
PLANO DE TRABALHO – PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM ÁREA DA SAÚDE DA
UFSJ/CCO

Divinópolis, 20 de Março de 2020

A Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde (COREMU) da Universidade Federal de

São João del-Rei – UFSJ, no uso de suas atribuições e considerando:

I - Portarias da Reitoria n° 113/2020, de 17/03/2020, e n° 122/2020, de 21/03/2020, que dispõem

sobre as medidas emergenciais em função da pandemia de Covid-19;

II - As atribuições de coordenação, supervisão e acompanhamento dos programas de residência ,

a ser desempenhadas pela COREMU, prevista no Art 2º da Resolução/CNRMS nº 1 de 21 de

julho de 2015;

III - A Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela

Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana

pelo novo Covid-19 (novo coronavírus);

IV – As Recomendações para planejamento e execução das atividades teóricas, teórico-práticas

e práticas dos programas de residência em decorrência da pandemia do Covid-19 emitidas pelo

Fórum Nacional de Coordenadores de Residências em Saúde em 18 de março de 2020;

V – Comunicado, via email, enviado pela Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na

Saúde (SGTES) do Ministèrio da Saúde, em 19 de março de 2020 no qual há a determinação

que “ os residentes e todos os envolvidos no processo não deverão se afastar das atividades,

exceto, os casos acometidos por doenças crônicas, os maiores de 60 anos e Gestantes e

lactantes” e;

VI – Deliberações feitas na 51ª Reunião extraordinária da COREMU realizada em 18 de março

de 2020, na sala 201 A do Campus Centro-oeste Dona Lindu, estabece o Plano de Trabalho do

Programa de Residência em Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família e do

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente em funcionamento no

Campus Centro-Oeste Dona Lindu, conforme descrição a seguir:

1. As aulas teóricas estão suspensas até que haja manifestação da Pró-reitoria de pesquisa e

Pós-graduação da UFSJ, considerando as recomendações do Fórum Nacional de

Coordenadores de Residência em Saúde.

2. As atividades práticas desenvolvidas nos serviços de saúde, de segunda a sexta-feira, serão

mantidas sendo observada a carga horária máxima de 48hs semanais, conforme diretrizes

de funcionamento de Programas de Residência em Saúde.Serão computadas nas 48hs as

capacitações e reuniões relacionadas ao processo de trabalho do residente no decorrer da

pandemia do Covid-19, conforme definição de cada programa de residência.

3. As atividades de acompanhamento desenvolvidas por coordenadores dos programas,

preceptores e tutores serão mantidas conforme planejamento regular de cada programa;

4. As reuniões entre equipes de residentes,tutores, preceptores e coordenadores poderão

ocorrer em formato de webconferência, em observância ás recomendações de prevenção e

controle da disseminação do Covid-19.



5. A COREMU, representada pela coordenação e vice-coordenação fará o acompanhamento

semanal dos residentes, por via remota e presencial, com a finalidade de identificar e

deliberar, juntamente com demais membros, acerca das necessidades identificadas.

Este Plano de Trabalho poderá ser revisto sempre que necessário, de acordo com novas normas

e orientações oficiais.
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