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Instrução Normativa 01/COREMU/2021 
OFÍCIO Nº 01/2021/COREMU/UFSC 

 Florianópolis, 26 de julho de 2021. 
 
 
 

Dispõe sobre as vagas de ações afirmativas no âmbito das 
residências multiprofissionais e uniprofissionais da UFSC.  
 

Considerado a Resolução Normativa Nº 145/2020/CUN, de 27 de outubro de 2020, que dispõe 
sobre a política de ações afirmativas para negros(as) (pretos e pardos), indígenas, pessoas com 
deficiência e outras categorias de vulnerabilidade social nos cursos de pós-graduação lato sensu 
e stricto sensu da Universidade Federal de Santa Catarina; 
 
A Coordenadora da COREMU, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que deliberou o 
Colegiado da Comissão em reunião realizada em 07 de maio de 2021, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Os programas de residência multiprofissional e uniprofissional da UFSC deverão 
destinar, em cada processo seletivo, no mínimo 20% (vinte por cento) das vagas para estudantes 
negros(as) (pretos e pardos) e indígenas e 8% (oito por cento) para pessoas com deficiência e 
para aquelas pertencentes a outras categorias de vulnerabilidade social. 
Art. 2º As modalidades das vagas de ações afirmativas serão denominadas da seguinte forma: 
I – Negros(as) (pretos(as) e pardos(as)) 
II – Indígenas 
III – Pessoas com deficiência 
IV –Vulnerabilidade social 
Art. 3º Na hipótese do percentual previsto no Art. 1º resultar em número fracionado, será o 
mesmo arredondado para número inteiro imediatamente superior. 
Art. 4º Essa distribuição se dará por programa, ou seja, será estabelecida de acordo com o 
Programa de Residência, respeitando a proporcionalidade ao número total de vagas em cada 
processo seletivo. 
Art.5º A distribuição das vagas em cada um dos programas se dará da seguinte forma: 
 
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família (REMULTISF) 
Do total de 13 vagas anuais ofertadas no programa, a REMULTISF destinará uma vaga às ações 
afirmativas, em cada área profissional. A modalidade destinada a cada área profissional será 
modificada anualmente em forma de rodízio sequencial entre as modalidades I, II, III e IV, 
considerando a listagem das profissões por ordem alfabética, a partir do sorteio público realizado 
por meio do Edital 01/COREMU/2020 disponível em 
https://coremu.paginas.ufsc.br/files/2020/12/Ata-do-sorteio-p%C3%BAblico-assinada.pdf. A 
saber: 
 
 



 

 

ÁREA 
PROFISSIONAL 

MODALIDADE DA VAGA DO EDITAL DE 2020 PARA 
INGRESSO EM 2021 

Educação Física IV 

Enfermagem I 

Farmácia II 

Nutrição I 

Odontologia III 

Serviço social I 

 
Dessa forma, inicialmente, a área profissional de educação física, que ofereceu vaga na 
modalidade IV, no ano seguinte passa a oferecer a vaga do serviço social (modalidade I), o 
serviço social passa a oferecer a vaga da odontologia (modalidade III), a odontologia passa a 
oferecer a vaga da nutrição (modalidade I), a nutrição passa a oferecer a vaga da farmácia 
(modalidade II), a farmácia passa a oferecer a vaga da enfermagem (modalidade I),a enfermagem 
passa a oferecer a vaga da educação física (modalidade IV). Nos anos subsequentes o rodízio 
permanecerá nos mesmos moldes, alterando por ordem alfabética de listagem das profissões 
mudança de modalidade de ações afirmativas. 
 
Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS) 
A RIMS oferece 8 (oito) vagas anuais na área de concentração de Atenção em Urgência e 
Emergência, 22 (vinte e duas) na área de concentração de Atenção em Alta Complexidade e 6 
(seis) na área de concentração de Atenção em Saúde da Mulher e da Criança. Do total de 36 
vagas anuais ofertadas no programa, a RIMS destinará onze vagas às ações afirmativas, 
respeitando-se os princípios de proporcionalidade agrupados por área de concentração com 3 
(três) reservas de vaga para a área de concentração de Atenção em urgência e emergência; 5 
(cinco) para a área de concentração de atenção em alta complexidade; e 3 (três)  para a área de 
concentração de Atenção em saúde da mulher e da criança, à saber: 
 
Vagas de ações 
afirmativas 

Área de concentração Total 
de 
vagas 

Atenção em 
Urgência e 
Emergência 

Atenção em  
Alta 
Complexidade 

Atenção à Saúde da 
Mulher e da Criança 

Negros(as) 
(preto(as) e pardos(as)) 

01 03 01 05 

Indígenas 01 01 01 03 
Pessoa com deficiência 01 01 01 03 
Total por área de 
concentração 

03 05 03 11 

 
A modalidade destinada a cada profissão, dentro de cada uma das áreas de concentração, será 
definida por meio de sorteio público lançado em edital específico e disponível em 
http://coremu.ufsc.br/. No sorteio, em cada área de concentração, a profissão sorteada para uma 
modalidade será excluída do sorteio de outra modalidade, de forma a permitir maior distribuição 
das vagas entre as profissões. Nos anos subsequentes será realizado rodízio das vagas entre as 
profissões em cada área de concentração, por ordem alfabética das mesmas. 



 

 

 
Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (RCTBMF) 
A RCTBMF oferece apenas uma vaga anual. A cada 5 anos a vaga será destinada às ações 
afirmativas. A modalidade da vaga será sorteada entre as modalidades I, II, III e IV descritas no 
Art. 2º. Dessa forma, o edital de 2025, para ingresso em 2026, ofertará a primeira vaga destinada 
às ações afirmativas na RCTBMF. 
 
Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação e deve ser reformulada em caso de 
ampliação de programas, de ampliação ou redução de vagas nos programas existentes. 

 
 

 
 
 

Flávia Martinello 
Coordenadora da COREMU/UFSC 
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