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ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião O rdinária da Comissão de Residência Mul profissional em Saúde e em Área
profissional da Saúde – CO REMU, da Pró-reitora de Extensão e Cultura – UNIFESP realizada
dia vinte e oito do mês de setembro de dois mil e vinte, na cidade de São Paulo, de forma virtual,
com a presença dos membros: Profa. Dra. Suzete Maria Fus noni, Profa. Dra. Erika Ma os
Santangelo, Profa. Dra. Solange Guizilini, Profa. Dra. Suely Sueko Viski Zanei, Dra. Luciana Dias
Chiavegato, Profa. Dra. Naira de Fa ma Dutra Lemos, Ms. Clarice Cavalero Nebuloni , Profa. Dra Karla
Oliveira Marcacine, Profa. Dra. Ana Paula Dias França Guareshi, Prof. Dr. Marcelo Bap sta de Freitas,
Ms. Célia Regina Nascimento, Profa. Dra. Maria Stella Peccin da Silva, Nathalia Oliveira Bortola o,
Profa Dra. Terezinha Rodrigues , Dra. Aline Maria Pereira, Fonoaudióloga Juliana Boza Saurim, Enf.
Ms. Esp. Tabata Galindo Honorato, Profa. Dra. Janine Schirmer, Profa. Dra. Cássia Regina Vancini
Campanharo, enfermeira Dra. Ieda Aparecida Carneiro, farmacêu ca Ms. Julia Hiromi Hori Okuyama,
Dra. Caroline Bublitz Barbosa, Fonoaufiologa Isabella Chris na Oliveira Neto, Dr. Keller de Mar ni e as
residentes Ana Carolina Müller, Jéssica de Andrade e Luciana da Costa. Ausências jus ficadas: Dra.
Samntha Mucci e Profa. Dra. Rosely Erlach Goldman. Havendo quórum, a Presidente, declarou
abertos os trabalhos. Iniciou com os Informes: 1. Mudança da sala da CO REMU – Profa referiu que
a secretaria da Coremu mudou-se para segundo andar do prédio Octavio de Carvalho. 2. Sra
Fá ma retornou à a vidade presencial – Referiu que a Sra. Fá ma retornou ás a vidades
presencial na secretaria, porém, há restrições de fluxo, sendo necessário o devido controle. 3.
Par cipação do Comitê de Ensino, Pesquisa e Extensão Hospital São Paulo - HU da Unif esp –
referiu que houve reunião com o Comitê de Pesquisa e Extensão do Hospital São Paulo, onde foi
apontado a importância da residência realizar um diagnós co situacional dos problemas que a
residência vem enfrentando nos HSP. Diante disso, ela referiu que enviaria planilha a todas as
coordenações de programas para preenchimento. 4. Folha de f reqüência – referiu que mesmo a
Sra. Fá ma estando na Coremu, às freqüências devem ser enviadas via email, reforçou ainda para
todos se atentarem aos prazos de entrega. 5. T rabalho de Conclusão de Curso – referiu que
recebeu solicitações de prorrogações de prazo para entrega de TCCs, porém, além do prazo legal
estipulado dos 180 dias após o término da residência (28/02/2020). Reforçou que durante os vinte e
quatro meses de curso, o residente tem carga horária disponível para realizar o TCC e entregá-lo
nesse período. Referiu ainda que concedeu mais sessenta dias para entrega dos trabalhos. 6.
Estágio O pta vo – Referiu que segundo o Procurador, a Coordenação da Coremu não poderia
assinar o termo de compromisso ou estagio antes de o convênio esta assinado. Disse ainda que se
reuniu com o Procurador, onde foi acordado que a coordenação da Coremu enviaria documentação
referente aos estágios internos e externos ao mesmo. Referiu também que está assinando os
termos, porém, solicitou aos coordenadores que autorizam a saída dos residentes o envio de uma
jus fica va substancial, pois, a coordenação da Coremu quem responde pela assinatura. 7. Cole vo
Negro Residentes Unif esp – A residente Luciana referiu que a intenção é que seja criado um
espaço de acolhimento, discussão, escuta e de ação, bem como um chamamento para a discussão
racial, pois é importante ter um espaço onde os residentes negros se sintam “em algum lugar”.
Referiu que vários residentes se iden ficaram com o cole vo. 8. Cota processo sele vo
2020/2021 - Profa Erika Ma os Santangelo referiu que este assunto foi discu do em reunião do
COEC, na ocasião da pauta das cotas para os cursos de especialização; no caso das Residências havia
dificuldade técnica na implementação e seria discu do posteriormente. Em reunião da Comissão de
Exames da COREMU no final de 2019 e início de 2020, houve discussão sobre a implementação de
cotas, sendo considerado importante no mérito, porém sem possibilidade de implementação para
2021. A Proec representada pelo Profº Magnus, Pró-Reitor Adjunto, sugeriu a construção de um
grupo que permita instrumentalizar o sistema de cotas para o ano de 2022. 9. Atendimento de
saúde aos residentes - A residente Jéssica trouxe a demanda dos residentes referente ao retorno
do atendimento ambulatorial na casinha do aluno, referindo que no caso dos R2 que já estavam em
tratamento, veram o tratamento interrompido. Já os R1 que iniciaram o curso no inicio da
pandemia não conseguiram iniciar quaisquer atendimento. Referiu ainda que nos serviços do HSP,
como NASP e Pronto Socorro não são locais que possam atender esta demanda. Profa. Suzete
perguntou se o Núcleo de Apoio ao Estudante - NAE foi consultado ou a Pro - reitoria de Assuntos
