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ATA DA REUNIÃO DA COREMU – 06.07.2018 7 
Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala dos Conselhos do 8 
Centro de Ciências da Saúde, reuniram-se membros da COREMU, sob presidência do 9 
professor Cassiano Ricardo Rech (representante do Departamento de Educação Física e 10 
coordenador da COREMU), com a presença do professor Rodrigo Sudatti Delevatti 11 
(representante do Departamento de Educação Física), professor Humberto Cherem Mendes 12 
de Souza (representante do Departamento de Odontologia e coordenador da Residência 13 
Uniprofissional em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxiloprofissional), Luiz Henrique 14 
Godoi Manela (residente Bucomaxilofacial), Gabriele Rockenbach (Departamento de 15 
Nutrição), Silas Nery de Oliveira (residente REMULTISF), Bruna Peixer (residente 16 
REMULTISF), Gabriela Bampi (residente REMULTISF), Denise Finger (residente 17 
REMULTISF), Pamela de Moraes Pasinato (residente REMULTISF), Patrícia Silveira Abreu 18 
(representante dos Preceptores/REMULTISF), Ingrid de  Cássia Souza de Oliveira  19 
(residente RIMS), Mareni Rocha Farias (representante do Departamento de Farmácia), 20 
Ivania Jann Luna (representante do Departamento de Psicologia), Angela Teresinha 21 
Zuchetto (representante da Fisioterapia), Margarete Maria de Lima (NFR/RIMS), Michelly 22 
Laurita Wiese (Tutora de Serviço Social), Lais Santos Silva (Mestrado Saúde 23 
Coletiva/UFSC), Bárbara Sabino Guimarães (Representante preceptores/RIMS), Pâmela 24 
Barreto Correa (Residente REMULTISF), Luciara Fabiane Sebold (Coordenadora 25 
RIMS/HU), Patrícia Haas (representante do Departamento de Fonoaudiologia). O 26 
professor Cassiano iniciou a reunião dando boas-vindas e agradeceu a presença de todos. 27 
Na sequência foi aprovada a ordem do dia e foram tratados os seguintes assuntos: ITEM 1 28 
– ATAS 16 e 17. Em função das atas terem sido encaminhadas aos membros por meio 29 
eletrônico, o Coordenador consultou aos presentes da necessidade da leitura, tendo sido 30 
dispensada a leitura, as mesmas foram colocadas em votação e aprovadas por 31 
unanimidade. ITEM 2 – O professor Cassiano fez a apresentação da estudante Laís, 32 
mestranda do Programa de Saúde Coletiva, que está acompanhando as reuniões e trabalhos 33 
dos Programas da Residência Multiprofissional e Uniprofissional, objeto de trabalho de 34 
dissertação. Após os membros serem consultados, ninguém se opôs ao acompanhamento 35 
da mesma. Em seguida o professor Cassiano solicitou que cada um dos membros se 36 
apresentasse já que havia novos membros presentes. Também solicitou que se houvesse a 37 
necessidade de alteração dos membros da COREMU na portaria, que fosse solicitado até 38 
final do mês de julho para emissão de nova portaria. ITEM 3 -  O professor Cassiano fez 39 
uma apresentação sobre a COREMU, atribuições, objetivos da comissão, definição, 40 
regimento e apresentou a nova servidora que estará contribuindo com as atividades. ITEM 41 
4 - Com a palavra, o professor Cassiano expôs os desafios da COREMU, que a portaria que 42 
o nomeia como coordenador pro-tempore expirou em trinta de junho e que a princípio não 43 
tinha intenção de continuar na coordenação da COREMU. Com a vinda do professor 44 
Rodrigo para colaborar nas atividades da Área de Educação Física, será possível dar 45 
continuidade na coordenação. Colocada em votação, a continuidade do Professor Cassiano 46 
como coordenador foi aprovada por unanimidade. a professora Mareni manifestou-se 47 
dizendo ser totalmente a favor pois o professor Cassiano resolveu vários problemas que as 48 
residências estavam enfrentando e que uma mudança neste momento não seria favorável. 49 
 Em seguida, a professora Patrícia Haas se dispôs a atuar como vice-coordenadora, nome 50 



 2
que também foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes. Deste modo, será 51 
encaminhada solicitação ao Gabinete da Reitoria para emissão de Portaria de Coordenador 52 
e Sub-coordenador da COREMU para o período de sete de julho de dois mil e dezoito a seis 53 
de julho de dois mil e vinte. ITEM 5 - O professor Cassiano informou que com o 54 
recebimento do ofício, a COREMU está providenciando as questões do ônibus para que os 55 
residentes possam participar do VIII Encontro Nacional de Residências em Saúde, na 56 
cidade do Rio de Janeiro no mês de setembro. Se não for possível o pagamento das diárias 57 
dos motoristas do ônibus, pelo menos a COREMU tentará garantir a participação de um 58 
membro de cada área no encontro. Para a preparação do encontro, os residentes estão se 59 
organizando para realizar um fórum regional antes. Quanto ao processo seletivo, foi 60 
solicitado à FEPESE o relatório financeiro para que, com ele em mãos, seja possível fazer a 61 
prestação de contas e com isso  o pagamento aos professores que foram banca no processo 62 
seletivo 2017/18. Para o próximo processo seletivo, a professora Patrícia auxiliará na 63 
elaboração. O objetivo é fazer o processo com a COPERVE, que já possui uma experiência 64 
maior e aplicar as provas objetivas no mesmo dia que a COREME. Ainda sobre o processo 65 
seletivo, o que precisa ser revisto são as vagas originais de cada programa, pois não será 66 
mais possível alterar a vaga para profissionais de outras áreas. Foi solicitado que os 67 
coordenadores de cada uma das áreas revisassem as bibliografias sugeridas no edital 68 
passado, para atualizar para o próximo e que conversassem para que encontrassem um 69 
coordenador de cada área para a elaboração das bancas. Em seguida o professor Cassiano 70 
expôs a situação dos certificados, explicou que ainda depende de alterações no sistema 71 
CAPG para que as turmas comecem a ser certificadas e que será necessário fazer um 72 
resgate da documentação dos residentes passados para então iniciar os outros relatórios de 73 
certificação. Também explicou que as turmas que iniciaram as atividades até o ano de dois 74 
mil e dezoito estão com a situação regular garantidas por portaria emitida pelo Gabinete da 75 
Reitoria e PROPG. Já as entradas de novas turmas precisarão ter os projetos aprovados 76 
novamente. O prazo ficou estabelecido até o dia vinte de agosto de dois mil e dezoito para 77 
que os programas de residências apresentem à COREMU os projetos. Em seguida, a 78 
coordenadora da RIMS/HU, professora Luciara solicitou autorização para os membros 79 
para que a residente Vanessa Schorr, residente da área de enfermagem, realizasse o estágio 80 
optativo no Hospital Regional do Oeste, na cidade de Chapecó. A solicitação foi aceita por 81 
unanimidade. Logo após o residente Luiz Henrique Godoi Manela sugeriu que a Resolução 82 
Normativa nº 44/CUn/2014 fosse discutida e alterada conforme as necessidades das 83 
residências, sugestão essa que foi encaminhada à PROPG para a criação de uma comissão 84 
para a revisão da mesma. Não tendo mais nada a tratar, o coordenador agradeceu a 85 
presença de todos e deu por encerrada a reunião às doze horas, e para constar, eu, Michelly 86 
Schaiane Pizzinatto, Assistente em Administração, lavrei a presente ata. 87 


