
 1 

 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 2 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 3 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E UNIPROFISSIONAL EM 4 

ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE - COREMU/UFSC 5 

 6 

ATA Nº 21 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COREMU – 14.09.2018 7 

Aos catorze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dez horas e dezesseis minutos, 8 

na sala novecentos e vinte e quatro, do bloco B, localizado no Centro de Ciências da Saúde, 9 

reuniram-se membros da COREMU e convidados: Gabriele Rockenbach, Patrícia Haas, 10 

Mareni Rocha Farias, Luciara Fabiane Sebold, Rodrigo Sudatti Delevatti, Michelly Laurita 11 

Wiese, Carolina Luana de Mello, Elba Marina Miotto Mujica, Amanda de Conto Francisco, 12 

Gabriela Bampi, Marina Soares, Marynes Terezinha Reibnitz, Sibele Holsbach Costa, Daniela 13 

Lemos Carcereri, Mário Vinícius Zendron, Norberto Rech, Luiz Henrique Marola, Ingrid d 14 

Oliveira, Claudia Tiemi Mituuti, que assinaram a lista de presença, sob presidência do 15 

professor Cassiano Ricardo Rech, representante do Departamento de Educação Física e 16 

coordenador da COREMU. O professor Cassiano iniciou a reunião dando boas-vindas e 17 

agradeceu a presença de todos. Na sequência, solicitou a alteração da ordem do dia que foi 18 

aprovada pelos membros e em seguida foram os itens de pauta foram tratados da seguinte 19 

sequência: ITEM 4 – Desligamentos. Os residentes Ricardo Teixeira Quinaud e Silas Nery de 20 

Oliveira, residentes R1 do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, 21 

área Educação Física, solicitaram desligamento a partir de primeiro de setembro de dois mil 22 

e dezoito. Logo após, o coordenador Cassiano justificou a não inclusão na pauta do item 23 

solicitado pelos residentes para relatarem a participação no VIII Encontro Nacional de 24 

Residências e que o relato será realizado na próxima reunião. ITEM 3 – Processos de cursos. 25 

O professor Cassiano explicou que os programas de residência são vinculados ao MEC e que 26 

no mês de agosto os programas da UFSC receberam o reconhecimento do MEC, além de cada 27 

residente egresso ter recebido um número. Na UFSC os programas são vinculados à PROPG, 28 

que tem uma legislação interna e preconiza os trâmites relativos à esta legislação. No 29 

primeiro momento, as certificações eram feitas por turma e cada turma precisaria ter um 30 

projeto novo, assim como funciona com as especializações cadastradas na Universidade. A 31 

partir do ano de dois mil e dez, a residência passa a ter entradas regulares e não havia mais 32 

a necessidade de abertura individual de cada turma, porém não havia uma portaria 33 

indicando esta nova situação. No último ano, em conversa com o Gabinete do Reitor e com 34 

os processos que houveram, foi emitida uma portaria retroativa, prorrogando a validade da 35 

portaria anterior de cada um dor programas até a entrada de novas turmas do ano de dois 36 

mil e dezoito. Em contrapartida, os programas precisariam ajustar os projetos e encaminhar 37 

novos processo para novas turmas a partir do ano de dois mil e dezenove para então a CPG 38 

poder emitir uma nova portaria com entrada regular de turmas. Os programas da RIMS e da 39 

REMULTISF encaminharam os processos à COREMU, porém o Programa de Cirurgia e 40 

Traumatologia em Bucomaxilofacial não encaminhou o processo para a COREMU até a data 41 

estabelecida. Se os novos projetos não chegarem até a COREMU para ser dado o primeiro 42 

parecer, não tem como incluir estes programas no próximo edital de seleção. O professor 43 

Cassiano também colocou que estes projetos são mais para ajustar e questionou sobre o 44 

poderia ser feito em relação ao Programa Bucomaxilofacial. A professora Michelly Laurita 45 

