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ATA Nº 24 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COREMU – 29.03.2019 7 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta e 8 

cinco minutos, na Sala dos Conselhos, do Centro de Ciências da Saúde, reuniram-se 9 

membros da COREMU e convidados: Rodrigo Sudatti Delevatti, Bruna Peixer, Norberto 10 

Rech, Michelly Laurita Wiese, Patrícia Haas, Jeane Silvestri Farias Wechi, Gabriele 11 

Rockenbach, Renata Goulart Castro, Mareni Farias Rocha, Claudia Tieme Mituuti, 12 

Humberto Cherem Mendes de Souza, Karine Kahl, Elba Marina Miotto Mujica, Francielle 13 

da Silva Santos e Elisângela Boing que assinaram a lista de presença, sob presidência do 14 

professor Cassiano Ricardo Rech, representante do Departamento de Educação Física e 15 

coordenador da COREMU. O professor Cassiano iniciou a reunião dando boas-vindas 16 

agradecendo a presença de todos. Na sequência foi feita a substituição da ordem do dia, 17 

com a inclusão de novos itens – alteração de membros da COREMU e votação de processos 18 

de relatórios finais dos cursos. Primeiro item: Composição da COREMU, foi solicitada a 19 

alteração da área da Psicologia/RIMS, sendo indicada como titular a professora Eliângela 20 

Boing e como suplente a professora Carmem Leontina Ojeda OCampo Moré e na área 21 

Fisioterapia/RIMS foi indicada como titular Luiza Martins Faria. Segundo item: 22 

Homologação do Processo Seletivo e prestação de contas. O professor Cassiano agradeceu 23 

quem auxiliou nas atividades de acolhimento no início do período letivo e comunicou a 24 

ocupação das vagas dos programas. Houve um pedido de desistência do residente Matheus 25 

Gama Meireles Brito (Enfermagem, área de concentração em Atenção à Saúde da Mulher e 26 

da Criança/RIMS) e como desistência estava no período de trinta dias, foi chamada a 27 

candidata seguinte para assumir a vaga. Outra vaga que foi preenchida foi da área de 28 

concentração em Atenção em Urgência e Emergência – Nutrição/RIMS, sendo que não 29 

houve classificados no processo seletivo e, como foi definido em reunião anterior da 30 

COREMU, a vaga foi preenchida pela candidata classificada no processo seletivo com maior 31 

pontuação da área de nutrição do programa da RIMS. O coordenador também pontuou 32 

sobre a ocupação da vaga de Educação Física/REMULTISF onde a candidata não 33 

apresentou o diploma com os requisitos solicitados em edital e a mesma apresentou uma 34 

determinação judicial para ocupar a vaga, a matrícula da candidata foi realizada, o 35 

departamento jurídico da UFSC foi notificado e fez as considerações e no momento o 36 

processo encontra-se com a justiça na justiça, caso a vaga seja declarada vaga, o MEC e a 37 

CNRMS precisarão ser informados. Terceiro Item: processo seletivo 2018 - O professor 38 

Cassiano apresentou o relatório encaminhado pela FEPESE e explicou que a prestação de 39 

contas ainda não foi realizada pois o processo ainda estava dependendo dos trâmites na 40 

UFSC. A Professora Michelly Laurita Wiese fez o uso da palavra e avaliou como positiva as 41 

bancas serem Multiprofissionais e a organização do processo seletivo que otimizou vários 42 

aspectos. O professor Cassiano considerou que o processo foi mais trabalhoso, porém 43 

considera positivo as bancas serem multiprofissionais e o fato de ter sido evitado o conflito 44 



 2 

de interesses. Também pontuou que a organização do processo deste ano já iniciou com a 45 

comissão nomeada por portaria. A professora Patrícia Haas esclareceu que a comissão está 46 

revisando o último e ajustando as sugestões de ter bancas separadas para análise de 47 

currículos e bancas para a arguição do memorial descritivo e que quando a comissão tiver 48 

finalizado esta etapa, o edital será encaminhado para o departamento jurídico da FEPESE 49 

para orientações. O professor Cassiano expôs que a COREMU iniciou os trâmites para a 50 

contratação da Fundação e com a UFSC para ver qual o caminho mais adequado para a 51 

realização do processo e que a partir do momento que o edital estiver revisado, será 52 

encaminhado aos membros da COREMU para contribuições e sugestões. Quarto item: 53 

