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Ata da 58ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ  1 

Às quatorze horas do dia dois de dezembro de 2020, por meio virtual GoogleMeet, ocorreu a 58a 2 

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

Arlessandro Pinto de Souza Carvalho, Camila de Oliveira Fagueiro, Walquíria Jesusmara dos 4 

Santos, Patrícia Pinto Braga, Ana Carolina Malaquias, Cristiane Bicalho, Elaine Cristina Rodrigues 5 

Gesteira, Thais Gonçalves, Elaine Cristina Dias Franco, Virginia Junqueira, Flávia de Oliveira e 6 

Juliana Mara Flores Bicalho. A professora Thalyta Mansano justificou ausência devido a férias. O 7 

coordenador da COREMU, prof. Arlessandro, cumprimentou os participantes e deu inicio reunião 8 

solicitando a leitura do item 1 da pauta: Pedido de prorrogação de prazo para defesa de TCC dos 9 

residentes da RESENF: Elaine Ferreira de Almeida, Thais Gonçalves Dias e Flávia de Queiroz, os 10 

membros concordaram com a prorrogação das defesas do TCC das residentes e passou para o 11 

item 2 da pauta: Pedido de licença das atividades da Residência sem previsão de quantidade de 12 

dias, da residente da REMSA Mariana Silva Guimarães de Menezes, foi feita a leitura do pedido 13 

de licença da residente, por motivos de doença de familiar e necessidade de acompanhamento do 14 

familiar. O prof. Arlessandro passou a palavra para a profª Elaine Gesteira, que informou que a 15 

resolução das residências não permite afastamento para acompanhamento de familiar, e sugeriu 16 

que a residente trancasse a matricula conforme previsto em regimento, pontuando que a partir do 17 

momento do trancamento da matricula a bolsa seria suspensa, Cristiane Bicalho questionou sobre 18 

como aconteceria a volta da residente e foi respondida pela profª Elaine Gesteira que quando a 19 

residente destrancasse a matricula ela atuaria junto com a próxima turma. Profª Patrícia Braga 20 

sugeriu uma consulta ao Conselho Nacional de Residência, solicitando orientações sobre as 21 

possibilidades de afastamento da residente e ate que essa consulta seja feita sugeriu que a seja 22 

feita uma antecipação das férias da residente. Profª Elaine Franco pontuou que para o 23 

trancamento existe uma legislação especifica em que o residente solicita o trancamento 24 

entregando que justifiquem a solicitação de trancamento, a solicitação deve ser apreciada pela 25 

COREMU local e após aprovação deve ser encaminhado parecer ao Conselho Nacional de 26 

Residência para validação, informou também que a Comissão Nacional das Residências esta 27 

inativa, isso a dificuldade de comunicação com a mesma, sugerindo que as férias da residente 28 

fossem antecipadas a fim de ter mais tempo para solucionar a questão. Profª Patrícia Braga 29 

sugeriu que a residente fosse informada sobre as possibilidades pontuando que algumas questões 30 

fogem da gerencia da COREMU local. Todos concordaram a antecipação das férias da residente e 31 

passou ao item 3 da pauta Oficio 20 da turma da REMSA - Validação do “I Simpósio Brasileiro 32 

Multiprofissional em Doença Falciforme “ como produção cientifica:  foi lido o oficio da turma 33 

R2 dos residentes da REMSA, solicitando a validação do “I simpósio Brasileiro Multiprofissional em 34 

doença Falciforme”, professor Arlessandro pontuou que devido a pandemia os residentes estão 35 

com dificuldades para apresentação de trabalho e que na ultima reunião já havia sido discutido, 36 

todos concordaram com o deferimento da solicitação dos residentes e passou ao item 4 da pauta 37 

Solicitação de vaga de Estágio de Thays Bin, residente do primeiro ano pelo Programa 38 

Multiprofissional em Atenção Primária (com foco em saúde da família) da Secretaria Municipal 39 

de Saúde de Santos - São Paulo. Foi lido o e-mail da residente solicitando vaga de estágio, profª 40 

