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                                                ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 40 DA COREMU 

 

Ata da sessão ordinária da COREMU realizada em 12 de 

fevereiro de 2021, às 10 h por videoconferência. 

 

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, na sala virtual, 1 

https://meet.google.com/fdg-itcq-kxx, às dez horas, reuniu-se o colegiado da COREMU com a presença 2 

dos seguintes membros: Alessandra Rodrigues de Camargo (Coordenadora da RIMS), Sayonara Estéfane 3 

Tavares de Moura  (Residente RIMS), Luiz Fernando Gil (Coordenador da RCBMF), Bruno Gonçalves 4 

Gavião (Residente REMULTISF), Cassiano Ricardo Rech (Tutor Educação Física REMULTISF), Daniela 5 

Lemos Carcereri (tutora Odonto REMULTISF), Gabriele Rockenbach (Tutora Nutrição 6 

REMULTISF),Giseli Cristina Manfrini (subcoordenadora COREMU), R en a t a  Goulart C as t r o  7 

(Coordenadora REMULTISF),  Michelly Laurita Wiese (Tutora REMULTISF),  Janaina das Neves 8 

(Subcoordenadora REMULTISF) e como convidados, Janaina Mariane Corrêa Salvador (Residente 9 

REMULTISF), Larissa de Freitas Queiroz (Residente REMULTISF), Margarete Lima (Tutora 10 

RIMS), Marina Dutra Soncini (Residente REMULTSF), sob a presidência da profa. Flávia Martinello 11 

coordenadora da COREMU. A coordenadora abriu a sessão saudando os presentes.  Item 1: Ordem do 12 

dia. A coordenadora apresentou a ordem do dia e foi solicitada a inversão do quinto item para que 13 

fosse o segundo da pauta , a indicação foi aprovada por unanimidade. Item 2: A profa. Flávia então 14 

informou que a COREMU possui dois regimentos, o que está vigente e o outro que foi aprovado pelo 15 

colegiado da COREMU em 2019 e encaminhado para a PROPG, mas que ainda não foi aprovado. Ao 16 

mesmo tempo, explicou que no regimento antigo o colegiado da COREMU é constituído por um 17 

coordenador e um subcoordenador, um representante docente de cada profissão que faz parte dos programas 18 

de residência, um preceptor de cada área profissional, residentes na proporção de 1/5 dos representantes e 19 

um representante do gestor local. Na sequência, foi discutido se os membros do colegiado manteriam a 20 

composição conforme o regimento atual ou se passariam para o que foi aprovado no colegiado, mas ainda 21 

não pela PROPG. Após ampla discussão, foi colocada em regime de votação e aprovada por maioria dos 22 

votos a permanência da composição conforme consta no regimento atual acrescidos os coordenadores de 23 

cada programa de residência, ou seja, a mesma composição. Em seguida, a professora Flávia acrescentou 24 

como encaminhamento que solicitará os representantes docente de cada área profissional, preceptores, 25 

residentes e gestor local para composição do novo colegiado da Comissão de Residência Multiprofissional 26 

em Saúde – COREMU/UFSC. Item 3: Aprovação da ata anterior: A ata da reunião ordinária de novembro 27 

de 2021 foi colocada em discussão e, após algumas sugestões de inclusão de membros presentes e forma de 28 

redação, foi aprovada por unanimidade. Item 4: Informes. A profa. Flávia informou sobre a suspensão da 29 

bolsa da Helena Enck Sambrano em função da Licença Maternidade por quatro meses, seguidos pela 30 

prorrogação da suspensão por mais dois meses. Além disso, comunicou que o pagamento do auxílio do 31 

Programa Brasil Conta Comigo foi prorrogado, mas mudou a forma de pagamento, passando a ser via 32 

depósito bancário. Na sequência, a Sayonara Tavares (residente da RIMS) relatou que alguns residentes já 33 

teriam recebido o pagamento da bolsa e outros não, o que foi corroborado pela coordenadora Alessandra 34 