Estudan s. Profa. Erika disse que esteve em reunião com o Prof. Anderson, Pro - reitor de Assuntos
Estudan s, disse que ainda está sendo negociado, mas não recebeu nada formal dos residentes,
mas que acolheria a demanda mediante a solicitação dos mesmos. Logo, as Profas. sugeriram
encaminhar a solicitação a PRAE e NAE. 10. Regimento da CO REMU – Profa. Suzete referiu que
recebeu o ques onamento da AREMULT I referente ao número de membros que pode compor o
conselho. Profa Suzete lembrou que a residência está ligada a PROEC e que segue dentro do
regimento da Coremu, o número de par cipantes segundo o que determina o regimento da PROEC
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e do estatuto da Unifesp. Entretanto, lembrou que as solicitações de ajustes no regimento da
Coremu está parado na PROEC, porém, quando essas solicitações forem discu das na COEC, pode
levar essa demanda da AREMULT I para discussão. Lembrou ainda que nesse momento, não adianta
levar pautas para reunião COEC, sem que o estatuto da Unifesp seja aprovado. Entretanto, sugeriu
que a residente Jéssica veja quem dos residentes tem assento no conselho COEC para que estes
repassem as informações das reuniões. 11. Comissão COVID – Profa. Cássia apresentou dados
coletados do ques onário respondidos pelos residentes. Profa. Suzete agradeceu e parabenizou o
grupo desta Comissão. 12. Processo Sele vo 2020/2021 – Profa Erika referiu que houve
ar culação com a Proec para analisar assuntos burocrá cos. Disse que o Srº Andre da Fap fez todos
os pagamentos aos elaboradores das questões da Prova. Informou que ira fazer o fechamento do
contrato do processo sele vo do ano passo. Referiu que irá apresentar a PROEC duas opções de
prova, sendo uma online, a qual é mais cara, e a outra presencial pela FAP. Disse que priorizará
locais de fácil acesso dos candidatos. Referiu que há possibilidade de usar os anfiteatros da Unifesp,
porem, só pode usar um terço da capacidade, além disso, referiu que a maioria não atende
exigências infraestruturais. Referiu que esta semana está vendo a questão operacional,
pretendendo na próxima reunião deste conselho apresentar o plano de trabalho e editais já
aprovados. Informou que há problemas tanto da viabilidade estrutura quanto financeira o que pode
encaminhar para a execução de um modelo de prova único onde englobará todas as questões
dentro de uma mesma prova re rando a divisão entre teórica, prá ca e pra ca/teórica, além da
inviabilidade da pontuação acadêmica por conta do tempo e da parte financeira. Profa Terezinha
Rodrigues, coordenadora do programa de Rede de Atenção Psicossocial, que lembrou a questão
das vagas do programa, onde não havia indicação da abertura das vagas para 2021, a mesma
confirmou que realmente não abrirá estas vagas. As Professoras Janine e Terezinha referiram que
diante das várias dificuldades, sugerem que o processo e aprova sejam desburocra zadas. Profa
Suzete pôs em votação a proposta da Profa. Janine referente a coordenação de prova e da
Coremu tenham autonomia no processo decisório nas tomadas de decisão do processo. Aprovado
com 19 votos favoráveis. 13. Emissão dos Cer ficados 2020 - Cadastro do registro dos
residentes egressos pela CNRMS – Profa. Suzete referiu que no dia 23 de setembro, em resposta
a solicitação de cadastro do número de registro dos residentes egressos em março deste ano, a
secretaria recebeu e-mail da Sra. Jessyca da CNRMS informado que esta comissão está ina va por
tempo indeterminado. Profa. Ainda relatou que isso acarreta na impossibilidade de emissão dos
cer ficados dos egressos porque o registro é inserido neste documento. O rdem do dia: 1.
Homologação da Ata da Reunião de O rdinária - 17/08/2020 – Aprovada com 16 votos, com
ajuste solicitado pela conselheira Julia Hiromi Hori Okuyama referente a não par cipação na reunião
e da conselheira Profa. Ana Paula ajustar o sobrenome; 2. Homologação da Ata
da Reunião Extraordinária 21/08/2020 - Aprovada com 17 votos, com ajuste solicitado pela
conselheira Profa Dra. Terezinha Rodrigues referente à inclusão de seu nome na lista de
par cipantes. 3.Homologação do parecer da Subcomissão sobre desligamento da residente
Gabrielle Maria Rodrigues - Aprovado com 17 votos. Profa. Suzete referiu que será encaminhado
a PROEC para os devidos encaminhamentos, depois a residente Gabrielle. Nada mais havendo a
tratar, para constar, eu, Marcelo de Oliveira Souza, assistente administra vo da Coremu, lavrei a
presente ATA que, após aprovada, será assinada por mim e pela Srª Presidente.

 

 

Profa. Dra. Suzete Maria Fust inoni

Coordenadora da COREMU

 

 

Marcelo de Oliveira Souza

Ass. Adm da Coremu Unifesp

 

Documento assinado eletronicamente por Suzet e Maria Fust inoni, Coordenador(a), em
13/05/2021, às 08:54, 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, Técnico de Assunt os
Educacionais, em 13/05/2021, às 09:35, 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
0676161 e o código CRC 2D43F663.
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