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Ata da 51ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ  1 

Às quatorze horas do dia cinco de março de 2020, na sala de reuniões - 3º andar - do 2 

Bloco C do Campus Centro Oeste - UFSJ, Divinópolis/MG, ocorreu a 51a Reunião da 3 

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

da Silveira, Letícia Helena Januário, Virgínia Junqueira de Oliveira, Flávia de Oliveira 5 

Liliane de Lourdes Teixeira Silva, Michelle Rodrigues de Oliveira, Sabrina Keila Rodrigues 6 

dos Santos, Wellington da Cunha, Walquíria Santos, Arlessandro Pinto de Souza, 7 

Christiane Mayena Salgado Bicalho (representante da SEMUSA), Lucimar Santos e 8 

Marlon Willian da Silva. Justificaram ausência: Elaine Cristina Rodrigues Gesteira, Kelen 9 

Rosa Coelho e Inês Alcione Guimarães. A Professora Edilene Aparecida Araújo da Silveira 10 

leu a pauta e o primeiro item “Edital para presidência e vice-presidência da COREMU em 11 

março/2020” foi discutido, foi questionado as datas de vigência das portarias dos membros 12 

da COREMU, a professora Edilene avisou que ela e a Elaine Franco estão deixando a 13 

presidência e vice-presidência da COREMU e convidou os interessados a assumir, foi 14 

lidas as datas para o edital sendo 30 de março a 1º de abril com a votação em 02/04/2020 15 

das 8h as 11h e das 13h as 16h. Quem votam são os docentes vinculados a cada 16 

programa e logo após passou-se para o próximo item da pauta. Segundo item da pauta: 17 

“Ratificar as decisões os ad referendum feitos antes da data da reunião”, foi lido os ad referendum 18 

que foi dado aos alunos e os aprovados mesmos foram ratificados. Terceiro item de pauta: 19 

“Definir calendário para 2020 das reuniões da COREMU”, a data da próxima reunião foi definida 20 

para 7 de maio de 2020 as 14 h, 2 de julho de 2020 as 14h, foi passado para o quarto item de 21 

pauta “Discutir sobre o encerramento da Residência, Welington acredita “que é muito importante 22 

um momento de encerramento como os formandos, professores, Semusa, preceptores, tutores e 23 

residentes. Sempre iniciamos com um momento de apresentação e terminamos sem um 24 

encerramento acadêmico”. Foi discutida a possibilidade de fazer um encerramento da forma 25 

sugerida como se fosse uma colação de grau. Um momento de finalização com as duas 26 

residências e ficou decidido pensar mais especificamente em novembro. Foi discutido a questão 27 
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dos atestados dos residentes, pois os mesmos não entendem que a carga horária deve ser paga. 28 

Foi esclarecido que a carga horária prática deve ser cumprida em 100%, e aqueles que ainda não 29 

cumpriram devem cumprir antes de concluírem o curso. A professora Letícia convidou para o 2º 30 

simpósio nacional que acontecerá, de 17 a 20 de junho de 2020, em Alfenas, da Universidade de 31 

Alfenas em parceria com a UFSJ. Foi questionado pela professora Flávia como funciona a carga 32 

horária para participação desses eventos. Foi respondido que eles têm direito a 4 dias por ano. A 33 

professora Flávia ressaltou a necessidade dos residentes irem ao Simpósio. Foi resolvido que 34 

teremos transporte para levar os residentes e que não terão de pagar essa carga horária e os 35 

mesmos terão de participar. Como último item de pauta foi apresentada a nova coordenação da 36 

RESENF, a professora Letícia e a professora Virgínia se despediram e foram apresentadas a 37 

professora Flávia e a Thalyta como novas coordenadoras da RESENF.  Nada mais havendo a 38 

tratar, eu Dalise Silva do Carmo, elaborei a presente Ata que após lida e aprovada deverá 39 

ser 40 

assinada.________________________________________________________________ 41 
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