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Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reuniu-se o colegiado da 1 

COREMU, com a presença dos seguintes membros: Patrícia Haas, Renata Goulart de Castro, 2 

Alessandra Rodrigues de Camargo, Luiz Fernando Gil, Gabriele Rockenbach, Aline Ayres de 3 

Holanda, Claudia Tiemi Mituuti, Cassiano Ricardo Rech, Janaina das Neves, Daniela Lemos 4 

Carcereri, Marina Dutra Soncini, Margarete Maria de Lima, Michelly Wiese e Felipe Daniel 5 

Burigo dos Santos, sob a presidência de Cassiano Ricardo Rech, coordenador da COREMU. O 6 

coordenador abriu a sessão saudando os presentes e, em seguida, passou a ordem do dia, que 7 

foi aprovada pelos membros. Item 1: Informou que as atas das reuniões anteriores foram 8 

enviadas por e-mail para os membros analisarem e serem aprovadas no final da reunião. Item 9 

2: não houve manifestação dos representantes dos residentes para informes. Item 3: A 10 

professora Alessandra, coordenadora da RIMS, informou que as aulas na RIMS foram 11 

retomadas conforme orientações da reunião realizada com a COREMU no mês de abril e 12 

planejamento e estudo com os professores e residentes e que tem realizado um boletim 13 

permanente de informes com os residentes para uma melhor comunicação neste período de 14 

pandemia. A professora Janaina, subcoordenadora da REMULTISF, informou que o programa 15 

tem realizado reuniões virtuais regulares com os residentes e também com os preceptores, 16 

tutores e professores. O programa está encaminhando boletins diários para comunicação com 17 

os residentes e tem realizado reuniões semanais para um macroprojeto de estudo da pandemia 18 

para que os residentes possam utilizar estes estudos em seus trabalhos de conclusão. Neste 19 

período a REMULTISF finalizou o relatório final da última turma concluinte. O professor Luiz, 20 

coordenador da RCTBMF, informou que o residente está realizando as atividades, conforme 21 

horário de atendimentos e conforme a maior atuação e demanda neste período de pandemia. 22 

Item 4: O professor Cassiano colocou que o trabalho contínuo das coordenações dos programas 23 

e os encaminhamentos adotados estão tranquilizando os residentes, que as atividades 24 

administrativas estão sendo realizadas remotamente e que no atual momento, as atividades 25 

presenciais ficam comprometidas. Também informou que a COREMU realizou junto ao 26 

Ministério da Saúde o cadastro de todos os residentes no programa O Brasil Conta Comigo e 27 

com isso os residentes receberão por seis meses uma bonificação mensal correspondente a 28 

seiscentos e sessenta e sete reais e que até o dia vinte e cinco de cada mês as coordenações 29 

precisarão informar a COREMU sobre a situação dos residentes para que os dados sejam 30 

atualizados e o pagamento efetuado. Os residentes receberão a bolsa por meio de um 31 

aplicativo do Ministério da Saúde criado para esta função e que mesmo os residentes que não 32 

receberem o e-mail de confirmação, poderão se cadastrar no aplicativo pois os dados estão 33 

cadastrados. Item 6: Processo 23080.011619/2020-54 (Relatório Final RCTBMF) – A relatora, 34 
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professora Alessandra, leu o parecer favorável, que foi aprovado por unanimidade pelos 1 

membros presentes na reunião. Processo 23080.016457/2020-41 (Relatório Final RIMS) – O 2 

relator, professor Luiz, leu o parecer favorável, coma ressalva de ser inserida a ata de 3 

aprovação do relatório pelo colegiado do programa.  O parecer foi aprovado por unanimidade. 4 

Processo 23080.017707/2020-60 – O relator, professor Cassiano, leu o parecer favorável e o 5 

mesmo foi aprovado por unanimidade. Item 7: o coordenador da COREMU expôs que até o 6 

presente momento não há previsão de alteração no cenário de matrículas e calendário de 7 

atividades para as residências. A professora Patrícia sugeriu a criação de uma comissão com 8 

representantes de cada área e curso para elaborar o edital e os trâmites administrativos na 9 

UFSC. A comissão será composta por: Patrícia (representante COREMU), Luiz (representante 10 

RCTBMF), Alessandra (representante RIMS), e os residentes a REMULTISF encaminharão nomes 11 

após consulta entre os grupos. Neste primeiro momento terá a presença de um representante 12 

dos residentes e após, com a inclusão dos conteúdos programáticos, a comissão será feita sem 13 

a presença deles. Cassiano e Michelly Pizzinatto ficarão responsáveis pelo início do processo 14 

administrativo junto à UFSC. A residente Marina sugeriu a inclusão de outras categorias de 15 

cotas no edital, que será discutido. Item 8: O professor Cassiano colocou que a Pró-Reitoria de 16 

Pós-Graduação foi consultada a respeito da retomada das aulas e atividades dos programas de 17 

residência e a resposta foi positiva, sendo viável esta retomada, pois uma das preocupações é a 18 

carga horária elevada, pela residência estar dentro das atividades essenciais, o cumprimento da 19 

carga horária prática e teórico-prática não deixou de ser realizada e a carga horária teórica sim, 20 

seria importante realocar as aulas teóricas para que não sobrecarregue nos próximos períodos. 21 

A professora Renata fez o uso da palavra e questionou sobre como serão retomadas as aulas 22 

teóricas e quais as perspectivas nesta situação e também sobre como a COREMU e os 23 

programas enxergam a possibilidade de retorno a partir da reunião realizada com o CCS no 24 

início do mês de maio. Outro assunto que a professora Renata levantou foi sobre a realização 25 

dos estágios optativos, já que as instituições não estão aceitando estágios por conta do cenário 26 

atual. A professora Alessandra colocou que na RIMS a semana padrão foi completamente 27 

alterada e que os residentes estão em campo. Com a possibilidade da retomada das aulas 28 

teóricas, foram consultados residentes e professores e com os dados dos formulários, a 29 

coordenação realizou reuniões pedagógicas que foram definidas a retomada gradativa e a 30 

contento. O professor Cassiano explicou que na reunião do CCS não foi definido como será a 31 

retomada das atividades e que a COREMU não foi consultada para a elaboração do documento. 32 

A professora Renata concluiu que é importante a residência ser lembrada e que no contexto da 33 

pandemia, ela pode nos fortalecer. Item 9: O coordenador informou o desligamento da 34 

residente Maria Alice Siqueira de Oliveira da Silva, R2 de Enfermagem – Alta Complexidade, 35 

RIMS, a partir de 16 de março de 2020 e as atas encaminhadas no início da reunião foram 36 

aprovadas. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 37 

encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Michelly Schaiane Pizzinatto, lavrei a presente ata, 38 

que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. Florianópolis, 08 de maio de 2020. 39 


