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ATA Nº 22 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COREMU – 19.10.2018 7 

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dez horas e dez minutos, na 8 

Sala dos Conselhos do Centro de Ciências da Saúde, reuniram-se membros da COREMU e 9 

convidados: Claudia Tiemi Mituuti, Daniela Lemos Carcereri, Gabriele Rockenbach, 10 

Humberto Cherem Mendes de Souza, Joselma Tavares Frutuoso, Marynes Terezinha 11 

Reibnitz, Michelly Laurita Wiese, Norberto Rech, Patrícia Haas, Renata Goulart Castro, Elba 12 

Marina Miotto Mujica, Bruna Peixer, Gabriela Bampi que assinaram a lista de presença, sob 13 

presidência do professor Cassiano Ricardo Rech, representante do Departamento de 14 

Educação Física e coordenador da COREMU. O professor Cassiano iniciou a reunião dando 15 

boas-vindas e agradeceu a presença de todos e em seguida solicitou que os presentes se 16 

apresentassem. Na sequência foi aprovada a ordem do dia. A aprovação da ata da reunião 17 

anterior foi solicitada para o final da reunião. ITEM 3 – A residente Elba Marina Miotto 18 

Mujica expôs a carta que foi elaborada no VIII Encontro Nacional de Residências em Saúde 19 

– O Encontro é a reunião de 3 fóruns, os residentes foram ao Encontro representar a UFSC 20 

na primeira semana de setembro. A carta foi a reunião das solicitações dos 3 fóruns. A carta 21 

foi lida pela residente, relatando que o evento iniciou logo após a tragédia do incêndio no 22 

Museu Nacional do Brasil, o que gerou comoção e outras ações dos participantes. A residente 23 

Elba (REMULTISF) leu a carta apresentada no VIII ENERS. A residente Gabriela Bampi 24 

colocou que no encontro foram escolhidos representantes para a CNRMs e ela é a 25 

representante do Sul. Também expôs que foram criadas Câmaras Técnicas para lerem os 26 

documentos enviados, com o prazo para avaliação até o dia trinta de novembro. E análise 27 

dos membros em cinco de dezembro. A Professora Daniela Carcereri explicou que as 28 

Câmaras técnicas tiveram mudanças, o que fez com que se perdesse o histórico das decisões 29 

e que muitos processos estão em andamento por conta das mudanças. Por isso a importância 30 

de pessoas envolvidas com residências para discutir as ações. Com a palavra, o Professor 31 

Cassiano colocou que a composição determina algumas decisões. As residências estão mais 32 

trabalhando na adequação do que na solicitação de demandas. A residente Elba relatou que 33 

O que ficou muito claro nos discursos é o processo de precarização das residências com 34 

exemplos e por conta disso, o que ficou foi a campanha da residência sem assédio. Outra 35 

solicitação foi a readequação da carga horária, mantendo a dedicação exclusiva e que não há 36 

uma normatização da CNRMS quanto ao número de plantões. Também expôs sobre a 37 

necessidade de avaliar os dados dos programas e o egresso dos programas, se estão sendo 38 

inseridos e sobre a formação política dos mesmos. O Professor Cassiano agradeceu a 39 

participação e as colocações de cada um e explicou que a COREMU ainda não conseguiu 40 

fazer um resgastes de dados dos egressos, como dado histórico para planejar as ações da 41 

residência, mas que esta é uma das programações de trabalho. ITEM 4 –O Professor Cassiano 42 

relatou que a FEPESE repassou os dados referentes às inscrições geradas e que foram em 43 

torno de seiscentos boletos, oitenta e uma solicitações de isenções e inicialmente foram vinte 44 

e três deferidas, onze inscritos solicitaram revisão e destas, cinco foram deferidas, totalizando 45 

vinte e oito isentos e até a data de ontem (dezoito de outubro de dois mil e dezoito), duzentas 46 

e cinco inscrições estavam efetivadas.  Ele expôs alguns fatores que podem ter contribuído 47 

pela quantidade de inscrições como o fato da prefeitura estar realizando o processo seletivo 48 

no mesmo período, com valor de inscrição mais baixo e que ao final do processo seletivo será 49 

feita uma análise e uma preparação para o próximo. Agradeceu a participação e colaboração 50 



