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ATA Nº 26 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COREMU – 24.05.2019 7 
Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dez horas, na Sala 900 do 8 
Centro de Ciências da Saúde, reuniram-se membros da COREMU: Rodrigo Sudatti Delevatti, 9 
Bruna Peixer, Norberto Rech, Michelly Laurita Wiese, Patrícia Haas, Elisangela Böing, Gabriele 10 
Rockenbach, Mareni Farias Rocha, Humberto Cherem Mendes de Souza, Luciara Fabiane 11 
Sebold, Margarete Maria de Lima, Cláudia Tiemi Mittuti, Daniela Lemos Carcerelri, Elba 12 
Marina Miotto Mujica, Marynes Terezinha Reibnitz, Cassiano Ricardo Rech e Marina Soares 13 
que assinaram a lista de presença, sob presidência do professor Cassiano Ricardo Rech, 14 
representante do Departamento de Educação Física e coordenador da COREMU. O professor 15 
Cassiano iniciou a reunião dando boas-vindas agradecendo a presença de todos. Primeiro 16 
item: Aprovação da ordem do dia. Segundo item: A aprovação da ata das reuniões anteriores 17 
(24ª e 25 ª), aprovadas por unanimidade. Terceiro item: Minuta do Edital de 2019. Após 18 
discussão dos membros da COREMU em relação as vagas, encaminhou a aprovação do edital 19 
apresentado pela Comissão designada. O edital foi aprovação, porém a inclusão da vaga 20 
Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucofacial (RCTBF) ficou condicionada a a aprovação 21 
e finalização do trâmite do projeto de junto a Câmara de Pós-graduação da UFSC. Neste item 22 
ainda foi discutida a questão da parceria UFSC e Prefeitura Municipal de Florianópolis no que 23 
tange as questões de vagas disponibilizadas e pactuadas. Encaminhou-se que se faz necessário 24 
uma reunião em caráter de urgência junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis para esta 25 
demanda. Foi discutido ainda sobre o edital o ajuste da data da prova para a terceira semana 26 
de outubro de 2019 e alterada a proposta no edital de 10 questões específicas do programa, 27 
portanto as questões da prova serão distribuídas no mesmo formato do edital de 2018. Porém, 28 
prof. Cassiano ressaltou que com a aprovação da minuta do Edital poderá iniciar os trâmites 29 
para aprovação do processo administrativo na UFSC para contratação de Fundação para 30 
realização do Processo Seletivo e, caso haja necessidade colocará o tema em discussão 31 
novamente em reunião da COREMU. Quarto item: Solicitação de trancamento de curso. Foi 32 
aprovada por unanimidade o Ad referendum aprovando o trancamento da Residente Ana 33 
Kamila Borganovo da RIMS. A solicitação já foi enviada para a CNRMS para análise e parecer. 34 
Quinto item: Solicitação de estágio externo. Professor Cassiano comunicou que a partir desta 35 
data todos as estágios externos deverão ser homologados pelo colegiado da COREMU, desta 36 
forma os Coordenadores dos Programas deverão encaminhar os pedidos em tempo hábil. 37 
Neste item, foi aprovado a solicitação para realização de estágio optativo da Residente Bruna 38 
Tieyane Narzett que será realizado no Hospital Regional do Oeste em Chapecó, SC, no período 39 
de 25 de julho a 23 de agosto de 2019. Assuntos Gerais: O Coordenador informou que a 40 
apreciação e aprovação do Regimento da COREMU em consulta acontecerão em reunião 41 
extraordinária. O professor Norberto fez o uso da palavra e colocou a importância do 42 
encaminhamento da COREMU junto À Câmara de Pós-graduação das políticas afirmativas 43 
para a Pós Graduação, a qual inclui as Residências. Não tendo mais nada a tratar, o professor 44 
Cassiano agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às doze horas, e para 45 
constar, eu, Patrícia Haas, Subcoordenadora da COREMU, lavrei a presente ata. 46 