Wiese questionou se houve alguma justificativa e o professor Cassiano respondeu que o 46 

coordenador do programa, professor Humberto Cherem Mendes de Souza, ligou, porém não 47 

está presente na reunião e também explicou que o novo projeto da Bucomaxilofacial estava 48 

sendo elaborado por outros professores, pois foi solicitada a mudança de coordenação do 49 

programa. O professor Cassiano ainda colocou que o programa ficou sem coordenação por 50 
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um período e o professor Humberto assumiu para poder organizar o que estava faltando, 51 

como o registro dos residentes no sistema acadêmico da UFSC e a adequação dos mesmos na 52 

proposta do programa, cumprimento da carga horária teórico e prática. A professora Mareni 53 

Rocha Farias expôs que este é um momento de atualização de projetos e que se o programa 54 

não apresentou a proposta até o momento, o mesmo poderá ser apreciado em outra reunião 55 

e ser atendido em um novo edital de processo seletivo. A professora Renata Goulart Castro 56 

se manifestou explicando que o Departamento de Odontologia se sensibilizou em colaborar, 57 

regularizando a situação dos residentes antigos, pois o entendimento do departamento é que 58 

são vinculados à UFSC, e com isso ajudaram fazendo a adaptação das disciplinas, 59 

comparação entre as cargas horárias, porém, apesar das contribuições, o programa precisa 60 

finalizar os ajustes, como inserir os residentes no CAPG e cadastrar as disciplinas para que 61 

os egressos e os que estão cursando tenham matricula e o cadastro dos conceitos. O professor 62 

Cassiano consultou os membros presentes e foi unânime que os processos dos programas 63 

que foram apresentados até a data da reunião à COREMU estarão contemplados no Edital e 64 

o programa Bucomaxilofacial será omitido e, caso o processo com o projeto de ajuste seja 65 

apresentado, outro edital será divulgado para a vaga existente. Processo 23080.061799/2018-66 

09. Requerente: Professor Norberto Rech - Proposta e Projeto Político Pedagógico do 67 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família - REMULTISF. O professor 68 

Cassiano expôs seu parecer, do qual consta que o processo está instruído de acordo com o 69 

que preconiza a legislação vigente e sugeriu o acréscimo de alguns documentos explicativos 70 

para que os próximos relatores possam ter mais subsídios para aprovarem o processo. Dessa 71 

forma, o relator propõe a aprovação do projeto e colocado em votação o parecer foi aprovado, 72 

por unanimidade. Processo 23080.060340/2018-80. Requerente: Luciara Fabiane Sebold - 73 

Proposta e Projeto Político-Pedagógico do Programa de Residência Integrada 74 

Multiprofissional em Saúde - HU/UFSC (RIMS). O professor Cassiano expôs seu parecer, do 75 

qual consta que o processo está instruído de acordo com o que preconiza a legislação vigente 76 

e sugeriu o acréscimo de alguns documentos explicativos para que os próximos relatores 77 

possam ter mais subsídios para aprovarem o processo. Dessa forma, o relator propõe a 78 

aprovação do projeto e colocado em votação o parecer foi aprovado, por unanimidade. ITEM 79 

2 – Edital do Processo Seletivo. O professor Cassiano iniciou expondo as duas planilhas de 80 

custos propostas pela FEPESE, que após negociações diminuiu o valor proposto em um 81 

primeiro momento e também explicou que, além do valor cobrado pela Fundação, há outros 82 

custos não previstos na proposta como o pagamento das questões elaboradas por cada um 83 

dos colaboradores e o pagamento para o trabalho realizado pelos coordenadores de área. 84 

Explicou também que o processo está em trâmite na UFSC e que o Edital será publicado na 85 

próxima semana, dentro do previsto no cronograma. ITEM 5 – Assuntos Gerais. A residente 86 

Amanda, do programa REMULTISF fez o uso da palavra para explicar que foi proposto uma 87 

cadeira para a Residência no Conselho Municipal de Saúde e que precisaria de uma indicação 88 

dos membros, convite esse foi repassado e que o a escolha será realizada em reunião 89 

específica da REMULTISF. Não tendo mais nada a tratar, o coordenador agradeceu a 90 

presença de todos e deu por encerrada a reunião às doze horas e vinte e cinco minutos, e para 91 

constar, eu, Michelly Schaiane Pizzinatto, Assistente em Administração, lavrei a presente ata. 92 