 2 

de todos. Em relação ao processo seletivo anterior, relatou que o pagamento referente às 51 

questões elaboradas foi efetuado. Em seguida, solicitou aos coordenadores dos cursos para 52 

organizarem as bancas com as áreas e os membros, para a etapa de arguição do memorial 53 

descritivo e que a banca será composta de no mínimo três membros, preferencialmente 54 

multiprofissional. A professora Renata Goulart Castro sugeriu que a relação dos candidatos 55 

aprovados seja enviada para que não haja conflito de interesse.  A professora Joselma 56 

Frutuoso relatou sobre a dificuldade em encontrar profissional de outra área para compor a 57 

banca multiprofissional, convidou os membros para a comporem as bancas da Psicologia e 58 

se ofereceu para participar de outras áreas e sugeriu a criação de um banco de professores e 59 

preceptores. A professora Patrícia Haas então se propôs a organizar as bancas conforme a 60 

indicação enviada pelos coordenadores de áreas com a disponibilidade das pessoas 61 

envolvidas. A professora Joselma recomendou que na composição das bancas, pelo menos 62 

um membro seja da área. ITEM 5 – O processo 23080.063521/2018-68 foi aprovado ad 63 

referendum para poder entrar na pauta da reunião do CCS, sendo que o mesmo foi aprovado 64 

pelo Conselho da Unidade. ITEM 6 – Avisos - O professor Cassiano relatou que processo da 65 

REMULTISF foi aprovado na reunião do Conselho da Unidade do CCS, sem ressalvas e 66 

estará na pauta da reunião da PROPG. O processo da RIMS foi aprovado com ressalvas, que 67 

serão atendidas e que o processo da Residência em Cirurgia e Traumatologia 68 

Bucomaxilofacial ainda não chegou na COREMU, o que preocupa pois precisa de toda a 69 

tramitação e o residente precisa iniciar as atividades em março. A professora Daniela 70 

Carcereri colocou que o Departamento de Odontologia recebeu uma correspondência 71 

encaminhada pelo professor Juarez, da Pró- Reitoria de Pós-Graduação, explicando as 72 

ressalvas e a perda da vaga, por conta dos prazos e sugerindo para que o Departamento de 73 

Odontologia tramite o projeto e que o mesmo foi protocolado no Departamento pelo 74 

professor Luiz Fernando Gil. A professora Renata, que está na comissão de análise do projeto, 75 

colocou que no momento o processo está aguardando documentação faltante para 76 

encaminhamento do projeto. A professora Daniela explicou que foi encaminhado um 77 

documento ao professor Luiz Gil solicitando a documentação faltante, lendo o memorando 78 

encaminhado e que o Departamento se sentiu amparado pela PROPG pela tramitação do 79 

processo e relatou que este processo que não pertence ao Departamento de Odontologia. O 80 

processo será analisado pelo departamento e a disposição do departamento em tramitar e 81 

ver qual a participação do Departamento de Odontologia e que o que é relacionado ao 82 

Departamento será solucionado. O professor Cassiano colocou que há dois processos 83 

diferentes: um deles é a certificação dos residentes egressos e a responsabilidade é que a 84 

responsabilidade é do coordenador atual do curso. A PROPG está solicitando até dia trinta 85 

de outubro de dois mil e dezoito o envio dos egressos à COREMU para então ser expedido 86 

os certificados. Questionado o professor Humberto disse que está ciente. O outro processo é 87 

referente à solicitação do novo projeto de curso que no caso da Residência Bucomaxilofacial, 88 

precisa tramitar pelos departamentos envolvidos e que legalmente o processo tem um único 89 

coordenador. O novo projeto é apenas uma continuidade do projeto que existe. Também 90 

