
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO
1 Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Residência Multiprofissional em
Saúde e em Área profissional da Saúde – COREMU, da Pró-reitora de
Extensão e Cultura – UNIFESP realizada dia quatorze do mês de abril de
2 dois mil e vinte, na cidade de São Paulo, de forma vitural, com a presença dos
membros: Profa. Dra. Suzete Maria Fustinoni, Profa. Dra. Erika Mattos Santangelo,
Profa. Dra. Rita Simone Lopes Moreira, Profa. Dra. Suely
3 Sueko Viski Zanei, Dra. Luciana Dias Chiavegato, Profa. Dra. Naira de Fatima Dutra
Lemos, nutricionista Clarice Cavalero Nebuloni, Profa. Dra. Rosely Erlach Goldman,
Profa. Dra. Ana Paula Dias França Guareshi, Prof. Dr.
4 Marcelo Baptista de Freitas, assistente Social Célia Regina Nascimento, Profa. Dra.
Edvane Birelo Lopes de Domenico, Nathalia Oliveira Bortolatto, Profa. Dra. Maria Stella
Peccin da Silva, Profa Dra. Terezinha Rodrigues,
5 nutricionista Dra. Aline Maria Pereira, Enfermeira Tabata Galindo Honorato, Profa.
Dra.Cássia Regina Vancini Campanharo, Profa. Dra. Ruth Ester Assayag Batista,
enfermeira Dra. Ieda Aparecida Carneiro, farmacêutica Ms.
6 Julia Hiromi Hori Okuyama, Fonoaufiologa Isabella Christina Oliveira Neto, Dra.
Samntha Mucci e as residentes Jéssica de Andrade e Ana Carolina Müller. Ausências
justificadas: Dra. Caroline Bublitz Barbosa, Assistente
7 Social Cristhiene Montone Nunes Ramires, Profa. Dra. Janine Schirmer e Profa. Dra.
Bartira de Aguiar Roza. Havendo quórum, a presidente, declarou abertos os
trabalhos com as temáticas da Ordem do dia, a saber: 1.
8 Aprovação da ATA do dia treze de fevereiro de dois mil e vinte – foi
aprovada com doze (12) votos favoráveis, sendo quatro (4) abstenções; 2.
Comissão para análise dos encaminhamentos sobre covid19 – A Sra
Presidente
9 relatou que frente às demandas referentes à pandemia, como: afastamentos,
grupos de risco entre outros, tornou-se necessário a criação desta comissão, a qual
deve ser composta por cinco membros deste conselho,
10 sendo quatro coordenadores de programa e um residente. Ela sugeriu que a
composição conte com Profa. Erika Mattos e um representante da Baixada. Profas.
Stella e Terezinha relataram estarem com bastante demanda
11 e outras atribuições no próprio programa e em outras atividades no Campus
Baixada que inviabiliza a participação como membro nesta comissão. A proposta foi
aprovada por unanimidade com 19 votos favoráveis. A
12 princípio foi solicitado que os conselheiros se manifestassem quanto à
composição, onde ficou definido os membros: Profa. Dra. Erika Mattos Santangelo,
Profa. Dra. Rita Simone Lopes Moreira, Tabata Galindo Honorato,
13 Profa Dra. Terezinha Rodrigues, além destas, ficou da residente Jéssica de
Andrade enviar via e-mail o nome do(a) residente que comporia a comissão. 3. Data
final para o encaminhamento do número de vagas processo
14 seletivo 2020/2021 – A representante da área profissional Psicologia, Samatnha
Mucci relatou que persiste os problemas estruturais da profissão psicologia dentro
do Hospital São Paulo. Disse ainda que há muita
15 insatisfação dos residentes. Diante da Falta do serviço de psicologia dentro do
Hospital, ela propôs a possibilidade de conversar com o Prof.  Jose Roberto e Dra
Sandra para tentar parceria com a Saúde Mental do HU
16 (SAMERU). Profa. Suzete lembrou que antes da pandemia, foi solicitado as Atas
das reuniões da Psicologia, mas a Coremu não chegou a receber. Ela ainda disse que
se propôs a ajudar e que fica no aguardo da
17 documentação para encaminhamentos. Sugeriu ainda que seja discutido entres as
coordenações de programas que têm a profissão referida para definir
encaminhamentos. Alguns conselheiros sugeriram o mês de junho,
18 outros, maio. Logo, a proposta apresentada para votação foi: que as vagas sejam
