstos nos arts. 3, 4 e 5 da Resolução Normativa nº 

5/CNRMS/14; 

São considerados alunos desistentes: aqueles que embora tenham cursado alguma disciplina 

com ou sem aproveitamento, abandonaram o curso; 
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São considerados alunos desligados: aqueles que não cursaram nenhuma disciplina e 

abandonaram o curso. 

Os alunos reprovados e desistentes deverão ter, obrigatoriamente, as disciplinas e conceitos 

registrados no CAPG. 

Obs.: Se houve alterações no nº de vagas oferecidas, em relação ao projeto, devem ser 

devidamente justificadas com a cópia da ata da reunião do colegiado que aprovou as 

alterações e cópia do parecer de homologação da Câmara de Pós-Graduação, conforme Art. 

4 da Res. Normativa nº 44/CNRMS/2014). 

 

13. Quadro dos conceitos e frequência dos alunos e média final por aluno aprovado 

 

14. Quadro de monografias ou TCCs dos alunos, com conceitos, datas das defesas, seus 

respectivos orientadores e titulação dos mesmos. (§ III do Art. 3 da Resolução Normativa nº 

5/CNRMS/14): 

 

15. Ementas das disciplinas ministradas, bibliografia básica, professor(es) responsável(eis) e 

número de créditos por disciplina: 

Obs.: Gerar este relatório via CAPG: Residência > Disciplinas > Cadastrar Disciplinas  

 

16. Detalhamento das alterações ocorridas no curso: 

Obs.: Detalhar e anexar atas do Colegiado do curso (com assinaturas) e pareceres da Câmara 

de Pós-Graduação (CPG) – conforme Art. 4 da Res. Normativa nº 44/CNRMS/2014. 

 

17. Avaliação global do curso: 

Obs.: Colocar brevemente o resultado da avaliação do curso por parte dos estudantes. 

 

18. Anexos: 
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DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS NO PROCESSO PARA A EXPEDIÇÃO DOS CERTIFICADOS 

DE ESPECIALIZAÇÃO 

 

 Fotocópia da Resolução da CPG que aprovou o curso e demais resoluções se houver. 

 Relação dos professores, com as respectivas titulações, credenciados para orientar 

monografia/TCC e ata da reunião do colegiado que os credenciou (Obs.: cópia da ata com 

assinaturas); 

 Fotocópia das atas de colegiado do curso de aprovação das alterações ocorridas no 

decorrer do curso (Obs.: cópia da ata com assinaturas); 

 Colocar em ordem alfabética e em sequência (PARA CADA UM DOS ALUNOS): 

Rascunho dos certificados de Especialização devidamente preenchidos para cada aluno 

aprovado (Emitido via CAPG: Modelo (Rascunho) de Certificado > Certificado> emissão de 

certificados de residência- modelo) + Fotocópia identidade (RG) - Para estudantes nascidos 

no Brasil * + Fotocópia do Diploma de graduação (frente e verso) autenticado ou “Confere 

com o original” + Fotocópia da Certidão de Casamento atualizada; caso o nome esteja 

diferente do diploma de graduação; se divorciada, deve conter a averbação de divórcio; + 

Fotocópia autenticada ou “confere com original” do Registro Profissional, no caso da 

Residência;  

*Para estudantes estrangeiros: Fotocópia da cédula de identidade de estrangeiro 

permanente; ou fotocópia da cédula de identidade de estrangeiro temporário + cédula de 

identidade do país de origem; ou ainda, fotocópia do visto temporário, tipo IV (visto de 

estudante), contido no passaporte + cédula de identidade do país de origem; 

 Diploma obtido no exterior - faz-se necessário a apresentação do apostilamento 

(Apostile), conforme Modelo acordado na Convenção da Haia: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8660.htm 

 

Observação:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8660.htm
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 A grafia do nome do estudante constante no certificado deve ser a mesma do RG e do 

Diploma de Graduação (declaração de conclusão de curso de graduação não substitui o 

diploma). Caso haja alguma divergência, deve ser apresentada certidão de nascimento ou 

certidão de casamento ou averbação, devidamente autenticadas.  

 Os números de RG devem ser registrados no CAPG conforme se apresentam no 

documento: com pontos, traços, etc. 

 Não é válido como documento de identificação, para fins de emissão do certificado, a 

Carteira de Habilitação e/ou carteira profissional. 

 É necessária a comprovação da permanência legal do aluno estrangeiro no país 

durante todo o período do curso. 
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