expôs que a  troca de coordenação foi solicitada pelo professor Humberto, que assumiu a 91 

coordenação por motivos do afastamento do coordenador anterior por irregularidades 92 

ocorridas no processo de seleção e o programa ficou temporariamente sem coordenador e 93 

que quando professor o Humberto assumiu o objetivo era fazer um processo de saneamento, 94 

propondo uma solução para os egressos, sendo a responsabilidade do coordenador e no 95 

decorrer do tempo, foi encaminhada uma solicitação de mudança de coordenação, mas a 96 

mudança precisa assumir os passivos. A professora Daniela colocou que a comissão analisará 97 

a solicitação e encaminhará ao Departamento de Odontologia, também colocou que o 98 

Departamento está favorável a um novo projeto e que deverão ser feitas consultas na UFSC 99 

para auxiliar a fazer da forma mais adequada. Após a professora Joselma colocar que gostaria 100 

que o professor Humberto expusesse a situação, o mesmo usou a palavra para colocar que 101 

foi designado como coordenador do programa no ano de dois mil e catorze a partir de um 102 

documento encaminhado pela professora Francine, após o professor Nazareno Gil 103 
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(coordenador anterior) ter sido afastado. Também explicou que na época a coordenação foi 104 

assumida sem uma portaria formal e em uma reunião foi detectado que havia 105 

inconsistências, sendo posteriormente a formalização da coordenação foi realizada e que o 106 

objetivo atual é solucionar o problema dos residentes egressos e que a situação está sendo 107 

sanada. A professora Joselma usou a palavra para manifestar que desconhece o ponto de 108 

vista legal, mas se o curso não abrir mais, serão os residentes. O professor Cassiano 109 

manifestou-se para dizer uma das pautas era melhorar a visibilidade da residência dentro da 110 

UFSC, mesmo com os residentes, que a partir deste momento não se abre mais um curso sem 111 

o projeto organizado e que o curso não é uma de uma pessoa, é de um conjunto de 112 

professores. Que precisa haver uma discussão com departamento para sanar os problemas 113 

com os três residentes e os com os egressos. Também colocou que o professor Humberto foi 114 

a personificação naquele momento e se propôs a sanar a questão e que nem todas foram 115 

sanadas, o que traz uma responsabilidade para todos. A professora Joselma colocou que o 116 

curso de Residência da Bucomaxilofacial aparenta não ter parcerias e pessoas comprometidas 117 

para organizar. O coordenador fica na figura de gestão disso, se a residência não tem isso, pq 118 

está se dando murro em ponta de faca. Atualmente, na avaliação, não tem como pensar no 119 

daqui para frente se não terminou o passado. O professor Cassiano usou a palavra para 120 

explicar que se não tiver uma equipe, será complexo manter o curso, que o professor 121 

Humberto trabalhou sozinho neste período. O professor Humberto expôs que estão 122 

trabalhando para solucionar a questão dos residentes egressos, finalizar os relatórios finais e 123 

que hoje conta com a ajuda do professor Luiz Fernando Gil. A professora Renata colocou que 124 

está auxiliando o professor Luiz, que alguns dados já foram ajustados e inseridos no sistema. 125 

O professor Cassiano colocou que primeiramente a situação do último egresso, precisa ser 126 

resolvida e regularizar os atuais residentes, após, organizar os outros egressos. Também 127 

colocou que da mesma forma que a coordenação da Bucomaxilofacial recebeu memorando 128 

da PROPG para regularizar os certificados, os outros cursos também receberão. A professora 129 

Renata expôs a atual situação da REMULTISF e que quando estiver finalizado, encaminhará 130 

os relatórios finais. Não tendo mais nada a tratar, o coordenador agradeceu a presença de 131 

todos e deu por encerrada a reunião às doze horas e vinte minutos, e para constar, eu, 132 

Michelly Schaiane Pizzinatto, Assistente em Administração, lavrei a presente ata. 133 


