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Ata da 39ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ/CCO1

Às quatorze horas do dia seis de julho de 2017, na sala 302 do Bloco C do Campus2

Centro Oeste (CCO) da UFSJ, Divinópolis/MG, ocorreu a 39a Reunião da COREMU3

UFSJ/CCO, com a participação dos seguintes membros: Elaine Cristina Dias Franco,4

Edilene Aparecida Araújo da Silveira, Fernanda Moura Lanza, Luciana de Lourdes5

Queiroga Gontijo Netto Maia, Inês Alcione Guimarães, Joseane Silva, Lucimar Aparecida6

dos Santos, Helen Cristiny Teodoro Couto Ribeiro, Simone Cassiano Ventura, Liliane de7

Lourdes Teixeira Silva, Vânia Aparecida da Costa Oliveira, Thiago Magela Ramos e8

Suzane Pereira Lopes. As professoras Patrícia Pinto Braga e Kellen Rosa Coelho9

justificaram ausência. A Professora Elaine fez a leitura da ata da 38ª reunião da COREMU,10

que foi aprovada por unanimidade e assinada. Logo após solicitou a inclusão de mais dois11

itens a pauta: Alteração de férias dos residentes e Desligamento da residente Mariana12

Aparecida Costa. A professora Fernanda também solicitou a inclusão de dois itens:13

Estágio Optativo da Residente Marine Tavares Santos e solicitação de alteração de ferias14

dos residentes que vão se formar no início de 2018 para que possam concluir a residência15

antecipadamente. A inclusão dos itens foi aprovado por unanimidade, mas a discussão16

dos dois itens sobre alteração de férias será realizada em conjunto. Primeiro item de17

pauta: Aprovação da versão final da norma de TCC. A professora Liliane informou que18

todas as sugestões de alteração feitas na última reunião foram realizadas, e foi feita a19

leitura destas alterações. Após discussão as Normas de TCC foram aprovadas por20

unanimidade. Segundo item da pauta: Defesa do TCC da residente Fernanda Paccelli21

do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente. A professora22

Luciana, orientadora da residente, informou que o TCC foi entregue no prazo e com23

qualidade e a apresentação foi realizada no dia 19/06/2017, sendo aprovada, mas foi24

sugerido algumas alterações para serem entregues em vinte e quatro horas, o que foi25

atendido, bem como seu artigo já foi submetido. Terceiro item da pauta: Estágio optativo26

da residente Cássia Cristina Costa do Programa de Residência Multiprofissional em27

Neonatologia do Hospital Sofia Feldman na RESENF. A professora Fernanda leu o28

parecer favorável, e informou que a residente virá em setembro e que a SEMUSA já29

emitiu o aceite para os residentes Cássia e Matheus. O parecer foi aprovado por30

unanimidade. Quarto item da pauta: Estágio optativo da residente Janaína Aparecida de31

Oliveira do Programa de Residência Multiprofissional em Neonatologia do Hospital Sofia32
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Feldman na REMSA. A professora Liliane leu seu parecer que foi favorável. Profa. Elaine33

informou que foi realizado um Termo Aditivo ao convênio que já existia entre o Hospital34

Sofia Feldman e a RESENF para contemplar as duas residências, e este já está pronto e35

assinado. O parecer foi aprovado por unanimidade. Quinto item da pauta: Apresentação36

dos instrumentos de avaliação dos residentes da REMSA e RESENF. A professora37

Fernanda fez uma apresentação explicando e demonstrando os instrumentos de38

avaliação da RESENF. Explicou que os residentes apresentam relatórios mensais, e foi39

feito um aprimoramento destas fichas e enviado para os residentes apresentarem40

sugestões, que será discutido em agosto. A professora Luciana explicou que os41

instrumentos de avaliação da REMSA foram elaborados por uma comissão e aprovados42

na reunião do NDAE e também na reunião dos professores, explicou como serão43

realizadas estas avaliações, pois no início do primeiro semestre os residentes vão44

preencher formulários com sua expectativas e a bagagem trazida. No final do primeiro e45

segundo semestre será realizada uma avaliação de desempenho do tutor, preceptor,46

inter-pares e auto-avaliação. A professora Elaine falou que o próximo passo é a avaliação47

dos programas que será rediscutida na COREMU em momento oportuno. Sexto item de48

pauta: Pagamento de empréstimo feito a REMSA pela RESENF. A professora Luciana49

informou que a RESENF emprestou a REMSA, para o processo seletivo de 2014,50

realizado pela FAUF, R$2.307,27. A REMSA pagou em 2016 R$164,46 e ficou51

remanescente o débito de R$2.142,81. No último processo seletivo da REMSA (2017)52

foram arrecadados R$3.150,00 com as inscrições, podendo ser gasto com material de53

consumo e pagamento de professor relacionado ao concurso, assim após consulta e54

impossibilidade de repasse do valor em espécie à RESENF, foi acordado com a55

coordenação deste programa que o pagamento de 2.142,00 será feito em materiais de56

consumo. A professora Fernanda manifestou que estava ciente e de acordo. Sétimo item57

de pauta: Alteração das férias dos residentes. A professora Luciana explicou que a58

