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REGIMENTO COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – UFSC  

COREMU  

(Proposta para análise dos membros da COREMU) 

CAPÍTULO 1 

DA FINALIDADE 

 

   Art. 1º - Os Cursos de Residência Multiprofissional em Saúde e em área profissional 

da saúde, da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC serão coordenados por 

uma Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU), vinculada ao Centro de 

Ciências da Saúde, possuindo competência para definir e normatizar todos os 

assuntos referentes à Residência, respeitado o estabelecido na Resolução nº 02/2010 

da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde. 

 

CAPÍTULO 2 

DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

 

Art. 2º - A COREMU será composta por:  

- Coordenador;  

- Sub-Coordenador;  

- Um representante docente de cada área profissional que compõe as Residências 

multiprofissionais e em áreas da saúde;  

- Um representante dos preceptores de cada Curso de Residência; 

- Representantes do corpo discente, na proporção de 1/5 dos membros da Comissão;  

- Um representante do gestor local.  

Art. 3º - O Coordenador e Sub-coordenador serão eleitos pelos membros da 

COREMU, para mandato vinculado de 2 (dois) anos, permitida a recondução.  



Art. 4º - O Coordenador e Sub-coordenador deverão ser professores efetivos da 

UFSC, com atividades docentes na residência multiprofissional em saúde ou em área 

da saúde.  

Art. 5º - Nos casos em que não houver candidatos habilitados, caberá ao Centro de 

Ciências da Saúde indicar os nomes para o processo eleitoral, após consulta ao 

COREMU.  

Art. 6º - Os representantes docentes das áreas profissionais que compõem a 

Residência serão indicados pelos respectivos departamentos de ensino, para um 

período de (2) dois anos, permitida a recondução.  

Art. 7º - Os representantes dos preceptores serão indicados por seus pares, para um 

período de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 

Art. 8º - O representante discente deve ser eleito pelos residentes dos Programas de 

Residência para um mandato de 01 ano, sendo permitida a recondução;  

Art. 9º - A COREMU reunir-se-á bimensalmente ou em caráter extraordinário por 

decisão do seu Coordenador ou da maioria de seus componentes.  

Art. 10º - A convocação para a reunião far-se-á por carta protocolada, nominalmente 

ou endereço eletrônico, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. A convocação 

será acompanhada da respectiva pauta e da documentação pertinente.  

Art. 11º - O quorum para a instalação das reuniões da COREMU implica a presença 

de metade dos membros da Comissão mais um em plenário.  

Art. 12º - Cada representante da COREMU poderá fazer-se acompanhar de 

assessores específicos, conforme a natureza do assunto em pauta, com direito a voz.  

Art. 13º - As deliberações da COREMU serão por maioria simples de votos, cabendo 

ao Coordenador o voto de desempate.  

Art. 14º - Compete à COREMU:  

a – Acompanhar a elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Residência de 

sua área de atuação, bem como sua revisão periódica;  

b – Realizar processo de credenciamento e recredenciamento de tutores e 

preceptores para atuação nos Cursos de Residência, conforme critérios definidos por 

instrução normativa;  

c – Aprovar os editais dos processos seletivos dos Cursos de Residência 

Multiprofissional em Saúde;  

d – Acompanhar o processo de seleção dos candidatos a residentes dos Cursos de 

Residência Multiprofissional ou em Áreas Profissionais da Saúde; 

e - Solicitar a emissão de Certificado de Conclusão do Curso de Residência para os 

residentes que cumprirem as exigências do Curso, conforme Regimento de cada 

Curso;  



f – Elaborar os critérios de avaliação dos Cursos, pautados na indicação da Comissão 

Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde;  

g - Realizar anualmente avaliação dos Cursos de Residência, divulgando os 

resultados; 

h – Deliberar sobre as situações as situações encaminhadas pelos colegiados dos 

Cursos de Residências do Centro de Ciências da Saúde. 

 

CAPÍTULO 3 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 15o – Caberá à COREMU resolver os casos omissos e outros decorrentes das 

normativas do Ministério da Educação e da Comissão Nacional de Residências 

Multiprofissionais em Saúde. 

Art. 16o – Este Regimento será complementado por normas específicas, quando 

requeridas. 

Art. 17o – Este Regimento entrará em vigor após sua aprovação nas instâncias 

superiores competentes. 


