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Ata da sessão extraordinária da COREMU 

realizada em 07 de maio de 2021, às 10 h por 

videoconferência. 

 

Aos sete dias do mês de maio 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 2 

o colegiado da COREMU com a presença dos seguintes membros: Aira Maria Bonfim 3 

Santos (Tutora Odontologia), Alessandra Rodrigues de Camargo (Coordenadora da 4 

RIMS), Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré (Tutora Psicologia - RIMS), 5 

Cassiano Ricardo Rech (Tutor Educação Física REMULTISF), Renata Goulart 6 

Castro (Coordenadora REMULTISF),  Luiz Fernando Gil (Coordenador RCTBMF), 7 

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

Farmácia RIMS), Michelly Laurita Wiese (Tutora Serviço Social RIMS),  Daniele 9 

Delacanal Lazzari ( Tutora  Enfermagem RIMS)  Gabriele Rockenbach (Tutora Nutrição 10 

REMULTISF), Janaina das Neves (Membro Suplente - REMULTISF), Maria Isabel 11 

D’Avila Freitas (Tutora Fonoaudiologia RIMS),  Rejane de Farias (Preceptora RIMS), 12 

Janaina Mariane Corrêa Salvador (Residente REMULTISF),  Nathalia do Nascimento 13 

Clemencia (Residente RIMS), Bruno Gonçalves Gavião (Residente REMULTISF), 14 

Sayonara Estéfane Tavares de Moura (Residente RIMS) , Nayara Evelyn Santana ( 15 

Residente REMULTSF), sob a presidência da profa. Flávia Martinello coordenadora 16 

da COREMU. A coordenadora abriu a sessão saudando os presentes e  dando 17 

continuidade a pauta, conforme encaminhamento da reunião ordinária de 16 de abril 18 

de 2021: 1) Continuidade da discussão do Formato do próximo Processo Seletivo 19 

2021/2022; 2) Formalização dos Estágios dos residentes; 3) Análise do Projeto de 20 

Lei 504/2021; e 4) Outros assuntos que ocorrerem. Em seguida, a profa. Flávia 21 

colocou em discussão a questão do número de candidatos que passarão da primeira 22 

para a segunda etapa. Cada profissão apresentou sua proposta de número de 23 

candidatos a passarem para a segunda etapa  começando pela RIMS (1v x 5), (2v x 24 

4), (3v x 3) e (4v x 2), REMULTISF: (2v x 5), (3v x 3), e RCTBMF: 6 (seis vagas). 25 

A partir da discussão, surgiram duas propostas para serem votadas: a) a primeira 26 

proposta de número unificado de candidatos na segunda etapa entre os programas, 27 

mas de acordo com o número de vagas ofertadas e b) a segunda proposta de número 28 

de candidatos na segunda etapa diferente entre os programas. Em regime de votação 29 

foi aprovado por 11 votos favoráveis a segunda proposta (número de candidatos na 30 

segunda etapa diferente entre os programas e seguindo o edital de 2019). Na 31 

sequência foi discutido como será a distribuição das vagas por ações afirmativas 32 

entre nos programas. A seguir, a profa. Renata, coordenadora da REMULTSF, 33 

sugeriu que a distribuição de vagas por ações afirmativas fosse realizada por 34 

rodízio, seguindo a ordem alfabética das áreas profissionais que compõem o 35 

programa. Na sequência, a profa. Alessandra, coordenadora da RIMS, informou que 36 

ainda não tinha essa definição e tinha dúvidas de como fazer.  Após longo debate 37 
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entre os membros, ficou decidido pela solicitação de reunião com a SAAD e 38 

continuação da discussão e aprovação na próxima reunião da COREMU . Sobre os 39 

critérios de avaliação do currículo, do memorial escrito e da arguição do mesmo, a 40 

profa. Renata ressaltou que já há uma proposta elaborada ano passado. Após longo 41 

debate entre os membros, ficou decidido pela continuação da discussão e aprovação 42 

na próxima reunião da COREMU do Roteiro de avaliação do memorial escrito; 43 

Roteiro de avaliação da arguição e Proposta de pontuação dos itens do currículo. 44 

Na sequência, passou-se para o próximo item da pauta acerca da formalização dos 45 

estágios. A profa. Flávia informou que a profa. Renata da REMULTSF teria entrado 46 

em contato para falar sobre as dificuldades que vinha enfrentando com os trâmites 47 

dos estágios para os residentes. Disse que os estágios deveriam ser formalizados e 48 

que a sugestão seria utilizar a estrutura do SIARE com a função de coordenador de 49 

estágio para acompanhar os respectivos estágios. A profa. Flávia falou que realizou 50 

uma consulta com o prof. Juarez Vieira do Nascimento (Superintendente de Pós-51 

Graduação) para discutir sobre essa possibilidade e, em resposta, ele disse que não 52 

está previsto na legislação das residências. Após discussão ficou decidido pela 53 

solicitação de reunião dos coordenadores com o prof. Juarez.  Na sequência, entrou 54 

no último ponto da pauta sobre o projeto de lei nº 504/2021 das residências 55 

multiprofissionais e uniprofissionais que foi encaminhado para todos os membros 56 

da COREMU. A profa. Flávia destacou alguns pontos importantes para serem 57 

discutidos e comentou ser favorável ao projeto de lei . Em seguida, como sugestão 58 

de encaminhamento sugeriu a elaboração de um documento que fosse levado aos 59 

deputados federais de Santa Catarina com o intuito de ter o apoio deles. Após 60 

debate, o encaminhamento foi aprovado pelos membros.  Na sequência passou-se 61 

para o item outros informes: O residente Bruno Gonçalves Gavião informou que no 62 

dia 03/05/2021 houve uma assembleia do Fórum Nacional de Residentes em Saúde 63 

- FNRS. Falou que ainda estava ocorrendo o não pagamento de bolsas salário a nível 64 

nacional e que tiveram casos registrados de bolsas que passaram mais de três meses 65 

em atraso. Falou que a rádio CBN intermediou um diálogo com o Ministério da 66 

Saúde. O residente Bruno falou que o problema geralmente é com o pagamento das 67 

bolsas vindas do Ministério da Saúde. Também informou que 18 programas 68 

entraram em paralização. Acrescentou que seria elaborada uma nota de apoio à 69 

greve nacional de trabalhadores residentes em saúde. Na sequência a pro fa. Flávia 70 

informou que houve sete residentes que não tinham recebido a bonificação. 71 

Ressaltou que houve uma reunião com o Ministério da Saúde no dia 06 de maio de 72 

2021, na qual foi apresentado o novo fluxo para o envio da planilha de pagamento 73 

da bonificação da Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo - Residentes na área 74 

de Saúde”. Ao mesmo tempo, informou que o novo sistema estava se adequando e 75 

que a planilha teria sofrido algumas mudanças no sentido de  preenchimento dos 76 

dados, registro de conta corrente e demais informações pertinentes ao pagamento 77 

da bonificação. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de 78 

todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Jeferson Madeira da Silva, 79 

lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. 80 

Florianópolis, 07 de maio de 2021. 81 
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