Patrícia Braga pontuou que o nosso Programa de Enfermagem não é Multiprofissional, e solicitou 41 
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que fosse verificado junto a residente se ela gostaria de fazer o estágio na REMSA ou RESENF, e 42 

informar a residente sobre as questões burocráticas referentes a documentação (convénio, termo 43 

de compromisso e plano de trabalho) professora Elaine Franco solicitou que fosse explicado a 44 

residente que o programa de residência da enfermagem e “profissional” e que o programa 45 

Multiprofissional e o REMSA, Elaine Franco informou que caso seja aceita a vinda da residente 46 

para o estágio é a SEMUSA quem define o local de estagio e o preceptor que atendera a residente 47 

e que a residente devera cumprir as regras informadas nas normas da COREMU (produzir relatório 48 

e apresentar a SEMUSA e para o Programa)verificar na pagina da COREMU as orientações para 49 

Sofia Feldmam, Prefeitura de Carmo do Cajuru, Prefeitura de São João del-Rei e em processo de 50 

estágio optativo. Ariana questionou quais instituições tem convénio com a UFSJ profa Elaine 51 

Franco respondeu que temos convénios com Hospital renovação com Hospital São João de Deus. 52 

Camila Fagueiro questionou se seria possível realizar o estagio optativo fora do pais, profa. Elaine 53 

Franco respondeu que é preciso verificar o processo com o Setor de Estágio e que o o estágio 54 

optativo não pode ultrapassar 30 dias, orientou também a Camila que o processo é demorado e 55 

burocrático. Passou aos itens da pauta 5 e 6: Ofício 22 da turma da REMSA – Solicitação de 56 

dispensa das atividades nos dia 28,29 e 30 de Dezembro, devido ao recesso do centro de saúde 57 

São José, com reposição após o período de férias e Discussão a respeito do feriado de final de 58 

ano – RESENF: O prof. Arlessandro explicou que as turmas solicitam dispensa das atividades nos 59 

dias 28,29 e 30/12/2020 para recesso de final de ano e as horas seriam pagas posteriormente, 60 

cada grupo deverá apresentar aos tutores e a coordenação as formas de pagamento para essas 61 

horas, Elaine Franco considerou que concorda com a dispensa dos residentes nos dias solicitados, 62 

mas que o cronograma para pagar as horas seria inviável presencialmente e que a coordenação 63 

indique um curso para que os residentes paguem as horas, profa. Patrícia Braga concordou com a 64 

consideração da profa. Elaine Franco, que o cronograma presencial seria inviável. Thais Gonçalves 65 

perguntou sobre o prazo para pagar tais horas e disse que a proposta do curso seria mais 66 

interessante para todos, todos concordaram com a proposta da professora Elaine Franco de 67 

indicação pela coordenação de curso a ser feito para compensação das horas. Passou ao item 7 da 68 

pauta: Levantamento dos residentes que estarão nas unidades São Jose e Niterói durante o mês 69 

de Janeiro/2021. A profa. Elaine Gesteira solicitou a verificação de quais residentes estarão nas 70 

unidades São José e Niteroi, devido a preocupação com as férias dos preceptores a fim de evitar 71 

que o residente fique sem preceptor na unidade. Profa. Elaine Franco apresentou planilha de 72 

Férias informando que 2 residentes estarão no Niterói durante 15 dias que serão Mariana e 73 

Sabrina, os demais estarão os 30 dias de férias, no São José, apenas o residente Marlon ficara os 74 

30 dias em férias, os outros 5 terão 15 dias de férias. Ana Carolina informou que a preceptora 75 

Erica também estará em férias. Elaine Gesteira demonstrou preocupação quanto ao residente ficar 76 

sozinho na unidade de Saúde e perguntou se Alisson e Virginia (tutores) também estariam em 77 

férias, profa. Virginia informou que estaria em férias até 25/01/2021, mas que em reunião com os 78 

preceptores a preceptora Vania informou que estará na unidade. Profa. Flávia de Oliveira 79 

perguntou se na REMSA quando o preceptor esta em férias o residente não pode continuar em 80 

campo, profa. Elaine Gesteira respondeu de acordo com a experiência na unidade São José, 81 

informando que tenta-se conciliar as férias do residente com o preceptor, mas quando não é 82 

possível essa  conciliação, negocia-se com os demais preceptores quem entre eles poderia ser o 83 

