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Ata da 66ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ1

Às quatorze horas do dia seis de maio de 2022, por meio virtual GoogleMeet, ocorreu a 66a2
Reunião ordinária da COREMU/UFSJ, com a participação dos seguintes membros: Walquiria3
Jesusmara dos Santos, Flavia de Oliveira,Patricia Pinto Braga,Humberto Ferreira de Oliveira4
Quites,Elaine Cristina Dias Franco,Gylce Eloisa Cabreira Panitz, Helen Ariane Ribeiro, Maria5
Adelaide Januario Campos, Fernanda Geralda Gregorio,Ariana Vitalina Ferreira,Paulo Sergio6
Prazeres, Vinicius Carvalho Guimarães,Virginia Junqueira e Ana Luiza Gomes. Justificaram ausência7
Arlessandro Pinto de Souza Carvalho, Mariana Delfino e Hosana Ferreira Hates.. A vice8
coordenadora da COREMU profa. Walquiria cumprimentou os participantes e informou sobre os9
pontos sugeridos que foram respondidos por e-mail; logo após iniciou a reunião com a Pauta 1 -10
Planejamento da Interlocução da COREMU com a SEMUSA para definições referentes às11
colaborações de profissionais da Rede com as disciplinas dos Programas e com os programas de12
forma geral. Professora Patrícia apresentou o ponto de pauta relatando as discussões anteriores13
sobre a possibilidade de colaboração dos profissionais da SEMUSA nas disciplinas teóricas dos14
programas de residência, visto que a rede possui profissionais com mestrado e especialização e15
dessa forma poderiam contribuir na formação teórica dos residentes.Professora Walquíria16
pontuou que os profissionais não assumiriam as disciplinas, sendo responsabilidade do professor.17
O profissional da rede seria um colaborador em alguns conteúdos. Após discussão a professora18
Elaine sugeriu a criação de uma comissão para avaliação da viabilidade e negociação dessa19
colaboração junto aos profissionais da rede e SEMUSA, tal sugestão foi aceita pela COREMU e20
definiu-se como membros para tal comissão: Prof. Humberto, Profa. Elaine, Profa. Virginia,21
Fernanda Gregorio e Helen Ribeiro. A pauta foi aprovada por unanimidade e seguiu para o ponto22
de Pauta 2 - Discussão sobre a possibilidade de se pensar a médio prazo sobre a oferta de23
disciplinas comuns para os dois programas e o que seria necessário para que isso ocorra.24
Professora Patrícia relatou sobre a possibilidade de se pensar em uma forma de organização dos25
programas em que as disciplinas comuns dos programas REMSA e RESENF possam ser em26
conjunto para os dois programas, profa. Walquíria sugeriu que as coordenações dos programas27
estudassem as possibilidades para essa junção. Profa. Elaine e prof. Humberto se propuseram a28
discutir, em conjunto, na revisão dos Projetos Pedagógicos dos programas a possibilidade de29
oferecimento de disciplinas de tronco comum entre REMSA e RESENF. A pauta foi aprovada por30
unanimidade. Profa. Walquiriia informou que os pontos de pauta sugeridos pelos alunos da31
RESENF foram indeferidos, pois são propostas que devem ser discutidas pela nova coordenação32
junto ao NDAE e seguiu para o ponto de Pauta 3 Atuação dos residentes na UBS Profa. Walquíria33
informou que o ponto foi sugerido pela preceptora Renata, porém a mesma não estava presente34
na reunião, sugeriu então que a coordenação da RESENF verificasse junto a preceptora qual o35
ponto para analise. Ficando todos de acordo, a profa. Walquiria agradeceu a todos e encerrou a36
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reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Anna Eliza Rodrigues, elaborei a presente que devido à37
ocorrência na modalidade virtual e ao isolamento social devido à pandemia da Covid-19, dispensa,38
neste momento, a assinatura dos membros da COREMU.39