Processo 23.080.075472/2018-14 – Relatório final do Programa de Cirurgia e Traumatologia 54 

em Bucomaxilofacial – turma 2015/2018. Requerente: Professor Humberto Cherem Mendes 55 

de Souza, relator: Professor Erasmo Benício Santos de Moraes Trindade: a professora 56 

Patrícia Haas leu o parecer do relator que foi favorável ao mesmo, colocado em votação o 57 

mesmo foi aprovado por unanimidade. Quinto item: Processo 23080.017131/2019-05 – 58 

Relatório final do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde – turma 59 

2013/2015. Requerente: Professora Luciara Fabiana Sebold, relator: Professor Cassiano 60 

Ricardo Rech  - Após a leitura do relator, com as sugestões para adequação  recomendando 61 

a aprovação, o processo foi  colocado em votação e aprovado por unanimidade. Sexto item: 62 

Processo 23080.029204/2018-12 – Relatório Final do Programa de Residência 63 

Multiprofissional em Saúde da Família – turma 2010/2012. Requerente: Professor Norberto 64 

Rech, relatora: Patrícia Haas. A relatora expôs o seu parecer, recomendado a aprovação. 65 

Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Sétimo item: Processo 66 

23080.082572/2018-12 - Relatório Final do Programa de Residência Multiprofissional em 67 

Saúde da Família – turma 2011/2013. Requerente: Professor Norberto Rech, relatora: 68 

Patrícia Haas. A relatora expôs o seu parecer, recomendado a aprovação. Colocado em 69 

votação, foi aprovado por unanimidade. O professor Norberto fez o uso da palavra para 70 

sugerir que fosse conversado com a Pró-reitoria para simplificar o processo de certificação, 71 

já que a documentação apresentada nos relatórios é repetitiva. A professora Mareni sugeriu 72 

que fosse feita a certificação com o mesmo trâmite que é feita dos cursos de modalidade 73 

strictu sensu, já que a partir do novo projeto e resoluções de funcionamento, os programas 74 

são contínuos, com entradas regulares. Oitavo item: calendário de reuniões O professor 75 

Cassiano fez uma apresentação com a proposta de calendário de reuniões para o ano de 76 

2019 e o mesmo foi aprovado. As reuniões ficaram organizadas bimestralmente para os dias 77 

24 de maio, 12 de julho, 20 de setembro, 22 de novembro e 06 de dezembro. Nono item: 78 

Estabelecimento de metas e prioridades da COREMU. O professor Cassiano apresentou o 79 

organograma e a estrutura onde a COREMU está inserida e o perfil dos residentes que 80 

iniciaram as atividades no ano de 2019, expôs que um dos objetivos é que a COREMU tenha 81 

maior visibilidade, com isso a mesma está passando por um momento de reestruturação e 82 

reorganização. Também colocou que como meta a COREMU precisa finalizar a certificação 83 

dos egressos, que a COREMU tenha local próprio, organização do Edital 2019 para o 84 

Processo Seletivo e que o Regimento seja finalizado. O professor Cassiano explicou que o 85 

Regimento está em fase de construção e  revisão desde o ano de 2017, que atualmente ele 86 

está sendo revisto com base na legislação vigente e que a minuta será disponibilizada nos 87 

próximos dias para consulta pública. Como planejamento, o professor Cassiano sugeriu que 88 

os programas registrem em atas e reuniões dos colegiados as modificações que os mesmos 89 

sofrem, desde a substituição de tutores, os critérios utilizados, critérios para credenciamento 90 

de preceptores, normativas para a elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Residência. 91 
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Também sugeriu que seja pensado num modelo de avaliação para os programas de 92 

residência. Outro objetivo é organizar para que a COREMU/UFSC participe das reuniões 93 

da CMRS. O professor Norberto sugeriu que parte do recurso recebido do processo seletivo 94 

seja utilizado para esta finalidade. Não tendo mais nada a tratar, o professor Cassiano 95 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às doze horas e vinte minutos, 96 

e para constar, eu, Michelly Schaiane Pizzinatto, Assistente em Administração, lavrei a 97 

presente ata. 98 


