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Ata da 54ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ  1 

Às nove horas do dia quatro de junho de 2020, por meio virtual teamlink e google meet, 2 

ocorreu a 54a Reunião extraordinária da COREMU/UFSJ, com a participação dos 3 

seguintes membros: Elaine Cristina Dias Franco, Edilene Aparecida Araújo da Silveira, 4 

Virgínia Junqueira de Oliveira, Alisson Araújo, Elaine Gesteira, Flávia de Oliveira, Thalyta 5 

Cristina Mansano Schlosser, Wellington da Cunha, Kellen Rosa Coelho, Joseane da Silva, 6 

Arlessandro Carvalho, Liliane de Lourdes Teixeira, Helen Cristiny Teodoro Couto Ribeiro, 7 

Ariana Vitalina Ferreira, Juliana Mara Flores Bicalho, Marlon Willian da Silva e Thais 8 

Gonçalves Dias. Sobre a pauta única: Deliberação sobre a retomada das aulas teóricas 9 

dos Programas de Residência em Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família 10 

e Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente. A reunião começou com a 11 

coordenadora da COREMU, Edilene Silveira. A coordenadora informou que em 27 de maio 12 

de 2020 ocorreu, por solicitação da COREMU e coordenadoras das residências, uma 13 

reunião com o Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação – Prof. Stênio Nunes Alves e o 14 

Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação - Prof. Afonso de Alencasro Graça Filho 15 

para discutir a necessidade de retormar as atividades teóricas dos programas de 16 

residências. Foram apresentadas aos pró-reitores as diretrizes para funcionamento dos 17 

programas de residências, carga horária semanal prática e teórica a ser cumprida no 18 

período de vigência da residência, a obrigatoriedade de finalizar o programa para as 19 

turmas de R2 em 28/02/2021 considerando que os programas são financiados com 24 20 

meses de bolsa para os residentes, sem possibilidade de prorrogação. Também 21 

destacou-se, na referida reunião, a determinação do Ministério da Saúde para a 22 

continuidade dos programas de residência considerando que os residentes são 23 

profissionais essenciais e qualificados para atuar na Pandemia da Covid-19. Diante de 24 

todas as questões apontadas a Pró-Reitoria pediu à COREMU que apresentasse junto à 25 

PROPE, uma proposta de recomposição do calendário de atividades teóricas prevista para 26 

os residentes no ano de 2020, na modalidade remota. Para a referida proposta também foi 27 

solicitado que cada programa deveria consultar os docentes e residentes envolvidos 28 

acerca da capacidade pessoal e de equipamentos/internet para o desenvolvimento das 29 

aulas; definir as plataformas usadas para as aulas, considerando que há o portal didático 30 
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da UFSJ para o registro e condução das aulas; elaborar o cronograma de recomposição 31 

considerando férias de docentes e residentes e outras particularidades que envolvam os 32 

programas de residência. Após as considerações feitas em relação à reunião com a 33 

PROPE, pela Edilene, a Elaine Franco solicitou permissão para falar e foram apontadas as 34 

seguintes questões: 1) em reunião extraordinária da COREMU, ocorrida em 18/03/2020 e 35 

diretrizes escritas pela comissão foram considerados os documentos emitidos pelo 36 

Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde e Fórum Nacional de Coordenadores, 37 

Tutores e Preceptores de Residência em Saúde (Anexos a esta ata) que determinam a 38 

manutenção do funcionamento dos programas de residência no contexto da Pandemia da 39 

Covid-19; 2) a reunião a decisão de suspender as aulas teóricas foi tomada a partir da 40 

Resolução 002 de 17/03/2020 na qual todas as atividades presenciais na UFSJ foram 41 

suspensas. Desse modo, considerou que todas as ações até o momento foram 42 

embasadas em instrumentos legais que enviados à COREMU e que neste momento, 43 

diante da indefinição de um calendário acadêmico compatível com as diretrizes de 44 

funcionamento dos programas de residência torna-se, necessário e urgente, a proposição 45 

e cumprimento de um calendário de recomposição da carga horária teórica prevista para 46 

os residentes no ano de 2020. Em seguida as coordenadoras assumiram a palavra e 47 

apresentaram aos membros da COREMU seus planejamentos para a recomposição do 48 

carga horária teórica. A palavra foi passada para a coordenadora da REMSA, Elaine 49 

Gesteira, que informou que foi elaborada uma proposta de recomposição para início em 03 50 

de julho de 2020 e término em 11 de dezembro de 2020 (proposta anexa a esta ata). A 51 

apresentação da proposta aos docentes ocorreu em reunião remota, em 01 de junho de 52 

2020 às 14hs onde os mesmos manifestaram de forma unânime a concordância com o 53 

retorno das aulas, via remota, com a utilização do portal didático da UFSJ, juntamente com 54 

o uso do google meet, também informaram a disponibilidade de agenda para as aulas e de 55 

acesso a computador, internet e outros recursos (microfone, câmera) para a realização 56 

das aulas. Foi solicitado pelos professores a oferta de curso para uso do portal didático da 57 

UFSJ, para retomar o conhecimento prévio que possuem e também de elaboração e 58 

condução de aula, no sistema remoto, considerando que são estratégias novas para os 59 

professores. As aulas on line serão nas sextas-feiras manhã e/ou tarde e as de dispersão 60 
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aos sábados manhã e/ou tarde. De modo semelhante aos docentes, no dia 03 de junho às 61 