REMSA recebeu duas solicitações de férias muito bem fundamentadas, uma delas59

contempla todas as residentes do Centro de Saúde São José, onde 03(três) das60

residentes ficariam quinze dias de férias em julho de 2017 e 15 em janeiro de 2018 e as61

outras três continuariam no serviço em julho/2017, tirando as férias somente em janeiro62

do próximo ano(2018), para não interromper o atendimento dos adolescentes no mês de63

julho. A Resolução nº 3 da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde64
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dispõe: O residente fará jus a um dia de folga semanal e a 30 (trinta) dias consecutivos de65

férias, que podem ser fracionados em dois períodos de 15 (quinze) dias, por ano de66

atividade, preferencialmente, nos meses de julho, dezembro e janeiro. O outro pedido é67

da Residente Michele Mariano Rodrigues, do Centro de Saúde Niterói, que solicitou gozar68

as férias somente em janeiro de 2018, pois precisará acompanhar sua mãe que será69

submetida a uma cirurgia. As duas solicitações fora deferidas pela Coordenação, mas70

houve o indicativo para a COREMU de que fossem criadas normas sobre esta questão71

das férias para facilitar uma tomada de decisão, pois da forma como está o residente72

poderá solicitar férias a qualquer momento em detrimento do serviço, pois não tem nada73

que preceitue ao contrário. A professora Fernanda explicou que as férias na RESENF são74

15 dias na última quinzena de julho e 15 dias em janeiro, mas eles estão tendo vários75

questionamentos no sentido de não se tirar estas férias em janeiro para que os residentes76

possam concluir a residência antes, mas ela tem muito receio que isto gere uma77

duplicidade de vínculos, pois os residentes poderão conseguir um trabalho, mas eles não78

podem devido o regime de exclusividade, e isto impediria que eles recebessem a bolsa79

de março, pois não estariam mais vinculados a residência. Após discussão deliberou que80

deveria ser realizada uma consulta á Comissão Nacional de Residência Multiprofissional81

(CNRMS) se pode ser criado uma norma delimitando esta questão das férias e com82

relação a esta antecipação do término do período letivo em detrimento das férias. Oitavo83

item de pauta: Desligamento da Residente da REMSA Mariana Aparecida Costa. A84

professora Luciana informou que a residente Mariana solicitou seu desligamento a partir85

de junho, alegando que estava para tomar posse em um concurso que havia passado em86

sua cidade. A residente apresentou documentação comprobatória referente a nomeação87

no Concurso Público e Carta de pedido de desligamento. Os documentos foram88

apresentados a COREMU que deliberou favorável ao desligamento da residente. Nono89

item da pauta: Estágio Optativo de Marine Tavares Santos da RESENF para o Hospital90

Sofia Feldman. Professora Fernanda explicou que a residente fez a solicitação a poucos91

dias e ao entrar em contato com o Sofia eles informaram que lhe receberiam, mas92

somente em novembro, pois em dezembro já receberão outro residente e eles recebem93

somente um residente de cada vez, ou quinze dias e janeiro. Só que a residente só94

poderia do dia 13 a 30 de novembro de 2017, pois no início do mês ela vai participar de95

uma evento científico para o qual já se inscreveu. Após discussão definiu-se que a96
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residente deverá apresentar plano de trabalho em uma semana, e como não tem tempo97

suficiente para passar na reunião da COREMU, poderá ser aprovado Ad Referendum. A98

residente deverá ver a possibilidade de desmembrar este estágio para se cumprir 15 dias99

de Estágio em Novembro/2017 e 15 em Janeiro/2018, caso não seja possível ficará100

aprovado os 15 dias em novembro. Informes: 1. Integração dos programas de residência101

profissional e multiprofissional da UFSJ e residência médica do Hospital São João de102

Deus. A professora Elaine explicou que a COREMU está verificando a possibilidade de103

celebrar um convênio com o Hospital com vistas a favorecer a formação dos residentes104

das instituições envolvidas. A Profa. Fernanda destacou a importância de fortalecer105

também a integração entre os programas da UFSJ/CCO. O residente Thiago destacou a106

importância de uma orientação precisa para as integrações em espaços hospitalares para107

que o residente não seja visto apenas como mão de obra para o hospital. 2.108

Institucionalização da COREMU. Elaine explicou que a COREMU precisa ser reconhecida109

além do CCO. A minuta de resolução e o Regimento Interno serão encaminhados à Pró-110

reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE) para a apreciação, aprovação e111

encaminhamento ao CONSU. A prof Elaine informou que as reformas no regimento112

ficarão para momento oportuno , sendo prioridade a aprovação do atual no CONSU. Com113

a institucionalização da COREMU as portarias de seus membros deixaram de ser114

emitidas pelo e Campus e passarão a ser emitidas pela Reitoria. A próxima reunião ficou115

agendada para o dia 14 de setembro de 2017, às 14 horas. Nada mais havendo a tratar,116

eu Loreny Andalécio da Costa Lacerda, elaborei a presente Ata que após lida e aprovada117

deverá ser assinada. _______________________________________________________118
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