
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DA UFSJ
INSTITUIDA PELA PORTARIA 81 DE 16/04/2010

_______________________________________________________________________________________

Ata da 64ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ1

Às quatorze horas do dia dezesseis de dezembro de 2021, por meio virtual GoogleMeet, ocorreu a 64a2
Reunião extraordinária da COREMU/UFSJ, com a participação dos seguintes membros: Walquiria3
Jesusmara dos Santos, Flavia de Oliveira,Juliana Bicalho, Tainá Nunes,Patricia Pinto Braga,Virginia4
Junqueira, Ana Carolina Malaquias, Daniela Dias e Hosana Ferreira Rates. Justificaram ausência5
Welington Cunha,Lucimar Aparecida,Gylce Eloisa Cabreira Panitz,Thalyta Cristina Mansano Schlosser.6
A vice coordenadora da COREMU profa. Walquiria cumprimentou os participantes e iniciou a reunião7
com a Pauta 1 - Informação sobre os Ad referendus 006,007 e 008 que prorrogam o prazo para8
apresentação de TCC das residentes da RESENF Tainá Nunes, Camila de Oliveira Fagueiro e9
Larissa de Castro. Os ad referendus foram apresentados para os membros da COREMU para ciencia.10
Pauta 2- Solicitação da residente Camila de Oliveira Fagueiro da RESENF. A residente Camila de11
Oliveira Fagueiro cita a a Norma Nº 001, de 07 de dezembro de 2016 que diz: “§ 2º - O residente12
deverá, no período de dois anos, ser o autor principal e apresentador de, no mínimo, dois trabalhos13
científicos publicados em anais.”e solicita que seja validado eventos em que ela participou como14
palestrante convidada, sob a justificativa que enviou trabalhos para eventos cientificos,porém devido15
ao momento de pandemia, teve dificuldades para aprovar tais trabalhos para publicação.Após16
deliberação entre os membros foi decidido que a solicitação seria indeferida, pois apesar das17
dificuldades do momento, houveram diversas oportunidades de submissão de trabalhos e que ainda18
haveria tempo hábil para submissão de trabalhos até a finalização da RESENF. Profa. Walquiria19
solicitou que os membros verificassem a possibilidade de alterar os dias das reuniões da COREMU, por20
motivo de batimento de agenda dos coordenadores da COREMU, com as demandas da graduação. A21
alteração será definida na proxima reunião. Ficando todos de acordo o profa. Walquiria agradeceu a22
todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Anna Eliza Rodrigues, elaborei a presente23
que devido à ocorrência na modalidade virtual e ao isolamento social devido à pandemia da Covid-19,24
dispensa, neste momento, a assinatura dos membros da COREMU.25