apoio do residente, e o residente pode contar também com os tutores, quando os mesmos estão 84 
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disponíveis.Passou ao item 8 da pauta Normatização da apresentação de trabalho de conclusão 85 

de curso – RESENF. A professora Flavia apresentou a pauta que foi uma demanda das residentes 86 

solicitando padronização da apresentação do TCC referente a tempo de apresentação e criação de 87 

link para apresentação. Apresentou um documento para apreciação, no documento consta que o 88 

próprio residente devera criar o link para apresentação e enviar para o orientador e demais 89 

membros da banca, a apresentação deve ser feita em slides, 20 à 30 minutos de apresentação e 20 90 

minutos para cada componente da banca para arguição dialogada, ata será enviada pela secretaria 91 

da RESENF, profa. Virginia informou que existe um arquivo com os critérios de avaliação e que vai 92 

verificar se ela tem esse arquivo, caso não tenha o arquivo deve estar salvo no computador da 93 

secretaria da residência. Thais Gonçalves pediu p relatar uma situação com que aconteceu com 94 

uma das residentes da RESENF referente a equipamento de proteção individual (mascara N95 para 95 

coleta de PCR) segundo ela a responsável pelo almoxarifado Adriana informou que não iria 96 

disponibilizar a mascara N95 para residentes, apenas para os funcionários da unidade. Visto isso, 97 

solicitou que a coordenação e a COREMU reenvie documentação para Inês Alcione solicitando 98 

essa disponibilização dos EPIs para os residentes e informou que orientou as demais residentes a 99 

não realizarem coletas de PCR sem os devidos equipamentos, Camila Fagueiro informou que na 100 

unidade que ela atua também já foi informada que não ira ser disponibilizado mascara N95 para 101 

residente. Elaine Franco informou que nessa situação ou o enfermeiro ficaria responsável pelas 102 

coletas ou os enfermeiros deverão repassar os equipamentos para os residentes. Thais reforçou o 103 

pedido de reenvio do documento que foi enviado no inicio da pandemia para Inês com copias para 104 

as turmas. Profa Flávia informou que vai encaminhar o e-mail conforme solicitado pela residente. 105 

Thais reforçou que em nenhum momento as residentes estão se negando a realizar coletas, mas 106 

que o uso de EPIs é imprescindível, profe. Arlessandro concordou que as residentes não devem 107 

realizar coletas sem os devidos EPIs. Profa. Elaine Franco pediu a palavra para fazer um informe 108 

referente ao TELECOVID: a equipe da REMSA que não são enfermeiros (Demais profissionais da 109 

equipe) vai permanecer na equipe até o dia 23/12/2020, após essa data não estarão mais na linha 110 

de frente do TELECOVID relacionada ao ALOCORONA. A SEMUSA já esta ciente e a data foi 111 

acertada juntamente com a SEMUSA que já esta selecionando novos profissionais para atuar nessa 112 

central de atendimento, os residentes passarão a cumprir a sua carga horária totalmente dentro 113 

das unidades saúde. Inclusive a bonificação que os residentes recebem tem relação direta com o 114 

atendimento na linha de frente da COVID, neste momento os profissionais não enfermeiros tem 115 

direito a receber a bonificação devido à atuação no TELECOVID a partir do dia 23/12/2020 essa 116 

relação com o TELECOVID vai terminar e será planejado juntamente com os residentes outras 117 

atividades relacionadas a COVID para continuar justificando a validação mensal da bonificação dos 118 

mesmos. Os residentes não enfermeiros irão mudar a ação, mas continuaram fazendo uma ação 119 

exclusiva da COVID para continuar tendo direito a bonificação. Profa Elaine Gesteira perguntou 120 

se a bonificação será paga até março/2021 e foi confirmado pela professora Elaine Franco 121 

informando que pode haver prorrogação. Ficando todos de acordo o prof.Arlessandro agradeceu a 122 

todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Anna Eliza Rodrigues, elaborei a 123 

presente que devido a ocorrência na modalidade virtual e ao isolamento social devido a pandemia 124 

da Covid-19, dispensa, neste momento, a assinatura dos membros da COREMU. 125 
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