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ATA Nº 23 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COREMU – 12.12.2018 7 

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às dez horas , na Sala 918, do bloco 8 

B, do Centro de Ciências da Saúde, reuniram-se membros da COREMU e convidados: 9 

Cassiano Ricardo Rech,Clarita Silvino, Claudia Tiemi Mituuti, Daniela Lemos Carcereri, 10 

Gabriele Rockenbach, Humberto Cherem Mendes de Souza, Ivania Jann Luna, Jeane 11 

Silvestri Farias Wechi, Mareni Rocha Farias, Norberto Rech, Renata Goulart Castro, Elba 12 

Marina Miotto Mujica, Bruna Peixer e Karine Kaire que assinaram a lista de presença, sob 13 

presidência da professora Patrícia Rech, representante do Departamento de Fonoaudiologia 14 

e Subcoordenadora da COREMU. A professora Patrícia iniciou a reunião dando boas-vindas 15 

agradecendo a presença de todos. Na sequência foi aprovada a ordem do dia e a ata da 16 

reunião anterior. O professor Cassiano explicou que mesmo estando em férias, quis estar 17 

presente por ser a última reunião do ano. ITEM 3 – A Professora Patrícia colocou que o 18 

Processo Seletivo ainda está acontecendo, que nas semanas anteriores ocorreram as bancas 19 

e a segunda e terceira fase do mesmo, que na tarde do dia da reunião encerra o prazo para 20 

os recursos, que é para observar a natureza dos recursos e que os arquivos físicos se 21 

encontram na COREMU, caso alguém precise deles para consulta. Depois foi esclarecido 22 

como se dará o procedimento para as matrículas e os cuidados com os documentos 23 

recebidos, que o Registro do Conselho Profissional precisa ser do estado de Santa Catarina, 24 

a graduação tenha os requisitos necessários para ingresso na Residência. O professor 25 

Cassiano fez o uso da palavra para agradecer a todos que colaboraram e participaram do 26 

Processo Seletivo e que a professora Patrícia realizou um bom trabalho, principalmente na 27 

questão de organizar as bandas multiprofissionais, sem conflitos de interesse e solicitou que 28 

sugestões fossem encaminhadas por e-mail para melhorar no próximo Processo Seletivo. A 29 

residente Clarita sugeriu que o Processo seletivo tivesse uma maior divulgação fora da 30 

UFSC. O professor Cassiano completou dizendo que a divulgação vem com planejamento e 31 

que uma das sugestões é ter uma conversa antecipada com os chefes de Departamentos dos 32 

cursos envolvidos na Residência para saber como poderá melhorar. A professora Renata 33 

agradeceu por ter trabalhado no Processo seletivo e sugeriu que fossem criados grupos de 34 

trabalhos distintos, um que fique responsável pela análise de currículo, desde pontuação até 35 

análise do mesmo e o outro grupo responsável pelas defesas dos memoriais. A professora 36 

Claudia sugeriu que as bancas fizessem um alinhamento antes das segunda e terceira fase 37 

para sistematizar as pontuações. A professora Mareni também colocou sobre a importância 38 

em haver duas comissões, uma para a análise dos currículos onde as dúvidas seriam 39 

discutidas lá e outra para as bancas (arguições). A enfermeira Jeane expôs que no Hospital 40 

Universitário houve um processo onde foram analisados os currículos, que o modelo para 41 

a análise ficou bem consistente e pode trazer o mesmo para ser adaptado ao Processo 42 

Seletivo. O professor Cassiano sugeriu em montar a comissão e que essa comissão possa 43 

discutir o novo edital com novas pontuações. A professora Patrícia colocou que para a vaga 44 
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de Nutrição, área Urgência e Emergência, do programa de Residência Integrada 45 

Multiprofissional em Saúde – RIMS/HU não houve classificados, que pela CNRMS seria 46 

necessário abrir um novo Processo Seletivo. Colocou também que esta situação não foi 47 

prevista em edital e que não é possível alterar a profissão. A professora Mareni questionou 48 

sobre o que poderia ser feito. O professor Cassiano sugeriu a proposta de que todos os 49 

classificados para a profissão de Nutrição, do programa RIMS/HU fossem classificados 50 

numa única lista e assim convidaria o primeiro classificado desta lista para assumir a vaga 51 

que não foi preenchida. A proposta foi aprovada por unanimidade. Por último, o professor 52 

Cassiano esclareceu que o Processo que deu entrada no Processo Seletivo ainda está na 53 

