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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

COMISSÃO DE RE$1DENCIA MULTIPROFISSIONAL E UNIPROFl$$10NAL EM
ÁREA PROFISSIONAL DE SAÜDE - COREMl}/UF'SC

ATA N' 19 DA REUNIÃO DA COREMU - I0.08.2018
Aos dez dias do mês de agosto de dois l-nil e dezoito, às dez horas e dezesseis tninutos, na
sala cento e uin, do bloco H, localizado no Centro de Ciências da Saúde, reuniram-se
membros da COREMU e convidados, que assinaram a lista de presença, sob presidência do
professor Cassiano Ricardo Rech, representante do Departamento de Educação Física e
coordenador da COREMU. O professor Cassiano iniciou a reunião dando boas-vindas e
agradeceu a presença de todos e eln seguida solicitou que os presentes se apresentassem. Na
sequência foi aprovada a ordem do dia, com o pedido de incluir na pauta a situação dos
residentes da área de Educação Física e em seguida foram tratados os seguintes assuntos:
ITEM 2 - ATA 18. Em função da ata ter sido encaminhada aos membl'os por meio eletrõnico,
Q Coordenador consultou aos presentes da necessidade da leitura, tendo sido dispensada a
leitura, a mesmas foi colocada em votação e aprovada por unanintidade. ITEM 3 - A
professora Remata Goulart Castro se manifestou informando que o servidor Dagoberto, da
SETIC, finalizou as correções no CAPG (Controle Acadêmico da Pós-graduação) e que as
disciplinas agora precisam ser padronizadas e que para isso será necessária uma reunião com
as coordenações para definir estes ajustes finais, pois cada projeto tem $ua especificidade. O
professor Cassiano agradeceu às pessoas envolvidas no processo de regularização do
sistema, organização da carga horária e adequação dos projetos para que o sistema pudesse
compreender as necessidades específicas da residência e expôs a assistência que a Pró-
Reitoria de Pós-Graduação deu nesta organização, tanto a Marilda, colho o professor Juarez
Juarez Vieira do Nascimento, que autorizou que os certificados tivessem a menção de carga
horária e não de créditos eln sua finalização. A professora h'lareni Rocha Farias fez uso da
palavra e colocou que quando iniciou o cadastramento das residências no CAPG, apareceram
as diferenças entre a residência e uma especialização. A residência possui particularidades,
colmo o fato da carga Itorária ser ahibuída por hora relógio e não por hora aula. que o período
letivo é de janeiro a dezembro e que com isso, matematicamente não batia com Q que estava
configurado no sistema. Com as alterações, muitas questões foram
preocupante era organizar a emissão dos certificados. A professora Renata
não haver retrabalho, a REMULTISF não havia feito o cadastro dos residentes neste semestre
pois o CAPG estava em processo de organização. Em seguida o Professor
que os programas de residências tiveram o parecer de reconhecimento poi
assim como foi enviado à COREMU/UFSC o número de registro egresso
egresso, dado.s que serão inseridos no certificado. Após ele
entrega dos projetos dos programas de residência é o dia vinte
precisam passar nos departamentos e depois seguir os
Prá explicou que, caso os projetos passem por ad
constar na ata da reunião seguinte. Logo após o professor Cassiarto comunicou
transporte para levar as residentes ao Vll Enconho Nacional de Residências el:n
providenciado e convidou os presentes para também
deles teria disponibilidade em ir, porém não houve
ele infoln\ou a desistência oficial dos residentes Daniela Roxo, residente R2
Residência Integrada Multiprofissional ein Saúde/HU, da área de Fannácia e da residente
Luiza Rasera, residente RI, do Programa de Residência Multiprofissional da Saúde da
Família, da área. de Nutrição. A professora Renata fez o uso da palavra para cotnunicar que
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o Residente da área de Educação Física da REMULTISF, Ricardo Teixeira Quinaud, solicitou
