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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 quinze do mês de junho 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, nutricionista Clarice Cavalero Nebuloni, Profa. Dra Karla Oliveira
Marcacine, Profa. Dra. Rosely Erlach Goldman, Profa. Dra. Eliana Moreira Pinheiro, Prof. Dr. Marcelo
Bap sta de Freitas, Nathalia Oliveira Bortola o, Profa Dra. Terezinha Rodrigues, nutricionista Dra.
Aline Maria Pereira, Fonoaudióloga Juliana Boza Saurim, Enfermeira Tabata Galindo Honorato, Profa.
Dra.Cássia Regina Vancini Campanharo, Profa. Dra. Ruth Ester Assayag Ba sta, enfermeira Dra. Ieda
Aparecida Carneiro, farmacêu ca Ms. Julia Hiromi Hori Okuyama, Dra. Caroline Bublitz Barbosa,
Fonoaufiologa Isabella Chris na Oliveira Neto, Dra. Samntha Mucci, Assistente Social Cristhiene
Montone Nunes Ramires e as residentes, Ana Carolina Müller e Luciana da Costa. Ausências
just if icadas: Profa. Dra. Ana Paula Dias França Guareshi, Profa. Dra. Janine Schirmer, Res. Jéssica de
Andrade, Profa. Dra. Maria Cris na Mazzaia. Havendo quórum, a Presidente, declarou abertos os
trabalhos. O rdem do dia: 1. Aprovação da ATA do dia dezoito de maio de dois mil e vinte –
aprovada com dezoito (18) votos favoráveis com correção na fala da Profa. T herezinha na linha 51;
2. Início das Disciplinas transversais da CO REMU em Agosto – A Professora Suzete relatou que
na úl ma reunião foi posto em discussão a realização das aulas transversais da Coremu no formato
ensino à distância em domícilio, por isso, trouxe a proposta que as mesmas possam ocorrer em
agosto. Porém, ainda sim precisa ouvir todos, pois, ainda persiste a situação de pandemia. Reforçou
ainda que essas aulas “re ram” 180 residentes R1 e 180 R2 à tarde da prá ca assistencial. Após as
discussões, a Sra. Presidente propôs: 1. Início das disciplinas transversais em agosto – Tendo
em vista que houve um voto inválido, registro aqui que do total de votantes, desconta-se-a um voto
do total. Proposta aprovada com 23 votos, porém, 22 votos válidos. 2. Encontros assíncronos,
síncronos ou misto . Foi aprovada a composição mista com 16 votos. Portanto, as aulas das
disciplinas da Coremu ocorrerão de forma mista com início em agosto. 3. T rancamento de
matrícula do residente Paulo Andrade do Nascimento do Programa Saúde da Criança e do
Adolescente – Profa. Aline, coordenadora do programa relatou que o residente Paulo solicitou
trancamento de matrícula devido a duas questões, sendo a primeira a dificuldade de lidar com a
pandemia e por estar distante dos familiares que são de outro estado. Essas questões estavam
afetando a sua saúde mental e dificultando o desempenho no programa. Ela ainda disse que em
reunião com o NDAE do programa, foi deliberado favorável a solicitação de trancamento. Profa.
Aline reforçou que o residente não nha mais interesse em permanecer no curso, pois a intenção
dele era solicitar desligamento. A Sra. Presidente explicou que bastava ele comparecer a Coremu e
assinar documento. Profa Aline disse não saber que bastava assinar documento na Coremu.
Portanto, a Sra. Presidente comunicou que a coordenadora do programa re rou a proposta de
trancamento da ordem do dia. Inf ormes: 1 . Manif estação dos coordenadores sobre os
problemas enf rentados na profissão Psicologia  - A Presidente relatou que na úl ma reunião
ficou acertado que as coordenações de programas que têm a profissão psicologia iriam se reunir
para manifestação acerca dos problemas na profissão. Porém, a coordenação da Coremu até a
presente data não recebeu nenhuma manifestação. Ela ainda disse que devido à falta de
manifestação, não pode marcar reunião com as áreas responsáveis dentro do Hospital São Paulo.