Procuradoria para análise e parecer. Item 4 – Informes das coordenações: O professor 54 

Norberto colocou que mesmo com as dificuldades e resistência por parte da Prefeitura, o 55 

documento de proximidade entre as duas residências está chegando na fase final e que o 56 

pedido de garantia de preceptoria e fixação de lugares gerou um debate extenso e também 57 

colocou que a professora Renata está trabalhando para finalizar as demandas do CAPG. A 58 

enfermeira Jeane usou a palavra para expor que o HU está elaborando um projeto para um 59 

novo programa de residência em Enfermagem Obstétrica, junto com convênio realizado 60 

com Hospital de Biguaçu. A residente Clarita apresentou a residente Karine, que será a nova 61 

residente suplente da RIMS e a residente Franciele para assumir como titular dos 62 

representantes dos residentes da RIMS. A residente Elba colocou que foram convidados 63 

para compor a chapa da APG como representantes e que isso representa um reconhecimento 64 

da residência dentro da UFSC. O professor Humberto agradeceu a todos que colaboraram 65 

para que as pendências da Bucomaxilofacial fossem solucionadas e que a partir do próximo 66 

ano, contarão apenas com um residente e que estão envolvidos no processo de renovação 67 

do curso, agora com o professor Luiz Fernando Gil. O professor Cassiano explicou que o 68 

programa de residência em Bucomaxilofacial entregou os processos de relatório final no 69 

Departamento de Odontologia e que o programa foi regularizado junto a CNRMS, obtendo 70 

o parecer de reconhecimento e que o novo projeto de curso teve o arquivamento solicitado 71 

para resolver as pendências. O professor Cassiano também colocou que a Resolução 72 

44/2014/CUnestá sendo revista e que por conta das diferenças com a residência médica foi 73 

proposto que a UFSC tivesse duas Resoluções distintas, para cada uma das residências. A 74 

professora MAreni colocou que com a ampliação do número de residentes e a forma que 75 

são expedidos os certificados, são argumentos para que haja duas resoluções. O professor 76 

Norberto usou a palavra para colocar que esta conversa com a residência médica é antiga e 77 

que hoje encontram entraves na diferença em como são atribuídas as horas para os 78 

professores e coordenadores e que a estrutura das duas residências é diferente. A professora 79 

Mareni sugeriu que nesta nova resolução seja contemplada a carga horária destinada a cada 80 

coordenador e subcoordenador de programa, bem como o total de residentes que cada 81 

programa contempla como forma de amparo para esclarecer o motivo da atribuição dessa 82 

carga horária. No Item 9 da pauta a professora Mareni sugeriu que para o início das 83 

atividades no próximo ano (dois mil e dezenove) fosse convidado algum membro da 84 

CNRMS para uma fala. O professor Cassiano fez uma avaliação do ano, que os programas 85 

tiveram o parecer de reconhecimento no MEC, que se fez mais presente, foi organizado a 86 

questão de expedição dos certificados dos residentes egressos, que agora as expectativas 87 

com a residência são outras e que o desafio é qualificar as residências com critérios de 88 

avaliação. O professor Norberto colocou que a decisão do professor Cassiano foi correta 89 

para reestruturação e pelos resultados na residência, que na REMULTISF a professora 90 

Renata assumiu a parte administrativa e após algumas reuniões tensas com a prefeitura, 91 



 3 

iniciou-se um processo de reaglutinação dos professores que irá se espelhar futuramente 92 

com o novo projeto. A professora Mareni expôs que depois de um tempo ver a 93 

reestruturação dá um alívio e comentou sobre a importância da participação dos residentes 94 

em outros lugares e também sobre defender nacionalmente o que é residência, rediscutir o 95 

serviço e avançar na discussão independentemente da residência médica, que tem as suas 96 

características próprias. A professora Ivania comentou sobre o fato de entender o papel do 97 

residente no serviço. Por fim, o professor Cassiano colocou que precisamos reorganizar e 98 

reaglutinar a residência, ver o processo, desaprender e que a essência da COREMU é estas 99 

discussões saudáveis, resgatar o respeito pelas pessoas pois estão no mesmo barco. Em 100 

decisão dos membros, a próxima reunião ficou marcada para o dia vinte e nove de março 101 

de dois mil e dezenove.Não tendo mais nada a tratar, a subcoordenadora agradeceu a 102 

presença de todos e deu por encerrada a reunião às doze horas e vinte minutos, e para 103 

constar, eu, Michelly Schaiane Pizzinatto, Assistente em Administração, lavrei a presente 104 

ata. 105 


