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ATA Nº 20 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COREMU – 31.08.2018 7 

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às onze horas e dez minutos, 8 

na Sala dos Conselhos, localizada no Centro de Ciências da Saúde, reuniram-se membros 9 

da COREMU, que assinaram a lista de presença, sob presidência do professor Cassiano 10 

Ricardo Rech, representante do Departamento de Educação Física e coordenador da 11 

COREMU. O professor Cassiano iniciou a reunião dando boas-vindas e agradeceu a 12 

presença de todos. Na sequência deu-se prosseguimento à reunião, aprovando a ordem do 13 

dia e retirando de pauta a aprovação da ata da reunião anterior. ITEM 3 – Processo 14 

23080.034602/2018-51/Requerente: Centro de Ciências Rurais – Campus 15 

Curitibanos/Assunto: Criação do Programa de Residência em Medicina Veterinária - 16 

Relatora: Professora Mareni Rocha Farias. Com a palavra, a professora Mareni Farias 17 

Rocha, relatora do processo, fez a leitura das recomendações que a comissão encaminhou 18 

aos requerentes e o memorando de resposta enviado por eles, fez um histórico do 19 

encaminhamento do processo, em seguida fez as considerações e prosseguiu com a leitura 20 

do parecer, sendo favorável, com a recomendação do texto do projeto alterado com a nova 21 

redação seja anexado ao processo. Colocado em votação, o parecer da comissão foi 22 

aprovado por unanimidade. ITEM 4 – VIII Encontro Nacional de Residências em Saúde. 23 

O professor Cassiano comunicou que o transporte foi aprovado pela UFSC e as diárias de 24 

um dos motoristas foram pagas pela Pró-Reitoria de Pós-Gradução e de outro motorista por 25 

recursos de projeto da COREMU. A saída do itinerário ficou prevista para às treze horas e 26 

quarenta e cinco minutos, do dia dois de setembro de dois mil e dezoito e com retorno 27 

previsto para o dia seis de setembro de dois mil e dezoito, às treze horas. Outros assuntos: 28 

O coordenador Cassiano salientou sobre a entrega dos projetos dos programas de 29 

residências para que ainda este ano possa ser aprovado na Câmara de Pós-Graduação, que 30 

os mesmos precisam da aprovação dos Departamentos e em específico, do Programa de 31 

Residência em Cirurgia e Traumatologia em Bucomaxilofacial, que necessita ser aprovado 32 

pelo Departamento de Odontologia e ter a carta de anuência do Hospital Universitário 33 

como Instituição Executora da Proposta e, que o mesmo garante a estrutura e pessoal para 34 

atender a proposta. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de 35 

todos e deu por encerrada a sessão às onze horas e trinta minutos, e para constar, eu, 36 

Michelly Schaiane Pizzinatto, assistente em administração, lavrei a presente ata que achada 37 

conforme, segue assinada pelo Coordenador. 38 


