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Ata da 50ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ  1 

Às quatorze horas do dia vinte e oito de novembro de 2019, na sala de 303 - 3º andar - do 2 

Bloco C do Campus Centro Oeste - UFSJ, Divinópolis/MG, ocorreu a 50a Reunião da 3 

COREMU/ UFSJ, com a participação dos seguintes membros: Edilene Aparecida Araújo 4 

da Silveira, Letícia Helena Januário, Virgínia Junqueira de Oliveira, Liliane de Lourdes 5 

Teixeira Silva, Michelle Rodrigues de Oliveira, Sabrina Keila Rodrigues dos Santos, 6 

Wellington da Cunha, Walquíria Santos, Arlessandro Pinto de Souza, Christiane Mayena 7 

Salgado Bicalho (representante da SEMUSA) e Marlon Willian da Silva. Justificaram 8 

ausência: Elaine Cristina Rodrigues Gesteira, Kelen Rosa Coelho e Inês Alcione 9 

Guimarães. A Professora Edilene Aparecida Araújo da Silveira leu a pauta e deu início às 10 

análises de cada item. Foram incluídos na pauta temas sobre a liberação de dias para os 11 

residentes participarem de congresso e sobre a próxima data da reunião da COREMU, 12 

também foram incluídos informes sobre a Unidade de Saúde Escola. Primeiros 3 (três) 13 

itens da pauta: Solicitações dos alunos da REMSA para compensação de carga 14 

horária considerando o período de recesso dos Centros de Saúde (ofícios 008, 009 e 15 

010) (alunos Amanda, Daniella Dirlene, Marlon, Cintia, Andressa). A professora 16 

Edilene leu os ofícios e os representantes da SEMUSA relataram os dias em que as 17 

unidades estarão fechados em recesso de natal e ano novo e decidiu-se que as 18 

compensações deverão ser acertadas com os coordenadores da REMSA, a tutoria e 19 

preceptoria. Quarto item de pauta: Data da próxima reunião da COREMU: Foram 20 

conferidas as datas e resolvido que a próxima reunião será dia 20/02/2020 as 14 horas. 21 

Quinto item de pauta: Solicitação de prorrogação de prazo de entrega de TCC. O 22 

residente Weslen Carlos Júnior de Freitas (RESENF) pediu prorrogação de prazo para 23 

apresentação de seu TCC. Foi observado que o aluno deve entregar o TCC em até 60 dias 24 

antes da data de término do turno. Foi prorrogado para até o dia 30/01/2020 e se não for 25 

suficiente o aluno deverá apresentar nova solicitação via ofício. Sexto item de pauta: 26 
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Solicitação da aluna Thaylla Haydée Silva Pinto para gozar dos 30 dias consecutivos 27 

de férias, devido ao período de licença maternidade. A relatora leu o pedido da aluna e 28 

deferiram o pedido sem ressalvas. Sétimo item de pauta: Aprovação das eleições para 29 

coordenação e vice-coordenação da RESENF. A relatora ressalvou as datas das 30 

eleições, a professora Letícia Helena Januário observou que o seu mandato vence em 31 

06/03/2020 e as eleições foram aprovadas sem ressalvas. Oitavo item de pauta: 32 

Processos seletivos 2020: A relatora observou a REMSA e a RESENF optou por fazer 33 

um único cronograma com as mesmas datas, porém com duas bancas responsáveis, uma 34 

para cada residência. A relatora leu as datas pré-definidas pela FAUF, que divergiam do 35 

cronograma apresentado pelas residências e decidiu-se que iriam olhar com a FAUF a 36 

possibilidade de manter as datas sugeridas pelas residências por causa das férias dos 37 

professores que fazem parte da banca. A relatora observou que o processo 38 

23122.024882/2019-36 de abertura de novas turmas para o programa de Residência 39 

Multiprofissional em Saúde do Adolescente e Residência em Enfermagem na Atenção 40 

Básica/Saúde da Família da UFSJ/CCO Biênio 2020/2022, já tem a ciência da PROPE, em 41 

fls. 32, com a ressalva da juntada no processo da Ata de aprovação dos órgãos colegiados 42 

em que ocorreram a aprovação dos atos propostos ad referendum. O processo seletivo 43 

para aberturas de novas vagas para a REMSA e RESENF foi aprovado. Nono item de 44 

pauta: Pedido de Marlon Willian da Silva sobre os dias de liberação para congresso: 45 

O aluno informou que os congressos da área dele acontecem em janeiro e como o mesmo 46 

entrou para residência em março precisaria de usar os 4 dias de direito sempre no próximo 47 

ano. Ficou decidido que o aluno deverá fazer ofício com o pedido para a coordenação da 48 

REMSA decidir. Informes: 1 - Apresentação aos presentes da secretária das residências 49 

Dalise Silva do Carmo; 2 - A professora Letícia Januário informou que está acontecendo 50 

uma parceria da SEMUSA com as Unidades Escola, no bairro Terra Azul, onde a prefeitura 51 

está arcando com o material e a mão de obra. A professora considera interessante as 52 

residências trabalharem junto com esses projetos; 3 - A professora Letícia também 53 
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informou sobre o segundo simpósio nacional das residências que acontecerá em Alfenas 54 

em junho de 2020. 4 - A professora Virgínia informou sobre um trabalho enviado para São 55 

João Del Rei sobre empreendorismo de mullheres em situações vulneráveis. Nada mais 56 

havendo a tratar, eu Dalise Silva do Carmo, elaborei a presente Ata que após lida e 57 

aprovada deverá ser assinada._______________________________________________ 58 
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