enviadas pelas coordenações de programas no mês de maio. Após votação, essa
proposta foi aprovada com dezoito(18) favoráveis, dois(2)
19 desfavoráveis e uma (1) abstenção. Informes: 1. Comunicado 1 da Coremu –
Profa Suzete relatou que o comunicado 1, assinado pela coordenação da Coremu foi
enviado a todos via e-mail e inseridos na página da
20 Coremu. Disse ainda que o comunicado foi elaborado considerando resoluções,
análises da Procuradoria da Unifesp e da Pró-reitoria de Extensão e Cultura - Proec.
2. Oficio Para Aremulti – Foi encaminhado Ofício a
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21 Associação dos Residentes referente à paralisação dos residentes que ocorreu no
meio da pandemia do coronavírus com anuência da Proec e da Procuradoria Unifesp.
3. Planilha Bonificação – A Coordenação da Coremu
22 recebeu planilha referente à Bonificação no valor de 667,00 reais a ser creditado
aos residentes. A planilha foi preenchida com os nomes de todos os residentes ativos
e enviada, gerou um número de protocolo de
23 confirmação que foi encaminhado a todos conselheiros. Profa Suzete disse que
não foi informada a possível data de pagamento, logo, o que era de responsabilidade
da Coremu foi realizado. A conselheira Célia Regina
24 perguntou se todos os residentes de todos os programas estão na prática
hospitalar. Disse ainda que soube de residentes que não estão afastados, mas que
estão em casa. Profa Suzete disse que acredita que os todos os
25 residentes de todos os programas estejam na prática ou desenvolvendo
atividades teóricas/prático em casa. Reforçou que a planilha foi preenchida com
todos os residentes ativos, ficando os que estão formalmente
26 afastados por mais de 30 dias inativos. Ainda disse que pra coordenação da
Coremu só serão consideradas denúncias formais dos supostos residentes que não
estejam em atividade prática ou teórico pratica, realizadas
27 pelo coordenador de programa formalmente. Profa Erika Mattos exemplificou que
em seu programa ocorrem rodízios entre a pratica e teórico pratica conforme
decisão do NDAE do programa e que cabe a cada
28 coordenador de programa gerencia e controlar. A residente Jessica disse saber
que os residentes não estão ociosos em casa, muito pelo contrario, estão
desenvolvendo muitas atividades, as quais estão sendo descritas em
29 relatórios. Ela reforçou que a legislação impõe 60 horas semanais, sendo 48 horas
práticas, mas considerando a pandemia, essa carga horária em campo pratico é
muito relevante para saúde do residente. Disse saber quem
30 há residentes afastados sem atestado médico, porem, segundo normativa da
CNRMS os residentes que fazem parte do grupo de risco devem ser afastados.
Profa. Suzete sugeriu que as questões sejam discutidas na
31 Comissão da Covid-19 e, além disso, os NDAES de cada programa têm autonomia
para definição dessas atividades. 4. Sptrans; Emtu – Profa. Suzete relatou que no
início da pandemia a SPTrans cancelou as cotas do bilhete
32 único dos residentes o que gerou bastantes reclamações dos mesmos. Diante
disso, a Coremu envio solicitação formal a SPtrans para liberar as cotas, essa
solicitação gerou protocolo, o qual foi enviado a todos. Ela
33 lembrou a Jéssica que foi enviado e-mail a todos os residentes solicitando a
situação de cada um, porém, nem 60 por cento responderam e destes de 25% a
30% diz esta com problemas. A residente Jessica disse que
34 recebeu o e-mail, porem, não tinha como responder por todos, entretanto, irá
reforçar a todos essa necessidade. 5. Redução de transporte intermunicipal e
Baixada Santista – A Sra. Presidente relatou que a Coremu
35 recebeu e-mail da associação dos residentes solicitando providências referente a
redução do transporte público intermunicipal, o que estava dificultando a locomoção
