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Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas, na Sala dos 9 

Conselhos do Centro de Ciências da Saúde, reuniram-se membros da COREMU: Cassiano 10 

Ricardo Rech, Patricia Haas, Aline de Hollanda, Jeane Silvestre Farias Weichi, Gabriele 11 

Rockembach, Elba Marina Miotto Mujica, Bruna Peixer, Renata Goulart Castro, Norberto 12 

Rech, Michelly Wiesse, Humberto Cherem Mendes de Souza, Claudia Tiemi Mituuti, 13 

Marina Soncini, que assinaram a lista de presença, sob presidência do professor Cassiano 14 

Ricardo Rech, representante do Departamento de Educação Física e coordenador da 15 

COREMU. O professor Cassiano iniciou a reunião dando boas-vindas e agradeceu a 16 

presença de todos aprovando o ITEM 1, ordem do dia, com retirada do ITEM  2 da pauta 17 

que tratava da aprovação da ata da última reunião da COREMU. Na sequência foi 18 

aprovada a ordem do dia por unanimidade. ITEM 3 – Regimento. O Coordenador 19 

contextualizou a parte que faltou a ser revisada para aprovação referente ao Regimento 20 

COREMU. Os capítulos referentes as férias e afastamentos, trancamento, transferências, 21 

abandono e desligamento, recebimento de residentes visitantes foram apresentados. A 22 

Profa. Renata Castro solicitou que fossem discutidos em outro momento os critérios dos 23 

estágios específicos para alinhar os Programas da residência. Os capítulos acesso aos 24 

programas de residência, certificação e disposições finais foi apresentado e discutido. Por 25 

fim, o regimento geral das residências multiprofissionais em saúde foi aprovado foi por 26 

unanimidade. ITEM 4 – Processo Seletivo. A professora Patrícia Haas apresentou a 27 

situação do processo seletivo. O Prof. Cassiano comunicou que será pago até dezembro 28 

para os coordenadores de questão os valores das mesmas. Prof. Cassiano passou 29 

informações a respeito da situação financeira do processo seletivo. Prof. Cassiano leu carta 30 

de repúdio encaminhado pela área de Serviço Social relatando o descontentamento da área 31 

por ter mudado duas questão por solicitação da FEPESE referente ao conteúdo, pois foi 32 

considerada de cunho politico. A Profa. Michelly Wiesse representante do serviço social 33 

contextualizou o acontecimento e sanou as dúvidas dos presentes, ressaltando que o 34 

sentimento foi de censura da equipe que elaborou as questões. Prof. Norberto ressalta a 35 

importância da liberdade para a elaboração das questões por parte das equipes e sugere 36 

que o debate seja encaminhado para a Pró-Reitora e reitoria UFSC. Ficou encaminhado o 37 

envio para FEPESE a questão e após a resposta será definido novos encaminhamentos. Prof 38 

Cassiano agradeceu à Profa Marisa e Chefia Departamento do Serviço Social e ressaltou sua 39 

solidariedade aos mesmos. ITEM 5 – Assuntos Gerais. Prof Cassiano informou a 40 

possibilidade de fortalecimento de algumas áreas das residências multiprofissionais, no 41 

entanto destacou que ainda não foi apresentado um encaminhamento mais efetivo 42 

referente às residências. Prof Norberto fez explanação da reformulação da Atenção 43 

Primária à Saúde. Prof Cassiano informou que a UFSC desenvolveu o PDI e incluiu as 44 

Residências. Não tendo mais nada a tratar, o coordenador agradeceu a presença de todos e 45 

deu por encerrada a reunião às onze horas e trinta minutos, e para constar, eu, Patrícia 46 

Haas, Sub Coordenadora da COREMU, lavrei a presente ata.   47 


