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ATA Nº 27 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COREMU – 09.08.2019 7 
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas, na Sala 923 do Centro 8 
de Ciências da Saúde, reuniram-se membros da COREMU: Marynes Terezinha Reibnitz, 9 
Luciara Fabiane Sebold, Gabriele Rockenbach, Luiz Henrique Godoi, Marina Dutra Soncini, 10 
Larissa de Freitas Queiroz, Mareni Rocha Farias, Elba Marina Miotto Mujica, Karine Kahl, 11 
Aline Aires de Holanda, Michelly Laurita Wiese, Renata Goulart Castro, Norberto Rech, Roger 12 
Flores Ceccon, Paula Thaís Ávila do Nascimento, Elisangela Böing, Rodrigo Sudatti Delevatti, 13 
Humberto Cherem Mendes de Souza e Patrícia Hass, que assinaram a lista de presença, sob 14 
presidência do professor Cassiano Ricardo Rech, representante do Departamento de Educação 15 
Física e coordenador da COREMU. O professor Cassiano iniciou a reunião dando boas-vindas 16 
agradecendo a presença de todos. Primeiro item: Aprovação da ordem do dia. Segundo item: 17 
A aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi retirada de pauta para correções ortográficas 18 
e deverá ser analisada na próxima reunião. Terceiro item: Solicitação de desligamentos: A 19 
residente Jéssica Ferreira, do Curso de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da 20 
Área de Enfermagem, solicitou desligamento do Programa a partir do dia 5 (cinco) de agosto 21 
de 2019 devido aprovação em Concurso Público. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 22 
A residente Vivian Halfen, do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde – 23 
HU/UFSC, na Área de Alta Complexidade, solicitou desligamento do Programa a partir da 24 
data de 2 (dois) de julho de 2019. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Quarto item: 25 
Processo Seletivo Residências: Cassiano relatou que ainda não foi aberto na UFSC o processo 26 
para contratação da Fundação para realização do Processo Seletivo das Residências. O mesmo 27 
mencionou que no último processo houve demora nos trâmites na UFSC para aprovação da 28 
contratação e o mesmo reporta preocupação com os prazos para o corrente processo. Coloca 29 
que existe dificuldade em ter os orçamentos solicitados, pois são poucas as Fundações que 30 
executam esse tipo de processo. Norberto coloca que a UFSC deveria ser mais ativa nesse 31 
processo e também deveria colaborar com encaminhamentos que possibilitassem a realização 32 
dos procedimentos necessários. Um dos orçamentos obtidos é de uma Associação que realiza a 33 
primeira etapa do processo (prova objetiva), mas eles também elaboram as questões, assim não 34 
se tem controle sobre todos os conteúdos e forma da prova. Mareni mencionou que esse seria 35 
um ponto negativo, pois pode-se perder a especificidade de áreas na seleção e que seria 36 
importante manter a etapa de arguição do memorial descritivo e currículo. Ficou 37 
encaminhando que a Coordenação da COREMU agendará com urgência uma reunião com a 38 
Pró-reitoria de Administração, de Pós-Graduação e com a procuradoria da UFSC, a fim de 39 
buscar apoio para solucionar a questão. Ficou aprovada em reunião que participarão desta 40 
reunião o coordenador da COREMU e dos programas de residências e seus vices 41 
Coordenadores. Cassiano ficou de agendar a reunião e comunicar aos coordenadores data e 42 
local. Quinto item: Análise do Processo 23080.037258/2019-32 – que trata da solicitação de 43 
apreciação e aprovação de Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva – 44 
Campus de Araranguá: prof. Cassiano relatou que recebeu a solicitação de análise de uma 45 
novo Programa de Residência e, convidou os docentes que estão à frente do mesmo para 46 
estarem na Reunião da COREMU. Assim, participam desta reunião o Prof. Carlos, Profa. Paula 47 
e Prof. Roger e tiveram a oportunidade de apresentar em forma geral a proposta. Inicialmente 48 
os mesmos se apresentaram e mencionaram que a proposta trata de um Programa de 49 
Residência em Saúde Coletiva que será realizado em parceria entre o Campus de Araranguá e 50 
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as Prefeituras de Araranguá e Balneário Arroio do Silva, que a proposta visa fortalecer o SUS 51 
na região, pois apesar de existir há mais de 10 anos na região a interação comunitária em saúde 52 
ainda é pequenas dada a necessidade e potencial. Reforçaram que possuem uma equipe 53 
comprometida e com estrutura para desenvolver o Programa. Após a apresentação os mesmos 54 
se retiraram para que o parecer e análise do processo fosse realizada pelo Colegiado. No 55 
parecer foi pontuado que a solicitação se refere a proposta de abertura de um Programa de 56 
Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, incluindo a abertura de 15 vagas para a àreas 57 
de enfermagem, odontologia, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e 58 
serviço social. Foi informado que oito docentes atuarão como Tutores e Docentes permanentes 59 
do programa, ainda existem pelo menos três docentes convidados que atuar nas atividades de 60 
ensino. Existe a designação de pelo menos um profissional que atuará como preceptor em cada 61 
área do conhecimento pretendido. A Comissão solicitou por meio de diligência os 62 
esclarecimentos, os quais foram feito de forma célere e os ajustes sugeridos foram 63 
contemplados. Assim, considerando que a solicitação está adequada a resolução 64 
044/2014/PROPG/UFSC e as normativas da CNRMS e considerando que, no entendimento da 65 
Comissão, o processo atende as legislações somos de parecer favorável a aprovação do mesmo. 66 
Após discussão o parecer foi aprovado por unanimidade. Sexto item: Análise da Proposta de 67 
Regimento Interno da COREMU: A Coordenação disponibilizou na página da COREMU para 68 
consulta a minuta do regimento interno. As contribuições foram enviadas e a coordenação 69 
compilou as mesmas em um documento final para análise. Prof. Patrícia apresentou os 70 
destaques item a item e os mesmos foram discutidos. Devido ao teto do horário da reunião da 71 
COREMU o colegiado conseguiu analisar e votar os destaques até o capítulo sete. Assim, 72 
encaminhou-se que os itens faltantes serão analisados na próxima reunião da COREMU. 73 
Cassiano disponibilizará na página da COREMU a versão com os itens aprovados e os 74 
destaques a serem analisados em próxima reunião. Assuntos Gerais: Elba informou que 75 
participou com um grupo de residentes e outros profissionais das residências da UFSC da 76 
Conferência Nacional de Saúde onde foi aprovada uma monção para a volta de funcionamento 77 
das atividades da CNRMS o que se entende como fundamental para o adequado andamentos 78 
das atividades das residências no país. Norberto relatou que o sistema de e-mails da UFSC está 79 
oscilante e em alguns períodos algumas informações de e-mails podem não ter sido enviados 80 
de forma correta, assim coloca que seria importante verificar a possibilidade de utilizar outros 81 
provedores além da UFSC para evitar problemas. Não tendo mais nada a tratar, o professor 82 
Cassiano agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às doze horas, e lavrou 83 
a presente ata. 84 


