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Ata da sessão ordinária da COREMU realizada em 
28 de fevereiro de 2020, às 09 horas, na Sala dos 
Conselhos do CCS.  
 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-se 1 

colegiado da COREMU, com a presença dos seguintes membros: Patrícia Haas, Renata Goulart 2 

de Castro, Norberto Rech, Luciara Fabiane Sebold, Luiz Fernando Gil, Gabriele Rockenbach, 3 

Alessandra Rodrigues de Camargo, Jeane Silvestri Wechi, Michelly Wiese, Hugo Ricardo Moreira 4 

da Silva, Aline Ayres de Holada, Larissa de Queiroz, Rodrigo Delevatti, Claudia Tiemi Miituti, sob 5 

a presidência de Patrícia Haas, subcoordenadora da COREMU. A subcoordenadora abriu a 6 

sessão saudando os presentes e, em seguida, passou a ordem do dia, que foi alterada para que 7 

o professor Celso Spada pudesse estar presente na pauta referente. Apresentou os novos 8 

coordenadores dos programas, a professora Alessandra Rodrigues de Camargo, como nova 9 

coordenadora da Rims e Jeane Wecchi como subcoordenadora e o Professor Luiz Fernando Gil 10 

como coordenador da RCTBMF e a professora Carolina Mello como subcoordenadora. 11 

Consultou os membros presentes para a solicitação da professora Flávia Martinello de Moura 12 

(preceptora da RIMS) participasse do momento de discussão da pauta do processo seletivo. A 13 

presença da professora foi aceita. No item de pauta referente ao Processo Seletivo, a 14 

presidente contextualizou a ocupação das vagas pelos candidatos classificados e colocou que 15 

duas vagas da RIMS não foram preenchidas para a Farmácia na área da Urgência e Emergência 16 

e apontou as seguintes possibilidades: a) realização de um novo processo seletivo, porém a 17 

COREMU entende como inviável, uma vez que os prazos exigidos extrapolam os prazos 18 

definidos pelo Ministério da Educação para o início das atividades dos residentes; b) chamar os 19 

classificados no processo seletivo da REMULTISF; c) não ocupar as vagas. Com a palavra, a 20 

professora Flávia colocou que os preceptores da área não são favoráveis ao chamamento dos 21 

classificados no processo seletivo da REMULTISF pois os perfis são distintos. O professor 22 

Norberto fez o uso da palavra e sugeriu que o processo de discussão ocorra, inicialmente, no 23 

âmbito coletivo da RIMS, com sugestões de posição formal do Programa, considerando o 24 

possível encaminhamento de consulta formal da COREMU/UFSC à Comissão Nacional sobre os 25 

encaminhamentos relacionados com as vagas remanescentes. Levando em conta as discussões 26 

apresentadas, a COREMU retirou o ponto de pauta e solicitou que o coletivo da RIMS discuta o 27 

tema e aponte a posição a ser apreciada pela COREMU. No item de pauta referente à 28 

apresentação dos cronogramas de atividades para o ano de 2020, a professora Renata, 29 

representante da REMULTISF, apresentou o relato das atividades de acolhimento dos 30 

residentes, informou que no período da tarde do dia de hoje, dia vinte e oito de fevereiro, 31 

haverá uma reunião para definição do cronograma de atividades dos módulos teóricos que 32 

serão desenvolvidos no ano de 2020 e finalizada esta definição, as informações serão 33 

encaminhadas à COREMU. O professor Luiz, representante da RCTBMF, informou como será o 34 
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acolhimento com o residente e colocou como será a distribuição das atividades com o mesmo. 1 

A professora Luciara, representante da RIMS, explicou que o acolhimento do programa será 2 

realizado em dois dias e  que para as atividades do ano de 2020, a coordenação realizará 3 

reuniões com preceptores e tutores  e reuniões pedagógicas, além de finalizar o regimento do 4 

programa. No item de pauta referente à solicitação e desligamento de residentes, a professora 5 

Patrícia informou sobre a desistência do Residente Joel de Braga Júnior, R1 de 6 

Fonoaudiologia/alta Complexidade/RIMS, a partir de 31 de janeiro de 2020 e da Residente 7 

Pamela de Moraes Pasinato, R2 de Nutrição/REMULTISF, a partir de 16 de fevereiro de 2020.  8 

No item acolhimento, a professora Patrícia colocou que a COREMU fará um momento em 9 

comum com os programas, no período vespertino do primeiro dia das atividades, no dia 02 de 10 

março de 2020 e cada programa realizará o acolhimento de acordo com as suas características. 11 

No ítem Calendário de reuniões para 2020, a professora Patrícia apresentou as datas para as 12 

reuniões da Coremu, proposta que foi aprovada por unanimidade pelos membros, sendo que 13 

as reuniões serão nos dias: dezessete de abril, dezenove de junho, vinte e um de agosto, vinte e 14 

três de outubro e onze de dezembro. No item Assuntos Gerais, o professor Celso Spada 15 

compareceu à reunião e apresentou suas considerações sobre o processo de negociação sobre 16 

a definição de cargas horárias administrativas para as coordenações e subcoordenações dos 17 

programas de residência. Conforme ele explicou, a direção do CCS assumirá a decisão de alocar 18 

dez horas para as coordenações e duas horas para as subcoordenações. A professora Renata 19 

questionou sobre as razões para a alteração ocorrida nas cargas horárias administrativas, visto 20 

que na gestão anterior, tanto para os coordenadores como subcoordenadores era atribuída 21 

carga horaria de dez horas para ambas funções. O professor Celso informou que isso ocorre 22 

pois houve reformulação no regimento do CCS, no qual foram definidos novos critérios para 23 

alocação de cargas administrativas. O professor Norberto referiu que em reunião realizada em 24 

fevereiro com a PROPG, o professor Juarez apontou que cargas horárias de até dez horas 25 

seriam de atribuição autônoma dos diretores de centro e então sugeriu que, de forma 26 

independente das possíveis tratativas em curso quanto às cargas horárias administrativas da 27 

COREMU, tanto REMULTISF como RIMS apresentem demanda à direção do CCS para o 28 

estabelecimento de dez horas para as coordenações, dez horas para as subcoordenações dos 29 

Programas de Residência Multiprofissional. A sugestão foi bem recebida pelo professor Celso, 30 

informando que a demanda será considerada e que estão sendo feitas negociações com o 31 

DEM/PROGRAD e PROPG, para alinhar as cargas horárias administrativas conforme a 32 

necessidade de trabalho. Outro ponto apresentado pelo professor Celso foi que a direção do 33 

CCS recebeu da COREMU a solicitação para mais servidores, tendo em vista que atualmente os 34 

programas não contam mais com o auxílio de bolsistas. A solicitação foi encaminhada para a 35 

PRODEGESP, que está fazendo um levantamento das necessidades dos setores. Com o fim da 36 

gestão da REMULTISF, o professor Norberto fez os agradecimentos e leu o documento 37 

encaminhado à direção do CCS, indicando que a professora Renata Goulart Castro assume a 38 

coordenação do programa. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de 39 

todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Michelly Schaiane Pizzinatto, lavrei a 40 
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presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. Florianópolis, 28 de 1 

fevereiro de 2020. 2 

 
 


