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

Às quatorze horas do dia vinte e quatro de fevereiro de 2021, por meio virtual GoogleMeet, 2 

ocorreu a 59a Reunião extraordinária da COREMU/UFSJ, com a participação dos seguintes 3 

membros:  Arlessandro Pinto de Souza Carvalho, Walquíria Jesusmara dos Santos, Patrícia Pinto 4 

Braga, Ana Carolina Malaquias, Cristiane Bicalho, Elaine Cristina Rodrigues Gesteira, , Virginia 5 

Junqueira, Flávia de Oliveira, Wellington da Cunha, Taína Nunes. A professora Thalyta Mansano 6 

justificou ausência devido a férias. O coordenador da COREMU, prof. Arlessandro, cumprimentou 7 

os participantes e deu inicio reunião informando que conforme Oficio enviado pela prefeitura de 8 

Divinópolis representante da SEMUSA na COREMU Ines Alcione estava saindo da diretoria da 9 

Atenção Básica na SEMUSA e que em seu lugar estava entrando Daniela Dias, que por motivos de 10 

agenda não pode participar desta reunião. Informou que agendaria uma reunião com a SEMUSA 11 

para discutir a imunização contra a COVID 19 para os residentes que ingressaram nos programas 12 

REMSA e RESENF. Pauta 1 – Ad referendum para residente Mariana. Professor Arlessandro 13 

informou que a residente da REMSA Mariana Guimarães solicitou trancamento que foi deferido 14 

via ad referendum e que havia sido encaminhada a Comissão de Residências, porém até o 15 

momento não havia tido retorno. Patrícia Braga informou que deveria verificar sobre a suspensão 16 

dos pagamentos da bolsa. Pauta 2 Troca de representante discente da RESENF. A residente 17 

Camila deixou a COREMU e a residente Tainá Nunes assumiu a vaga. Tainá informou que foi 18 

acordado entre os residentes que houvesse a troca de representantes. Pauta 3 – Agendamento 19 

das próximas reuniões Ficou agendada as próximas reuniões para os dias 29/04/2021, 20 

24/06/2021 e 26/08/2021. Professor Arlessando comunicou que levando em consideração o 21 

calendário da UFSJ foi decidido ad referendum a que os residentes pudessem gozar o feriado de 22 

carnaval. Wellington questionou sobre a recepção dos novos residentes professor Arlessandro 23 

informou que a COREMU iria realizar uma reunião online pela manhã com os novos residentes e 24 

após essa reunião os representantes da REMSA E RESENF irão se reunir com os novos residentes 25 

na parte da tarde. E que o cronograma estava sendo elaborado e seria encaminhado a todos os 26 

interessados. Tainá pontuou a possibilidade da acolhida seja realizada no auditório da Unidade 27 

Serra Verde, que havia sido disponibilizado pela tutora Marlene, professora Flávia informou que 28 

estendeu o convite aos preceptores e que achava que a UFSJ seria de melhor acesso e que seria 29 

uma oportunidade dos novos residentes conhecerem o CAMPUS. Ficando todos de acordo o 30 

prof.Arlessandro agradeceu a todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Anna Eliza 31 

Rodrigues, elaborei a presente que devido a ocorrência na modalidade virtual e ao isolamento 32 

social devido a pandemia da Covid-19, dispensa, neste momento, a assinatura dos membros da 33 

COREMU. 34 
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