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Ata da 61ª Reunião da Comissão de Residência Multiprofissional da UFSJ1

Às quatorze horas do dia vinte e quatro de junho de 2021, por meio virtual GoogleMeet, ocorreu a2
61a Reunião extraordinária da COREMU/UFSJ, com a participação dos seguintes membros:3
Arlessandro Pinto de Souza Carvalho,Elaine Cristina Rodrigues Gesteira,Flávia de Oliveira, Helen4
Ribeiro,Walquiria Santos, Virginia Junqueira,Daniela Dias,Christiane Bicalho,Lucimar Aparecida,5
Wellington Cunha,Tainá Nunes e Ana Luiza Gomes. Justificaram ausência Hosana Ferreira, Patrícia6
Braga, Gylce Panitz,Kellen Rosa, Elaine Franco, Ana Carolina Malaquias. O coordenador da7
COREMU prof. Arlessandro cumprimentou os participantes e iniciou a reunião com a Pauta 1 -8
Reprovação de residentes em disciplinas teóricas. Passou a palavra à professora Flávia que9
informou ao que devido ao ensino remoto as presenças nas disciplinas teóricas não são10
computadas,porem é exigido 75% de entrega de atividades e 75% de aproveitamento das notas e11
que caso o residente não atenda essas exigências pode ser reprovado. Em caso de reprovação o12
residente pode continuar as atividades e finalizar as atividades da residência porém ele deverá13
cumprir a disciplina em outro momento para emissão de certificado de conclusão do curso sendo14
que para o cumprimento de tais disciplinas não haverá pagamento de bolsa residência. Solicitando15
que os representantes discentes repassem as informações aos demais residentes. A residente16
Tainá perguntou sobre o acesso ao SIGAA para acompanhamento de notas e foi informada que até17
o momento os residentes ainda não possuem acesso ao SIGAA e que a demanda foi repassada ao18
NTINF porém ainda não houve retorno, professora Flávia sugeriu que os residentes solicitassem ao19
professor a informação referente as notas, e que poderiam verificar uma forma de divulgação das20
notas. Pauta 2- aprovação de edital para coordenador e vice coordenadar da REMSA. Professor21
Arlessandro passou a palavra à professora Elaine Gesteira que explicou que o período de vigência22
da portaria de vice coordenador da REMSA do professor Arlessandro estava finalizando em 31/0723
e que o período de recondução do seu mandato como coordenadora acordado no ano passado24
também estava finalizando. Dessa forma o edital está sendo apresentado para aprovação para que25
desse inicio ao período de inscrição dos candidatos, as datas previstas no edital seriam de26
25/06/2021 à 09/07/2021 para inscrições dos candidatos e 13/07/2021 para eleição, todos os27
membros concordaram e o edital foi aprovado para publicação. Professora Elaine pontuou que28
caso não surja nenhum candidato para coordenação ela pode pensar se continua ou não na29
coordenação, porém caso mantenha a posição de não continuar a frente da coordenação, a30
decisão ficará a cargo da diretoria através de ad referendum e o professor Arlessandro relembrou31
que em reunião no ano passado foi acordado que a professora Elaine Gesteira iria ser reconduzida32
por mais um ano e o prazo que ela se comprometeu está encerrando. Pauta 3 - Alteração de33
ferias dos residentes da RESENF. O professor Arlessandro passou a palavra à professora Flávia que34
informou que as férias das residentes foram divididas em 2 blocos o primeiro bloco iniciando em35
12/07/2021 e finalizando em 26/07/2021 e que algumas disciplinas da RESENF são oferecidas em36
conjunto com a graduação e com o mestrado em Enfermagem, esse ano a disciplina Metodologia37
Cientifica esta sendo oferecida nos meses de maio e junho finalizando em 02/07/2021 e que o38
cronograma foi enviado após a marcação das férias e a disciplina estaria coincidindo com o39
período de férias das residentes.A professora responsável pela disciplina Fernanda Lanza se40
prontificou a disponibilizar a gravação das aulas paras as residentes e adiar a data para a entrega41
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das atividades. A residente Tainá informou que a sugestão das residentes seria uma reposição das42
aulas posteriormente.Professora Flávia informou que não existe a possibilidade de reposição das43
aulas, e sim disponibilização do conteúdo gravado, professor Arlessandro informou que as44
residentes não podem ter aulas durante as ferias e que a professora Fernanda se dispôs a realizar45
um encontro para esclarecimento de duvidas em data a ser acordada entre as residentes e a46
professora Fernanda, e as opções seriam: As residentes assistem as aulas gravadas após as ferias e47
agendam um encontro para esclarecimento de duvidas ou a coordenação teria que suspender as48
férias das residentes e remarcar para janeiro/2022. A residente Tainá consultou as residentes e49
ficou acordado que as residentes aceitariam assistir as aulas gravadas e entregar as atividade após50
o período de férias. O professor Arlessandro passou para a Pauta 4 - Edital de seleção de novas51
turmas. Professora Elaine Gesteira informou que foi decidido manter o processo seletivo unificado52
RESENF e REMSA visto que as experiências anteriores mostraram um melhor aproveitamento de53
recursos humanos e materiais e otimização de tempo. Informou que a FAUF informou estar com54
problemas no momento, mas que poderia realizar o próximo processo seletivo, mas que existe55
uma negociação com outras fundações, a ideia para esse ano seria de antecipar a realização do56
processo seletivo para novembro/2021 para evitar correria. O edital já está pronto e já foi57
encaminhado para as fundações. E que o edital será publicado antes da confirmação do MEC58
quanto a manutenção das bolsas e que está claro no edital que caso as bolsas não sejam mantida59
o edital será suspenso. Informou que o processo seletivo não terá mais 3 etapas (prova escrita,60
entrevista e analise de currículos) e sim 2 etapas (prova escrita e analise de currículos). Professora61
Flávia ressaltou que o jurídico de outras instituições recomendam a retirada da entrevista do62
processo seletivo visto que a entrevista pode ser subjetiva e gera margem para recursos o que63
pode atrasar o andamento do processo.Dessa forma as coordenações optaram por retirar a64
entrevista das etapas de avaliação. Elaine Gesteira informou que a prova esta prevista para65
08/11/2021 e que está aguardando retorno das fundações para então decidir qual fundação66
realizara o processo se FAUF ou FACEP. Prof. Arlessandro ressaltou a necessidade de realizar o67
processo seletivo no segundo semestre/2021 para que os candidatos tenham tempo para se68
organizarem. E para que a matricula seja feita de forma mais tranquila.profa Flávia informou que69
as datas informadas no edital podem sofrer alterações de acordo com as necessidades legais e da70
fundação que for realizar o processo. Todos concordaram com as colocações e o professor71
Arlessandro passou para a Pauta 5 - Agendamento de novas reuniões. Prof Arlessandro propôs72
que as próximas reuniões para a COREMU sejam realizadas em 26/08/2021, 21/10/2021,73
16/12/2021 e 17/02/2022. Ficando todos de acordo o prof. Arlessandro agradeceu a todos e74
encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Anna Eliza Rodrigues, elaborei a presente que75
devido à ocorrência na modalidade virtual e ao isolamento social devido à pandemia da Covid-19,76
dispensa, neste momento, a assinatura dos membros da COREMU.77
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