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Ata da 38ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ/CCO1

Às quatorze horas do dia onze de maio de 2017, na sala 303 do Bloco C do Campus Centro Oeste2

(CCO) da UFSJ, Divinópolis/MG, ocorreu a 38a Reunião da COREMU UFSJ/CCO, com a participação3

dos seguintes membros: Edilene Aparecida Araújo da Silveira, Patrícia Pinto Braga, Fernanda Moura4

Lanza, Lucimar Aparecida dos Santos, Liliane de Lourdes Teixeira Silva, Patrícia Peres Oliveira, Inês5

Alcione Guimarães, Virgínia Junqueira de Oliveira, Mirna Mendes, Suzane Pereira Lopes e Thamyres6

Mayara dos Santos. As professoras Elaine Cristina Dias Franco e Vânia Aparecida da Costa Oliveira7

justificaram ausência. A Profa Edilene fez a leitura da pauta e sugeriu a inclusão dos seguintes itens:8

Solicitação de estágio optativo dos Residentes Matheus Ramos Lopes do Programa de Residência9

Multiprofissional em Obstetrícia do Hospital Sofhia Feldman para realização do estágio optativo na10

Residência em Enfermagem na Atenção Básica/ Saúde da Família e da Residente Janaína Aparecida11

de Oliveira também do Programa de Residência Multiprofissional e Neonatologia do Hospital Sofia12

Feldman para realização do estágio optativo na Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente.13

A professora Patrícia Peres solicitou a inversão da pauta, para que o item sobre solicitação de estágio14

optativo fosse o primeiro a ser discutido, pois teria que sair para participar de outra reunião. A pauta foi15

aprovada por unanimidade. Primeiro item de pauta: A professora Patrícia Peres leu seu parecer16

sobre o estágio optativo do Residente Matheus Ramos Lopes que foi favorável. Após discussão o17

parecer foi aprovado por unanimidade. Passou-se para o parecer da professora Liliane sobre o Estágio18

Optativo da Residente Janaína Aparecida de Oliveira. Após leitura do parecer, a professora Fernanda19

Lanza informou que não existe convênio entre o Hospital Sofia Feldman e a Residência20

Multiprofissional em Saúde do Adolescente, o convênio vigente foi feito entre o Hospital Sofia Feldman21

e o Programa de Residência de Enfermagem na Atenção Básica. A professora Patrícia afirma que22

acreditava que o convênio era com a UFSJ, mas que diante do exposto pediu a suspensão da votação23

do parecer da requerente, até que a situação do convênio fique resolvida. Segundo item da pauta:24

Apresentação e aprovação da Norma de Regulamentação do TCC nos programas de residência25

profissional e multiprofissional da UFSJ/CCO. As professoras Liliane, Patrícia Braga, Helen que26

ficaram responsáveis por elaborar as normas, fizeram a leitura da mesma. Os membros da COREMU27

fizeram algumas sugestões de alteração. Após discussão as Normas de Regulamentação do TCC,28

foram aprovadas por unanimidade, desde que sejam feitas as alterações sugeridas, e estas deverão29

ser apresentadas na próxima reunião. As Normas de Regulamentação do TCC começaram a valer30

para os ingressantes de 2017. Terceiro item da pauta: Revisão do Regimento Interno da COREMU.31

A professora Edilene informou que esta discussão deverá ficar para a próxima reunião, pois deverão32

aguardar aprovação do regulamento das residências no CONSU para atualizar regimento. INFORMES:33

A professora Fernanda informou que recebeu uma nova solicitação de Estágio Optativo da Residente34

Cássia Cristina Costa do Hospital Sofhia Feldman para o Programa de Residência em Enfermagem35

na Atenção Básica/ Saúde da Família, no período de 03 a 31 de setembro de 2017. Após discussão36

definiu-se que esta solicitação de Estágio Optativo deverá passar por um parecerista, e a professora37



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

_______________________________________________________________________________________

Virgínia Junqueira ficou a responsável por este parecer. Prorrogação do prazo para entrega do TCC38

da Residente Fernanda Paceli Ferreira. A professora Edilene informou que a prorrogação do TCC39

foi de 120(cento e vinte) dias, a contar de sua comunicação que foi realizada no dia 09 de fevereiro de40

2017, através do Ofício 02/2017, portanto o prazo vencerá no dia 09/06/2017. Avaliação das normas41

para estágio optativo pela Câmara de Pesquisa e Pós-graduação CCO/UFSJ. As normas foram42

aprovadas na reunião da Câmara de Pesquisa e pós-graduação que ocorreu no dia 03 de maio de43

2017 e a próxima etapa é encaminhar o processo para apreciação na CONEP. Em continuidade ao44

item “estágio optativo” a representante do gestor de saúde , A Sra. Inês Alcione, solicitou que a45

alocação do residente intercambista seja comunicada formalmente, via coordenação dos programas de46

residência, para a Diretoria da Atenção Primária do município, neste momento representada pela Sra.47

Inês Leão. Em seguida, Inês Alcione informou também que a Secretaria Municipal de Saúde em48

parceria com o Conselho Municipal de Saúde, realizará no próximo dia 21 de maio a 1ª Conferência49

Municipal de Saúde da Mulher, no CAIC – Serra Verde, e eles ainda tem dez vagas, caso alguém haja50

interesse favor lhe enviar os nomes. Nada mais havendo a tratar, eu Loreny Andalécio da Costa51

Lacerda, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos membros presentes.52

Divinópolis, onze de maio de 2017.53


