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Ata da 63ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ1

Às quatorze horas do dia vinte e oito de outubro de 2021, por meio virtual GoogleMeet, ocorreu a2
63a Reunião da COREMU/UFSJ, com a participação dos seguintes membros: Arlessandro Pinto de3
Souza Carvalho, Helen Ribeiro,Walquiria Santos, Virginia Junqueira,Tainá Nunes, Ana Carolina4
Malaquias,Edilene Aparecida,Hosana Ferreira,Lucimar Aparecida,Patrícia Braga,Welington Cunha.5
Justificaram ausência Flávia de Oliveira,Thalyta Mansano, Kellen Rosa, Gylce Panitz, Christiane6
Bicalho. O coordenador da COREMU prof. Arlessandro cumprimentou os participantes e iniciou a7
reunião com a Pauta 1 - Pedido de alteração de data de férias da residente Geisilane Nogueira -8
REMSA;Professor Arlessandro expôs o pedido da residente de alterar o gozo de suas férias para o9
periodo de 31/01/2022 à 14/02/2022.Informou que a coordenação do programa não via10
problemas na alteração, os demais membros se manifestaram favoráveis ao deferimento do11
pedido da residente, ficando aprovada a alteração para a data solicitada pela residente.Passou ao12
ponto de pauta 2 - Edital processo seletivo unificado.REMSA-RESENF professor Arlessandro13
passou a palavra para professora Edilene que expôs o novo edital para processo seletivo unificado14
REMSA e RESENF, explicando as novas datas para o Processo Seletivo Unificado REMSA e RESENF e15
que o processo seletivo vai ser em 2 etapas: prova escrita e analise de títulos. Sendo a divulgação16
do edital em 04/11/2021, Solicitação de isenção da taxa de inscrição de 10 à 11/11/2021,17

divulgação do o resultado das solicitações das isenções em 17/11/2021,A inscrição será18

presencial nos dias 22/11/2021 à 26/11/2021, a prova teórica será em 05/12/2021 e a divulgação19
do gabarito preliminar em 06/12/2021, a analise de Títulos será em 10/12/2021, resultado final e20
convocação para matricula em 17/12/2021 e a matricula deve ocorrer em 07 e 08/02/2022. .21
Profa. Patrícia sugeriu que a processo seja feito online, porém a professora Edilene informou que22
devido a problemas em editais anteriores os professores optaram por realizar a avaliação dos23
títulos físicos e que para as inscrições tivemos dificuldades com a criação de link para inscrições24
devido a não termos no momento apoio da FAUF ou outra fundação para nos auxiliar. Profa.25
Patrícia sugeriu que essas dificuldades deveriam ser apresentadas à PROPE, para tentativa de26
sana-las em processos futuros. Profa. Hosana alertou sobre os prazos legais para o edital e foi27
informada pela professora Edilene que foram verificados todos os prazos e que iriam fazer uma28
reavaliação.Prof. Arlessandro questionou os demais membros sobre a aprovação do edital e29
todos concordaram. Ficando todos de acordo o prof. Arlessandro agradeceu a todos e encerrou a30
reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Anna Eliza Rodrigues, elaborei a presente que devido à31
ocorrência na modalidade virtual e ao isolamento social devido à pandemia da Covid-19, dispensa,32
neste momento, a assinatura dos membros da COREMU.33


