
 
 

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 
_______________________________________________________________________________________ 

 

  

Ata da 49ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ  1 

Às quatorze horas do dia dezenove de setembro de 2019, na sala de Reuniões do Bloco 2 

C do Campus Centro Oeste - UFSJ, Divinópolis/MG, ocorreu a 49a Reunião da COREMU/ 3 

UFSJ, com a participação dos seguintes membros: Edilene Aparecida Araújo da Silveira, 4 

Elaine Cristina Dias Franco, Letícia Helena Januário, Virgínia Junqueira de Oliveira,  5 

Elaine Cristina Rodrigues Gesteira, Kellen Rosa Coelho, Liliane de Lourdes Teixeira Silva, 6 

Michelle Rodrigues de Oliveira,Sabrina Keila Rodrigues dos Santos, Ana Camila Vieira 7 

Evangelista, Juliana Bicalho, Graciela Cristina da Silva (representante da SEMUSA). 8 

Justificaram ausência: Wellington da Cunha, Christiane Mayena Salgado Bicalho, Alisson 9 

Araújo e Helen Cristiny Teodoro Couto Ribeiro . A Professora Edilene leu a pauta, e deu 10 

início às análises de cada item. Primeiro item de pauta: Processos seletivos 2020: 11 

Editais e resposta positiva da FAUF. Foi relatado aos membros que a FAUF aceitou 12 

realizar os processos seletivos e que enviou, por email, os orçamentos para cada 13 

residência. Fez-se uma leitura dos emails e orçamentos aos membros. Houve sugestão 14 

de se fazer um levantamento do número de inscritos pagantes no último Processo 15 

Seletivo das duas residências e também propor à FAUF a exclusão de alguns itens nos 16 

orçamentos, para fins de economia. Assim, decidiu-se elaborar uma contra-proposta à 17 

FAUF. Segundo item de pauta: Cumprimento de carga horária da residência diante 18 

de recessos e feriados - relatora Elaine Gesteira. A Profa. Elaine Gesteira leu o 19 

relatório a todos presentes. A Profa. Edilene pediu que ela acrescentasse uma norma já 20 

existente sobre recessos e feriados. A Profa. Elaine Franco leu o Despacho Orientador do 21 

MEC, onde diz que em Feriados Nacionais todos têm direito, inclusive os residentes, pois 22 

no calendário do serviço já está contando com isso. Porém nos recessos, o residente 23 

deverá pagar em horas. A Profa. Letícia Januário sugeriu que fossem programados no 24 

cronograma dos residentes os feriados em que os mesmos fossem liberados. Assim, a 25 

Profa. Elaine Gesteira disse que irá fazer uma alteração. A representante da SEMUSA, 26 

Graciela, sugeriu que os residentes pagassem as horas através de um serviço domiciliar, 27 

chamado de SAD (Serviço de Atenção Domiciliar). Após isso, a Profa. Elaine Franco 28 

sugeriu uma pesquisa para verificarem como essa regra sobre feriados e recessos 29 

funciona em outras COREMU’s. Terceiro item de pauta: Solicitação de prorrogação de 30 

prazo de entrega de TCC. As residentes Thaylla Haydée Silva Pinto (REMSA) e Paula 31 

Luciana Gonçalves Pereira (RESENF) pediram prorrogação. A Profa. Elaine Franco 32 
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sugeriu que para a residente Thaylla dessem o prazo até o final do Programa, pois no 33 

caso dela, a residência também será prorrogada, porque estava em licença maternidade. 34 

E para a residente Paula, disseram que ela deverá formalizar o pedido em até uma 35 

semana, para que possam discutir por Ad Referendo. Além disso, exigiram que ela 36 

entregue uma justificativa com um cronograma. Assim, ficou decidido solicitar às duas 37 

residentes uma carta, justificando a prorrogação. Deverão assinar a carta, com a 38 

anuência dos respectivos orientadores. Foi informado pelos membros, também, que até o 39 

dia três de fevereiro de 2020, os TCC’s deverão ter sido submetidos. Quarto item de 40 

pauta: Aprovação de proposta de atividades dos residentes da RESENF na UPA: A 41 

residente e membro da COREMU, Sabrina relatou as propostas de atividades realizadas 42 

na UPA pelos residentes. E juntamente com a residente Michelle, sugeriram melhorias 43 

nas atividades realizadas no campo de trabalho. As coordenadoras da RESENF Profa. 44 

Letícia Januário e Virgínia Junqueira se pronunciaram diante das propostas e avaliaram 45 

de forma a proporcionar a continuidade desse trabalho e se mostraram a favor de 46 

melhorias e aprimoramento. Quinto item de pauta: Disponibilidade de Preceptores 47 

para os Programas de residência: A Profa. Edilene comentou sobre o caso da residente 48 

Allana Raíssa Pereira Alexandre, que ficou quinze dias sozinha, sem acompanhamento 49 

de preceptor. Também, a Profa. Edilene questionou como solucionar quando o preceptor 50 

se ausenta por férias, por exemplo, e o residente fica sozinho. Assim, ela solicitou à 51 

SEMUSA que apresentasse uma solução na próxima reunião da COREMU. Informes: 1-  52 

SINAR - Sistema Nacional de Residências em Saúde. A Profa. Elaine Franco disse que o 53 

sistema está com  inconsistências, portanto não conseguiram finalizar este cadastro, mas 54 

que estão acompanhando a página para verificar se o sistema já normalizou e notificando  55 

todas as tentativas sem êxito. 2- Resposta da SEMUSA à REMSA, através da Diretora de 56 

Atenção à Saúde, Sra. Inês Alcione Guimarães. Foi lido o Ofício enviado pela SEMUSA  a 57 

todos os membros presentes. Trata-se de uma resposta favorável à continuidade com a 58 

parceria com a REMSA. Ficou decidido também, confeccionar um ofício da RESENF à 59 

SEMUSA, para solicitar uma resposta sobre a manutenção da parceria.  Nada mais 60 

havendo a tratar, eu Andressa Godoy Fonseca Sousa, elaborei a presente Ata que após 61 

lida e aprovada deverá ser assinada. _______________________ 62 

________________________________________________________________________  63 

________________________________________________________________________ 64 
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