dos residentes as unidades de prática. Ela informou
36 que em nenhum momento recebeu quaisquer informação ou solicitação de
coordenadores de programa. A presidente passou a palavra a residente Jéssica que
relatou que é uma realidade a redução de linhas de ônibus e
37 que realmente dificulta a ida de alguns residentes que moram em outras cidades
às unidades de prática. A orientação da Profa. Suzete foi de quem todos os
coordenadores de programa verifiquem os residentes que estão
38 com essa dificuldade         e enviem e-mail a Coremu relatando quais problemas,
assim, a coordenação da Coremu tomara providencias, alem de poder também ser
discutido na Comissão do Covid – 19. 6.
39 Encaminhamento do residente suspeito de Coviud-19 – Profa. Suzete
disse que no caso dos residentes que estejam com Covid – 19, estes devem procurar
a SSCD que fica na Rua Botucatu, 629, das 08 às 17. Já á noite e
40 final de semana, procurar o PA da Saúde Suplementar do Hospital São Paulo. 7.
Cadastramento dos profissionais “O Brasil Conta Comigo – Profissionais de
Saúde” – A presidente disse que solicitou ao MEC e ao Ministério
41 da Saúde orientações se os residentes devem ou não fazer o cadastramento,
porém, não obteve respostas. Diante disso, não se sentia segura em orientar alguns
residentes que enviou e-mail procurando, pois, segundo
42 eles o órgão de classe solicitou o preenchimento do cadastro. 8. Sistema para
alimentar histórico dos egressos 2020 – Foi comunicado que o sistema para
preencher o histórico escolar da turma egressa 2020 já está
43 disponível para todos os programas, havendo dúvidas, comunicar a secretaria. 9.
Ofício da vice coordenadora do programa ortopedia e traumatologia – A
Coremu recebeu Ofício com as assinaturas da Profa. Dra. Maria
44 Stella Peccin da Silva e Profa. Dra. Fernanda Flavia Cockell Silva, respectivamente,
coordenadora e vice do programa Ortopedia e Traumatologia, informado que a Profa.
Fernanda Flavia Cockell Silva não faz mais parte da
45 coordenação do programa referido.  Outros assuntos – A conselheira Profa
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Dra. Terezinha Rodrigues solicitou inclusão de informe referente ao pagamento aos
elaboradores das questões da prova do processo seletivo
46 2019/2020, pois, até o momento a FAP não se manifestou. Entretanto, a fala é de
que somente será pago quando o processo for encerrado, mas precisa saber a
previsão para que seja informado aos elaboradores. Profa.
47 Suzete passou palavra para Profa. Erika Mattos que disse que para realização do
pagamento integral dos valores precisaria ter ocorrido mais 400 inscritos pagantes,
como na houve, o pagamento será reduzido. Ela ainda
48 falou que a coordenação da Coremu fez uma proposta a FAp, porém, ainda não
houve resposta. Segundo Profa. Suzete, a FAP relata que quanto mais inscritos, mas
chance do pagamento ser no valor integral. Por isso,
49 Profa. Erika Matos disse que as reuniões do processo deste ano, tem que ocorrer
o mais breve, assim, o período de inscrição será maior. Nada mais havendo a tratar,
para constar, eu, Marcelo de Oliveira Souza, assistente
50 administrativo da Coremu, lavrei a presente ATA que, após aprovada, será
assinada por mim e pela Srª Presidente.

 

Profa. Dra. Suzete Maria Fustinoni

Coordenadora da COREMU      

 

 

Marcelo de Oliveira Souza

Ass. Adm. da Coremu Unifesp                    

Documento assinado eletronicamente por Suzete Maria Fustinoni,
Coordenador(a), em 22/05/2020, às 11:02, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo de Oliveira Souza,
Assistente em Administração, em 26/05/2020, às 09:08, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo
endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código
verificador 0314380 e o código CRC 754D2498.
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