17hs houve a reunião com os residentes com: 1) apresentação do cronograma de 62 

reposição e da estratégia de ensino remoto para a condução das aulas por meio do portal 63 

didático da UFSJ e plataforma google meet; 2) repasse de orientações sobre a importância 64 

do ambiente propício para o estudo remoto; 3) levantamento do acesso a internet, 65 

computador, câmera e microfone; 4) informação sobre os períodos destinados às férias 66 

conforme previsto no regimento da COREMU e legislação das residências onde foi dada a 67 

possibilidade para que os que interessarem gozarem das férias parciais em julho (15 dias) 68 

ou integrais em janeiro de 2021 e; 5) sobre o TCC, item obrigatório para finalização da 69 

residência, ficou acordado das defesas serem na primeira quinzena de fevereiro de 2021. 70 

Após a apresentação todos os residentes manifestaram ciência e concordância com 71 

proposta de recomposição da carga horária teórica e informaram ter condições pessoais e 72 

materiais para as aulas remotas. Diante de todas as colocações tanto os professores 73 

quanto os residentes ficaram de acordo com proposta apresentada. Em seguida a palavra 74 

foi passada para a coordenadora da RESENF, Flávia de Oliveira, e a mesma disse que foi 75 

elaborada uma proposta de recomposição para início em 01 de julho de 2020 e término em 76 

18 de dezembro de 2020 (proposta anexa a esta ata).  A proposta foi apresentada aos 77 

docentes em reunião remota realizada em 02 de junho às 09h00min. Todos os professores 78 

manifestaram concordância com a proposta, informaram disponibilidade de tempo e 79 

recursos para as aulas remotas. Foram apontadas as seguintes questões referentes á 80 

reunião citada: 1) os professores solicitaram a oferta de curso para uso do Portal didático 81 

da UFSJ e sobre atividades remotas considerando que trata-se de um situação 82 

diferenciada de ensino devido ao atual cenário de pandemia que vivemos. Sobre as 83 

plataformas virtuais sugeriram uma consulta à PROPE sobre quais seriam indicadas pela 84 

USFJ, além do portal didático. 2) Quanta as disciplinas, parte delas são ministradas junto 85 

com a graduação e mestrado e não existe, até o momento, um direcionamento das aulas. 86 

No entanto, os professores disseram que diante das particularidades da residência, farão 87 

ajustes nas disciplinas para que a oferta ocorra para os residentes. Como estratégia para a 88 

viabilização das disciplinas, os docentes irão adotar cursos disponíveis na plataforma da 89 

Fiocruz e UNA-SUS, que possuam interface com as disciplinas da residência. 3) Nas 90 
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terças, manhã e/ou tarde, serão as aulas de forma remota e aos sábados manhã e/ou 91 

tarde às atividades de dispersão. A reunião com os residentes para a apresentação da 92 

proposta de recomposição das aulas teóricas ocorreu em 03 de junho de 2020 às 19 hs. 93 

Na reunião, os residentes: 1) tiveram acesso ao cronograma das aulas; 2) foram 94 

informados do uso do ensino remoto e cursos ofertados pela Fiocruz e UNA-SUS nas 95 

disciplinas. 3) foram informados sobre as férias que poderiam ser gozadas de forma parcial 96 

em julho de 2020 (17 a 31 de julho de 2020) e 15 dias em Janeiro de 2020 ou de forma 97 

integral, sendo 30 dias em Janeiro de 2021; 4) foram informados sobre a necessidade de 98 

ambiente para estudo remoto, computador, microfone, câmera e internet. Após a 99 

apresentação da proposta e discussões, todos os residentes manisfestaram concordãncia 100 

com a proposta de recomposição e disponibilidade pessoal e material para as aulas 101 

remotas. Após a apresentação das propostas, foram abertas as discussões para os 102 

membros da COREMU sendo definidas as seguintes deliberações: 1) Proposta de 103 

Recomposição da carga horária teórica dos programas de residência a partir de 01 de 104 

julho de 2020, respeitando o calendário proposta por cada programa. 2) Adoção do ensino 105 

remoto emergencial como estratégia de realização das aulas. 3) Adoção do portal didático 106 

da UFSJ como plataforma institucional para registro das disciplinas, associado com a 107 

plataforma google meet ou outra plataforma indicada pela PROPE. 4) Oferta de curso para 108 

os docentes para uso do portal didático e outras orientações sobre ensino remoto. Pede-se 109 

que a solicitação do curso junto aos setores competentes seja feita pela Pró-reitoria de 110 

Pesquisa e Pós-graduação, órgão ao qual os programas encontram-se vinculados no 111 

âmbito da USFJ. 4) Abertura de sala por disciplina no portal didático da UFSJ. A requisição 112 

para a abertura das salas e inclusão dos residentes será feita pela secretária das 113 

residências junto ao setor responsável; 5) Criação, pela secretária dos programas de 114 

residência, de links por disciplina na plataforma virtual adotada pelo programa. 6) Análise 115 

pela COREMU e coordenação dos programas do cronograma de atividades práticas a 116 

partir de julho de 2020 considerando que os residentes devem cumprir 48 horas semanais. 117 

Para tanto os coordenadores poderão, agendar com os preceptores reuniões para ajustes 118 

das atividades de segunda a sábado, se necessário. Considerando todas as deliberações, 119 

supracitadas, os membros da COREMU, encerraram solicitando à PROPE a análise e 120 
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emissão de parecer sobre a proposta de Recomposição da carga horária teórica a ser 121 

cumprida pelos Programas de Residência em Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da 122 

Família e Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente. Edilene fez o 123 

encerramento agradecendo a presença de todos e desejando que os residentes formem 124 

no tempo correto. Nada mais havendo a tratar, eu Dalise Silva do Carmo, elaborei a 125 

presente que devido a ocorrência na modalidade virtual e ao isolamento social devido a 126 

pandemia da Covid-19, dispensa, neste momento, a assinatura dos membros da 127 

COREMU.    128 
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