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Ata da 65ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ1

Às quatorze horas do dia onze de março de 2022, por meio virtual GoogleMeet, ocorreu a 65a2
Reunião ordinária da COREMU/UFSJ, com a participação dos seguintes membros: Walquiria3
Jesusmara dos Santos, Flavia de Oliveira,Patricia Pinto Braga, Daniela Dias, Hosana Ferreira Rates,4
Edilene Aparecida Araújo da Silveira,Elaine Cristina Dias Franco,Gylce Eloisa Cabreira Panitz, Helen5
Cristiny Teodoro Couto Ribeiro, Lucimar Aparecida, Maria Adelaide Januario Campos e Ana Luiza6
Gomes. Justificaram ausência Thalyta Cristina Mansano Schlosser, Virginia Junqueira.. A vice7
coordenadora da COREMU profa. Walquiria cumprimentou os participantes e iniciou a reunião8
com a Pauta 1 - Solicitação de prorrogação de prazo de conclusão de residencia de Camila de9
Oliveira Fagueiro, Profa. Walquiria informou que a residente da RESENF Camila de Oliveira10
Fagueiro, solicitou a prorrogação de prazo para conclusão da residencia em 30 dias, sob11
justificativa que teve dificuldades em aprovar trabalhos para apresentação em eventos e12
publicação em anais, bem como dificuldades para compor a banca para defesa do TCC. Professora13
Flávia informou que caso a prorrogação seja aprovada, a residente não recebera mais a bolsa e14
que o prazo será para que ela cumpra os criterios para obtenção de certificação.Após deliberação15
dos membros ficou definido que seja solicitado à Camila Fagueiro o envio de relatorio16
documentado, informando os motivos para a solicitação de prorrogação do prazo de conclusão da17
residência, enviando os documentos que demonstram inscrições em eventos científicos para18
apresentação de trabalho como autor, assim como negativas no periodo, se houverem e também19
as providências tomadas com relação à defesa de TCC, os documentos serão avaliados por uma20
comissão nomeada para analise da solicitação. Pauta 2 - Calendario Sábados RESENF21
professora Walquiria apresentou o calendario de atividades aos sábados da RESENF, para ciência22
da COREMU.Aprovado. Pauta 3 - Ad referendum 001/2022 para ciência professora Walquiria23
apresentou o ad -referendum aprovando o Edital para eleição Coordenador e Vice Coordenador24
da RESENF justificando o ad referendum devido aos prazos para finalização e publicação para o25
edital visto que a portaria da atual coordenação se encerra em 27/04/2022. Pauta 4 - Aprovação26
de novo Projeto Pedagógico de Curso REMSA professora Walquiria passou a palavra para27
professora Elaine Franco que apresentou o novo PPC da REMSA informando as alterações28
realizadas e após deliberação a professora Helen se absteve de votar e os demais membros29
aprovaram o PPC. Pauta 5 - Informe sobre o resultado do processo seletivo interno dos tutores30
professora Elaine informou que foi realizado um processo seletivo para tutores REMSA E RESENF31
sendo selecionados os seguintes profissionais: a psicologa Lucimar e a enfermeira Helen para a32
REMSA e as enfermeiras Mariana e Ariane para a RESENF. Pauta 6 - Informe sobre o novo33
campo de atuação da REMSA professora Elaine informou que a equipe REMSA iniciou os trabalhos34
na ESF Icarai, atuando na abrangencia do ESF Icaraí, Lagoa dos Mandarins e Candides. E mantendo35
as atividades no ESF São José. Pauta 7 - Informe sobre as representações que devem ser36
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substituídas no âmbito da COREMU professora Elaine informou sobre as alterações dos37
representates dos residentes na COREMU ,sendo nomeados os residentes Ana Luiza Gomes para38
titular e Alexandre Coutinho como suplente para a REMSA e para a RESENF Maria Adelaide39
Januario Campos como titular e Allan de Morais Bessa como suplente. Informou também sobre a40
necessidade de levantamento das portarias vencidas ou a vencer para alterações e providencias.41
Professora Flávia informou que na RESENF já definiu os novos representantes das tutores sendo a42
Mariana como representante dos tutores e a Ariana suplente e preceptores Renata como43
