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Ata da 55ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ  1 

Às quatorze horas do dia oito de julho de 2020, por meio virtual teamlink, ocorreu a 55a 2 

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

Edilene Aparecida Araújo da Silveira, Virgínia Junqueira de Oliveira, Alisson Araújo, Elaine 4 

Gesteira, Flávia de Oliveira, Wellington da Cunha, Joseane da Silva, Arlessandro 5 

Carvalho,   Ariana Vitalina Ferreira, Vânia Aparecida da Costa Oliveira, Lucimar 6 

Aparecida, Walquíria Jesusmara dos Santos, Marlon Willian da Silva e Thais Gonçalves 7 

Dias. A coordenadora da COREMU, Edilene, cumprimentou os participantes e passou a 8 

leitura da pauta. Em primeiro lugar discutiu-se a Pauta 1: Edital para coordenação e vice 9 

coordenação da COREMU, juntamente com o Edital para coordenação e vice coordenação 10 

do REMSA. O professora Arlessandro pediu a palavra e disse que prefere continuar na 11 

vice-coordenação da REMSA enquanto a portaria estiver vigente. E vai se candidatar a 12 

coordenação da COREMU. A Edilene disse que a coordenação da REMSA vai até final de 13 

julho. Elaine Gesteira pediu a palavra e disse que devido a situação da pandemia acha 14 

melhor reconduzir na coordenação da REMSA e abriu mão da Tutoria. Edilene falou do 15 

edital para aprovação dos membros da COREMU, foram definidas as datas das eleições 16 

sendo, eleições dia 14/07/2020 e inscrição dia 10/07/2020. Sobre o edital da COREMU a 17 

Edilene considerou que as pessoas que votam são da COREMU e as eleições serão 18 

através da presente reunião. Passou-se para a votação: para coordenação o Arlessandro e 19 

para a vice-coordenadora a Walquiria todos os membros concordaram com os nomes para 20 

a coordenação e vice-coordenação sendo aprovados por unanimidade. Passou-se para 21 

pauta 3: Informações sobre projeto do prof. Joaquim e prof. Ana Júlia; A Edilene pediu para 22 

Elaine Gesteria falar sobre o projeto e a mesma disse que foi feita algumas correções no 23 

projeto para que o mesmo passe pelo comitê de ética. Foi acertado o trabalho com o 24 

residente, com o adolescente e com a mestranda para que tudo corra bem. Elaine Gesteira 25 

disse que do ponto de vista dela o projeto é viável com os riscos inerentes a qualquer 26 

projeto. Pauta 4: Retomada das aulas teóricas das residências; Sobre o retorno das aulas a 27 

Edilene recebeu o retorno da PROPE no sentido de que seria o CONEP o responsável, 28 

porém o órgão não está composto. A PROPE sugeriu um ad referendum. Foi pedido, 29 

através da Diretoria, um ad referendum para a Reitoria. Pauta 5: Ofícios dos residentes 30 

quanto ao gozo de férias; Foi compartilhada a tela via ecrã e as férias foram aprovados por 31 

todos os membros. Pauta 6: Ofícios sobre autorização para participação em evento 32 

científico. Foi aprovada a norma sobre a participação em eventos, porém os membros 33 

indicaram a necessidade de alterar o período de liberação de 4 dias para a possibilidade de 34 

dois eventos/ano. A profa. Flávia informa que as atividades realizadas pelos residentes aos 35 

sábados retornaram a partir de 04/07. A partir de agosto, haverá alternância de R1 e R2 36 

entre os finais de semana. Pauta 7: Data das próximas reuniões ordinárias: Ficou definido 37 

que a próxima reunião será dia 06/08/2020 as 14 horas e depois dia 08/10/2020 as 14 38 

horas. Nada mais havendo a tratar, eu Dalise Silva do Carmo, elaborei a presente que 39 

devido a ocorrência na modalidade virtual e ao isolamento social devido a pandemia da 40 

Covid-19, dispensa, neste momento, a assinatura dos membros da COREMU. (Estou 41 

olhando com a Isabel se podemos colocar as assinaturas digitais)  42 
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