deslizamento a partir de primeiro de setembro deste ano e que o residente fez o pedido para
nos últin\os vinte dias, continuasse a desenvolver suas atividades na área de gestão para não
interl'omper os procedimentos e atividades que estão sendo desenvolvidos e colocou que não
visualizava problemas, desde que o residente não deixe pendências, finalizando as
atividades. O professor Rodrigo Sudatti Delevatti expôs a necessidade cla finalização das
aUvidades e de ouvir o preceptor para saber das expectativas ein relação aos residentes RI e
R2 no impacto causado com a saída e sugeriu que as atividades fossem finalizadas na
unidade. O professor Cassiano reforçou a consulta à preceptoria. Os presentes foram
consultados sobre o procedimento adotado e todos foram favoráveis. Em seguida, a
professora Ângela Patrícia N4edeiros Verga, do campus Curitibanos fez a apresentação
referente à propclsta de criação do Progran'ta de Residência em Medicina Veterinária. Após a
apreserltação, iniciou-se os apontamentos, dentre eles a professora Renata comentou sobre a
cobrança dos serviços e a professora Mareni colocou que a proposta precisaria ter uma
discussão dos objetivos com o Ministério da Saúde e a vinculação com o SUS e qual seria a
colaboração do município e que estas informações precisam estar dai'as na proposta. A
professora Keli Resina Dal Prá questionou dc onde vem o recurso e a professora Angela
explicou que os custos saem do ensino. A professora Renata comentou que alguns serviços
públicos já são instituídos e que a pactuação precisa ser ajustada. A professora Mareni
questionou se outros projetc's da ]nesma área colam consultados e qual seria a colaboração
municipal. A professora Angela respondeu afinnativamente e que a colaboração municipal
seria a preceptoria. A professora Claudia Mituuti perguntou se a clínica veterinária
conseguiria atender tanto o ensino dos alunos como da residência e a professora Angela
respondeu afirlnatival-r\ente. Colmo encaminhamento da proposta do projeto, a comissão
sugeriu que a proposta fosse retiradca de pauta, para que a mesma fosse ajustada e as
professoras Mareni e Keli se propuseram a auxiliar na adequação do prometo, para ser votado
em outra reunião, até o dia trinta e um de agosto, que é o prazo final para ser submetido à
CNRMS. A retirada de pauta foi aceita por unanimidade. ITEM 7 - COPERVE: o professor
Cassiano fez o uso da palavi'a para explicar sobre o processo seletivo da COREMU com a
COPERVE, que faltava a autorização da Prograd, que autoriza apenas com o aval da
Prodegesp, porém após a Pró-Reitora Cada Burigo ser consultada. a mesma afirmou que pol
questões legcais não há colmo fazer o Processo Seletivo com a COPERVE, pois não teria meios
de fazer o ressarcimento aos colaboradores. Colmo alternativa, explicou que está consultando
sobre a possibilidade de realizar Q Processo Seletivo novan\ente com a FEPESE, com um
contrato de prestação de serviços. A professora Patrícia Haas, subcoordenadora da
COREMU, explicou que as provas de conhecimentos gerais serão unificadas para todos os
programas e que para cada área específica, as referências bibliográficas precisam ser
atualizadas, com no máximo quinze referências e encaminhadas por e-mail até o dia quinze
de agosto para que ci edital possa ser ajustado. Também solicitou que cada área indique um
coordenador para ser responsável pelas questões e recursos das mesmas e que há
possibilidades desta função ser remunerada, bem colho cada questão elaborada. A professora
Claudia fez o uso da palavra para sc'licitar a vaga da Fonoaudiologia que foi alocada em
outra área no pl'acesso seletivo passado. Não tendo mais nada a tratar, o coordenador
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às doze horas e vinte minutos,
e para constar, eu, Nlichelly Schaiane Pizzinatto, Assistente em AdlBinishação, lavrei a
presente ata.
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