representante e Vinicius como suplente. Já informado para solicitação de portaria. Pauta 8 -44
Retorno presencial das aulas professora Walquíria informou que houve o retorno das aulas45
presenciais nos campi da UFSJ, mas que no semestre corrente a definição do retorno das46
residências ficará a cargo das coordenações e grupo de docentes, pois os cronogramas já foram47
definidos anteriormente, devendo ser rediscutido em reuniões para os próximos semestres letivos.48
Pauta 9 - Calendario férias residentes Professora Walquíria sugeriu deixar a escolha dos49
residentes os seguintes periodos: Ferias divididas em 2 periodos sendo 15 dias em julho de 2022 e50
15 dias em janeiro de 2023 ou 30 dias corridos em janeiro de 2023. nas datas a seguir: ferias51
divididas em 2 periodos 15/07/2022 à 29/07/2022 e 02/01/2023 à 16/01/2023 ou 16/01/2023 à52
30/01/2023; férias de 30 dias em janeiro de 2023 de 02/01/2023 à 31/01/2023. Pauta 10 -53
Alteração dos dias das reuniões da COREMU para as 3ª feiras. Professora Walquiria informou54
sobre a solicitação de alteração das reuniões da COREMU devido a dificuldade do coordenador e55
vice coordenador da COREMU, em conciliar a agenda da graduação nas quintas-feiras, após56
deliberação dos membros ficou acordado que as reuniões seriam transferidas para as sextas feiras57
no periodo da tarde, com possibilidade de reavaliação de acordo com a necessidade. Pauta 11 -58
Agendamento das proximas reuniões foi sugerido as datas para as proximas reuniões em59
06/05/2022 e 01/07/2022 às 14 horas, sendo aprovado por todos os membros. Pauta 12 - Pedido60
de equivalencia da residente da RESENF Leila Cristine. A residente Leila Cristine solicitou a61
dispensa das disciplinas “Metodologia de pesquisa” “Fundamentos de epidemiologia” visto que62
ela é egressa do mestrado em enfermagem da UFSJ e as disciplinas informadas são ministradas em63
conjunto com o mestrado. Tendo a residente ja cursado e sido aprovada nas disciplinas no64
segundo semestre de 2020. Após a exposição do historico e ementa das disciplinas os membros65
deferiram o pedido da residente. Pauta 13 - Carga hóraria das disciplinas teoricas A residente66
Maria Adelaide expos a carga horaria das disciplinas teoricas da RESENF e solicitou revisão da67
disposição das disciplinas para que possam ser cumpridas as 48 horas praticas e 12 horas teoricas68
semanais.E sobre as disciplinas de Epidemiologia e Metodologia de Pesquisa ministradas em69
conjunto com o Mestrado em Enfermagem, solicitando a possibilidade de separação visto que as70
propostas das Residencias e do Mestrado são diferentes. Profa. Flávia pontuou as dificuldades71
para elaboração dos cronogramas, visto que as carga horaria das residencias não são72
contabilizadas para o professor além das demais demandas que os professores tem, o que gera73



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

_______________________________________________________________________________________

sobrecarga no docente, as disciplinas que são oferecidas junto com o mestrado em enfermagem,74
são uma forma de conseguir oferecer a disciplina. Profa. Patricia sugeriu uma discussão75
sistematica dos cronogramas e oferecimento de disciplinas de forma sustentavel, sugerindo o76
aproveitamento dos profissionais da SEMUSA com capacitação para auxiliar no oferecimento das77
disciplinas. Professora Elaine sugeriu verificar a possibilidade de revisão do PPC da RESENF para78
uma aproximação com a REMSA. Ficou acordado que as coordenações da REMSA e RESENF irão se79
reunir para avaliar a possibilidade de aproximação entre elas e aproveitar os profissionais80
preceptores e tutores para auxilio nas disciplinas. Ficando todos de acordo, a profa. Walquiria81
agradeceu a todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Anna Eliza Rodrigues,82
elaborei a presente que devido à ocorrência na modalidade virtual e ao isolamento social devido à83
pandemia da Covid-19, dispensa, neste momento, a assinatura dos membros da COREMU.84