Rodrigues de Camargo. Na sequência, o residente Bruno Gavião (REMULTISF) informou alguns 35 

pagamentos foram feitos no dia 12/02 e que o segundo lote sairia no dia 28 de fevereiro de 2021. Também 36 

informou que fazia parte do colegiado do Fórum Nacional dos Residentes em Saúde como representante do 37 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA PRÓ-REITORIA DE PÓS-

GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 
 

 

coletivo catarinense. Além disso, informou que alguns locais de trabalho no Brasil negaram a vacinação 38 

contra a COVID-19 aos residentes, levando à greve dos mesmos. Concluiu informando que há notícias de 39 

não previsão de orçamento anual para pagamento de todas as bolsas dos residentes no ano vigente de 2021. 40 

Na sequência, a profa. Flávia informou que o MEC encaminhou o número para certificação dos egressos 41 

de 2020, registrando um agradecimento a uma das egressas da turma 2020, que fez uma reclamação à 42 

ouvidoria do MEC pedindo agilidade no andamento do processo. Além disso, informou que o Centro de 43 

Ciências da Saúde - CCS encaminhou para as pós-graduações uma planilha para indicação dos docentes e 44 

pós-graduandos com prioridade de vacinação. Depois, a profa. Flávia pediu que os professores verificassem 45 

a inclusão de seus nomes junto aos respectivos departamentos para que não haja duplicidade na lista geral 46 

e que os residentes estavam listados pela SMS e HU. Na sequência, a professora Flávia informou que o 47 

Processo Seletivo 2021 estava sendo muito exaustivo, mas agradecia aos professores e aos preceptores que 48 

participaram do processo. Informou que foram recebidas 587 (quinhentas e oitenta e sete) inscrições. Item 49 

5. Acolhimento dos residentes 2021. A professora Flávia iniciou perguntando se os programas estariam se 50 

organizando para o acolhimento dos residentes. A coordenadora Alessandra Rodrigues de Camargo 51 

informou que já estavam se organizando para esse momento de acolhida e que tinham um desenho para esse 52 

primeiro contato. Na sequência, a coordenadora Renata Castro informou que foi constituída uma comissão 53 

para organização do acolhimento aos novos residentes e que teria uma programação de cinco dias. Falou 54 

que houve uma reunião com a ESP para organização de alguns momentos do evento de forma conjunta com 55 

a residência deles. Na sequência, a profa. Flávia pediu aos membros a sugestão da melhor data para o 56 

acolhimento da COREMU aos novos residentes. Após discussão, foi sugerido o dia 01/03, restando decidir 57 

o turno. Foram sugeridos os seguintes nomes para proferir uma aula de abertura e acolhimento: Prof. 58 

Erasmo, Professor Cutolo, Leticia Batista da Silva e Marina Peduzi. Item 6. Formato do próximo processo 59 

seletivo 2021/2022. A profa. Flávia iniciou informando que o modelo de gerenciamento do processo 60 

seletivo utilizado esse ano é impraticável e não é adequado para seleção do perfil desejado dos residentes. 61 

A professora falou que gostaria de iniciar a discussão do próximo processo seletivo o mais rápido possível. 62 

Considerando que se for optado pelo apoio de uma fundação, será necessário submeter um novo projeto 63 

para realização do processo seletivo. Também colocou que deve ser rediscutido o modo de seleção, remoto, 64 

presencial ou misto, e as etapas de seleção consideradas essenciais. Em seguida, como encaminhamento, 65 

foi decidido que esse item será discutido em uma reunião extraordinária da COREMU, com essa pauta 66 

única, a ser realizada no dia 26 de março de 2021 às 10 h. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu 67 

a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Jeferson Madeira da Silva, lavrei a 68 

presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. Florianópolis, 12 de fevereiro de 69 

2021. 70 
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