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Ata da 67ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ1

Às quatorze horas do dia primeiro de julho de 2022, por meio virtual GoogleMeet, ocorreu a 67a2
Reunião ordinária da COREMU/UFSJ, com a participação dos seguintes membros: Arlessandro3
Pinto de Souza Carvalho, Flávia de Oliveira, Helen Ariane Ribeiro, Maria Adelaide Januario4
Campos, Fernanda Geralda Gregório,Paulo Sérgio Prazeres,Virgínia Junqueira,Ana Luiza5
Gomes,Hosana Ferreira Rates,Hellen Cristiny Teodoro Couto Ribeiro, Daniela Dias Vasconcelos e6
Mariana Delfino Gontijo. Justificaram ausência Gylce Eloisa Cabreira Panitz, Elaine Cristina Dias7
Franco, Walquíria Jesusmara dos Santos e Humberto Ferreira de Oliveira Quites.O coordenador8
da COREMU, prof. Arlessandro cumprimentou os participantes e deu inicio a reunião com a Pauta9
1 - Debate sobre a participação dos preceptores em aulas com os residentes. O preceptor10
Paulo questionou sobre as atividades da Comissão para avaliação da viabilidade da contribuição11
dos tutores e preceptores na formação teórica dos residentes REMSA e RESENF. Profª Virgínia12
informou que a comissão está trabalhando no sentido de identificar a viabilidade da participação13
dos preceptores na formação teórica dos residentes e que provavelmente na próxima reunião14
serão apresentadas as primeiras informações. Pauta 2 - Oficio residente Alexandre Coutinho15
(REMSA) Estágio Hospital Sírio Libanês. O prof. Arlessandro apresentou a solicitação do16
residente Alexandre Coutinho para participação em estagio do Projeto Residências da Sociedade17
Beneficente de Senhoras – Hospital Sírio Libanês “Ação Estágio para Atendimento às18
Populações Vulneráveis - População em Situação de Rua” informando que a realização de tal19
estagio será realizado no período de férias do residente. A solicitação foi deferida. Pauta 320
Inclusão de 3º preceptor aos sábados para a RESENF profª Hosana solicitou à Daniela,21
representante da atenção básica, que fosse verificado a possibilidade de disponibilização de um 3º22
preceptor para acompanhar os residentes da RESENF aos sábados,Daniela informou que iria23
verificar junto ao setor financeiro a disponibilidade de recursos para pagamento de bolsa e que24
após essa verificação daria retorno. Maria Adelaide questionou sobre o retorno das atividades na25
UPA e informou que tal retorno não é o desejo da maioria dos residentes da RESENF e sugeriu a26
atuação no SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) a coordenação da RESENF informou que as27
sugestões seriam avaliadas no processo de alteração do PPC. Pauta 4 - Recessos referentes28
aos feriados de 15/11 (terça feira) e 08/12 (quinta feira) Profª Hosana sugeriu que os dias 14/1129
e 09/12 sejam recessos conforme o calendário da UFSJ e que os dias 12/11 e 10/12 sejam30
utilizados para a preparação de seminário, a sugestão foi aprovada pelos membros presentes.31
Pauta 5 Agendamento próximas reuniões: Profº Arlessandro propôs que as próximas reuniões32
sejam agendadas para os dias 02/09/2022 e 04/11/2022 e caso seja necessário 16/12/2022, a33
sugestão foi aprovada pelos membros presentes. A representante da Atenção Básica pediu a34
palavra e propôs que as reuniões de equipe da REMSA sejam centralizadas em uma única data,35
afim de diminuir a carga horária utilizada em reuniões pelos preceptores. Foi orientada a36
encaminhar a solicitação via e-mail para a coordenação da REMSA. Ficando todos de acordo,o37
Prof. Arlessandro agradeceu a todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Anna38
Eliza Rodrigues, elaborei a presente que devido à ocorrência na modalidade virtual e ao isolamento39
social devido à pandemia da Covid-19, dispensa, neste momento, a assinatura dos membros da40
COREMU.41


