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Ata da 53ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ  1 

Às quatorze horas do dia sete de maio de 2020, por meio virtual teamlink, ocorreu a 53a 2 

Reunião ordinária da COREMU/UFSJ, com a participação dos seguintes membros: Elaine 3 

Franco, Edilene Aparecida Araújo da Silveira, Virgínia Junqueira de Oliveira, Thais 4 

Gonçalves Dias, Alisson Araújo, Elaine Gesteira, Flávia de Oliveira, Thalyta Mansano, 5 

Wellington da Cunha, Kelen Rosa Coelho, Joseane da Silva, Arlessandro Carvalho, Liliane 6 

de Lourdes Teixeira, Christiane Bicalho e Marlon Willian da Silva. A Lucimar Santos 7 

justificou ausência. Inicialmente a professora Elaine Franco leu toda a pauta e passou para 8 

o primeiro item de pauta: Pauta 1: Edital para presidência e vice-presidência da COREMU 9 

em março/2020, por e-mail Elaine Franco pediu para esperar as atividades presenciais 10 

retornarem para refazermos as datas; A Elaine e a Edilene, tendo em vista a pandemia 11 

decidiram que não seria prudente fazerem uma eleição por agora e as mesmas acham 12 

mais correto continuarem na frente da COREMU para que as próximas pessoas tenham 13 

condições de continuar o trabalho, devendo lançar o edital quando a UFSJ voltar ao ritmo 14 

normal de trabalho; Pauta 2: Ofícios dos residentes: Amanda, Andressa, Dirlene e Daniella 15 

solicitando aceite no cumprimento da carga horária por meio de capacitação; A Elaine 16 

Franco disse que no dia 18 de março/2020 foi realizada uma reunião extraordinária onde 17 

ficou decidido sobre as diretrizes das residências diante da pandemia, na ocasião foi 18 

informado aos residentes que a Elaine, representante da COREMU, no dia 19/03 as 13 19 

horas passaria as diretrizes aos residentes diretamente na Unidade e assim foi feito. 20 

Porém, quando a Elaine Franco foi até a Unidade São José haviam residentes faltantes 21 

que estavam em casa no dia 19/03/2020 em curso de capacitação on line e não avisaram 22 

nem pegaram anuência das suas chefias imediatas. A partir daí a Elaine pediu 23 

comprovação de tal capacitação e disse aos residentes que levaria a questão ao plenário 24 

da COREMU para a decisão a respeito do ocorrido. Diante disso os residentes enviaram 25 

as comprovações citadas acima que foi passada, através de e-mail, aos membros da 26 

COREMU. A Elaine Franco leu as informações do curso e considerou sobre os ofícios 27 

recebidos pelos residentes. Pediu para que os membros dessem a opinião a respeito de 28 

qual carga horária seria considerada válida para abatimento da carga horária; A residente 29 

Thais e o residente Marlon consideraram que todos que fizeram o curso teriam que ter a 30 
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mesma carga horária abatida. A Thalyta Mansano também disse que acredita que deve-se 31 

considerar a mesma carga horária. A Kelen disse que ainda está em dúvidas sobre 32 

considerar ou não a carga horária. A Flávia também levantou a dúvida se os residentes 33 

poderiam deixar de ir ao trabalho sem haver uma comunicação prévia. A Elaine Franco leu 34 

sobre as regras disciplinares e a mesma considerou que entende que as residentes teriam 35 

que sofrer medidas disciplinares tendo em vista tal comportamento. A Edilene entende que 36 

deve-se aplicar a advertência escrita de acordo com o regimento da COREMU. Todos os 37 

participantes concordaram com a advertência. Ficou decidido que o curso será validado 38 

em 4 horas para todos e que é necessária a medida de advertência pela falta ao trabalho. 39 

Decidiu-se que o encaminhamento individual para cada residente faltante. Pauta 3: 40 

Aprovação de pesquisa dos R2 da REMSA - Projeto CEP/UNIFESP n: 1066/2019 (em 41 

anexo); e aprovação de encaminhamento de questionário de pesquisa realizada por 42 

alunos do CEPEAD/UFMG sobre o consumo e não consumo de carne também da 43 

REMSA; Dar anuência do primeiro, pois o mesmo já passou pelo Comitê de Ética; sobre o 44 

segundo mandaremos e-mail pedindo mais informações; Pauta 4: Aprovação de pesquisa 45 

de Mestrado solicitada para análise orientada pelo Prof. Joaquim do curso de Bioquímica. 46 

(REMSA); A Elaine Gesteira leu pontos do projeto do professor e considerou algumas 47 

dúvidas, a Elaine Franco também considerou vários pontos que não ficou claro no projeto 48 

e lançou dúvidas quanto as responsabilidades e consequências de tal intervenção. Ficou 49 

decidido que deveriam convidar o professor para uma reunião, juntamente com os 50 

residentes e preceptores para que tais dúvidas sejam esclarecidas antes de aprovar a 51 

parceria. Ficou decidido o dia 21/05/2020 as 14 horas para que seja feita a reunião virtual 52 

com o professor, o pesquisador, as coordenadoras, os residentes e preceptores. Pauta 5: 53 

Escolha de novos membros da COREMU tendo em vista o término da vigência das 54 

portarias; A Elaine Franco pediu para os representantes da SEMUSA decidam se serão 55 

reconduzidos ou se indicarão outras pessoas. Informes: não houve. Nada mais havendo a 56 

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

ser assinada._____________________________________________________________ 58 

________________________________________________________________________  59 

________________________________________________________________________ 60 
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