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ATA Nº 35 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA COREMU 
 
Ata da sessão extraordinária da COREMU realizada 
em 24 de julho de 2020, às 10h, virtualmente, por 
videoconferência. 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, na sala virtual 1 

conferenciaweb.rnp.br/webconf/coremuufsc, às dez horas, reuniu-se o colegiado da COREMU, 2 

com a presença dos seguintes membros: Patrícia Haas, Alessandra Rodrigues de Camargo, 3 

Carolina Amália Barcellos, Gabriele Rockenbach,  Claudia Tiemi Mituuti, Cassiano Ricardo Rech, 4 

Janaina das Neves, Daniela Lemos Carcereri, Marina Dutra Soncini, Margarete Maria de Lima, 5 

Michelly Laurita Wiese, Elisângela Boing, Marynes Terezinha Reibnitz, Larissa de Freitas 6 

Queiroz, Aline Ayres de Hollanda e como convidados Suzane Pereira da Cruz e Bruno Gavião, 7 

sob a presidência de Cassiano Ricardo Rech, coordenador da COREMU. O coordenador abriu a 8 

sessão saudando os presentes e, em seguida, passou a ordem do dia, que foi aprovada pelos 9 

membros. Item 2: Colocada em discussão, a ata da reunião anterior encaminhada por e-mail foi 10 

aprovada. Item 3: Processo Seletivo – O professor Cassiano contextualizou a forma em que os 11 

processos seletivos foram organizados e realizados e explicou que o atual momento de 12 

pandemia requer uma organização diferente das já feitas pela COREMU. Em seguida explanou a 13 

metodologia adotada pela comissão do processo seletivo para que fosse feita a elaboração do 14 

Projeto Básico para solicitação de propostas de orçamento e então apresentou as propostas 15 

encaminhadas pelas empresas. Das empresas que foi encaminhada solicitação, A FAPEU 16 

respondeu que não tem interesse em realizar processo seletivo, a FEESC e FUNJAB não 17 

retornaram com propostas. A apresentação mostrou o valor proposto pelas empresas que 18 

encaminharam solicitação num quantitativo mínimo de 250 inscritos, bem como a forma que 19 

cada uma delas organiza o certame. A CESPE/CEBRASPE encaminhou proposta de R$ 20 

129.513,26, a FUNDATEC/ACM de R$ 54.579,00 e a FEPESE de R$ 33.760,00 realizada nos 21 

mesmos moldes dos anos anteriores. O professor Cassiano colocou que as empresas 22 

consultadas não realizariam o processo de forma virtual, apenas presencial e mostrou qual 23 

seria o valor ideal cobrado pelas inscrições, em cada uma das propostas. Em seguida abriu para 24 

que as propostas fossem discutidas pelo grupo, analisando os pontos positivos e negativos. A 25 

professora Alessandra fez o uso da palavra e colocou que será necessário pensar na forma em 26 

que serão realizadas as etapas seguintes de análise do currículo e de arguição do memorial 27 

descritivo pois pelas instruções do CUn não será possível que as mesmas sejam realizadas de 28 

forma presencial. A professora Janaina colocou que em reunião com os membros da 29 

REMULTISF estão preocupados em como será realizada as etapas seguintes e ponderou sobre 30 

os pontos das empresas já trabalhadas e das possibilidades de conhecer as outras que 31 

encaminharam propostas. A residente Aline fez o uso da palavra e explicou que em consulta 32 

aos outros residentes o que eles colocaram que um ponto importante a ser considerado é o 33 

valor da taxa de inscrição. O professor Cassiano esclareceu que até o momento COREMU não 34 
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recebeu orientações da CNRMS se os prazos para início das atividades em 2021 serão 1 

modificados. A professora Daniela colocou que a residência tem o compromisso em organizar o 2 

processo seletivo e como é realizada a seleção dos residentes, de forma que seja considerada a 3 

trajetória deles e que os mesmos tenham habilidade com o SUS, sendo a segunda etapa 4 

importante para esta seleção e colocou os pontos positivos em cada uma das empresas que 5 

foram contactadas. A professora Patrícia explicou que estamos em um momento atípico e 6 

qualquer das escolhas acarretará em perdas e ganhos para o processo seletivo e que a 7 

comissão teve várias dúvidas para os encaminhamentos, tanto em elaborar o edital, como na 8 

elaboração do projeto básico e explanou sobre os prazos em que cada uma das empresas 9 

poderá realizar o processo seletivo, além das atividades referentes ao calendário acadêmico 10 

que a UFSC com possíveis conflitos de datas, atividades que os docentes estarão envolvidos e 11 

sobre a disponibilidade de trabalho de cada um nas fases do processo seletivo. Também 12 

colocou que se o valor das inscrições fosse diminuído, seria um atrativo para mais inscritos. A 13 

professora Elisângela questionou sobre a metodologia dos pesos atribuídos pela FUNDATEC em 14 

relação às etapas (90% para a prova objetiva e 10% para a segunda e terceira etapa). O 15 

professor Cassiano respondeu que com a FUNDATEC não é possível alterar os pesos atribuídos 16 

e a COREMU não em gerência sobre a elaboração das provas, indicando bibliografias e 17 

conteúdos. A residente Larissa disse que é proveitoso discutir com a FUNDATEC, por conta dos 18 

custos e cenário atual, mas ela considera a prova da FEPESE mais coerente com o que se espera 19 

da seleção de residentes, uma opinião pois ela prestou seleção com as duas empresas. A 20 

professora Daniela propôs que fosse feito um calendário, com a possibilidade de diminuir a 21 

quantidade de classificados, que pudesse contemplar algumas necessidades para a elaboração 22 

da segunda e terceira etapa e que esta fase traz uma característica importante para a seleção. 23 

A residente Marina expôs sobre a importância de se realizar uma segunda etapa, 24 

principalmente se a empresa escolhida for a FUNDATEC, em que as provas são gerais. A 25 

professora Alessandra colocou que diante do atual panorama, situação atual não é a ideal e sim 26 

é a possível e o que pode-se fazer é buscar a melhor solução, considerando o tempo para a 27 

preparação dos candidatos, preparação da prova, tempo para o candidato vir realizar a prova 28 

diante do cenário de pandemia e com isso selecionar melhor o residente que estará nos 29 

programas. O professor Cassiano explicou dois pontos sobre a escolha das empresas: se a 30 

FUNDATEC for escolhida, a contratação precisará ser logo, visto que eles possuem calendário 31 

fechado para adesão ao convênio e à aplicação das provas, já FEPESE e CEBRASPE possuem 32 

datas mais flexíveis. Após as exposições dos membros, o presidente sugeriu a proposta do 33 

processo seletivo ser realizado com a FEPESE, com provas realizadas em fevereiro, que dará 34 

tempo para a elaboração das provas e como segunda etapa apenas a análise do currículo. Posta 35 

em votação a proposta, obteve-se um resultado de: 13 (treze) votos favoráveis, 01 (um) voto 36 

desfavorável e 01 (um) voto de abstenção. Feita a votação, a FEPSE foi a empresa (fundação) 37 

escolhida, e com isso, será feita a construção do documento de avaliação do currículo, que será 38 

a segunda etapa, para que esta avaliação possa contemplar de melhor maneira as 39 

características dos residentes classificados. Nada mais havendo a tratar, o presidente 40 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 
 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Michelly 1 

Schaiane Pizzinatto, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros 2 

presentes. Florianópolis, 24 de julho de 2020. 3 