Dra. Samantha Mucci, representante da área profissional Psicologia, relatou que houve reunião entre
ela os preceptores e tutores desta área, onde ela sugeriu que os mesmos conversassem com os
coordenadores de programas com obje vo de conseguir outros auxílios dentro do Hospital. Profa.
Cássia relatou que no programa Urgência e Emergência há problemas na psicologia e serviço social
no que diz respeito às preceptorias nos feriados e finais de semana. Logo, ela referiu que foi
solicitado posicionamento. Disse ainda que essas profissões propuseram contemplar a carga horária
dos feriados e finais de semana no formato EAD. Profa. Suely relatou que no programa Cuidados
Intensivos de Adultos há apenas uma psicóloga com tulação de especialista, porém, não pode
desempenhar funções de orientadora, tutora e outras. Portanto, referiu que necessita de uma
tutora. Dra. Samantha informou que durante muito tempo foi referência como tutora e orientadora
nos programas Cardiologia e Cuidados Intensivos de Adultos devido à falta de profissionais na
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ins tuição. Porém, relatou que sua principal dificuldade é a especificidade das aulas nesses
programas, pois não tem essa formação específica em UT I e Cardiologia. Ela ainda reforçou que
esse problema é a principal reclamação dos psicólogos dos referidos programas, pois sentem falta
das aulas específicas nesses cursos. Indagou ainda que não houve respaldo da ins tuição na
contratação de novos profissionais com tulação de mestrado que pudessem assumir essas
demandas. Após as falas, a Sra Presidente sugeriu que seja agendada reunião com as coordenações
de programas que têm a profissão psicologia, com a Profa. Dra. Samantha Mucci e também com a
par cipação da Profa. Dra. Sylvia da Baixada San sta. 2. Manif estação dos coordenadores sobre
os problemas enf rentados na prof issão Fisioterapia - A Presidente relatou que na úl ma reunião
ficou acertado que as coordenações de programas que têm a profissão psicologia iriam se reunir
para manifestação acerca dos problemas na profissão. Profa. Cássia relatou que no programa
Urgência e Emergência o problema na Fisioterapia foi resolvido. 3 .  Inf orme da Presidente da
comissão COVID-19 - CO REMU sobre residentes acome dos, suspeitos e quantos com
atestado -  Profa. Suzete relatou que devido à impossibilidade de a Profa. Dra. Rita Simone
permanecer na presidência da Comissão COVID, foi realizado convite a Profa. Dra Cássia do
Programa Urgência e Emergência.  Profa. Cássia disse que foram realizadas duas reuniões em sua
condução, onde a primeira foi para conhecer o grupo de trabalho. A segunda foi priorizar o
documento da CNRMS/MEC que específica os afastamentos ou realocação dos residentes que
pertencem ao grupo de risco em locais de menor risco. Porém, disse que o documento da CNRMS
não é claro, por isso, solicitou ajuda/reunião com o Dr. Eduardo da CCIH para um melhor
entendimento. Ela ainda relatou que foi solicitado aos coordenadores de programas um novo
levantamento da situação dos residentes do grupo de risco, bem como atestado médico
especificando a condição do residente para fins de análise de diagnós co e encaminhamento para
realocação. 4 . Raf aella Bastos Pessoa COAPES – Enviou e-mail inf ormando que o link do
FO RMSUS para as solicitações de campos de estágio/cenários de prá ca para 2021 será
disponibilizado a par r do dia 15/06/2020  - Profa Suzete informou que a Sra. Rafaela,
responsável pela inscrição ou abertura das solicitações de estágios pelo COAPES, informou que já
podemos pensar em quais equipamentos da Prefeitura pretendemos usar em 2021, sendo as
mesmas ofertadas no ano passado. Diante disso, Profa Suzete solicitou aos coordenadores que já
pensem quais a vidades prá cas os residentes desenvolveram na atenção primária, secundária e
terciária. 5 . AREMULT I encaminhou e-mail em 28/05 - Gostaríamos de saber o mo vo da
inconsistência entre nosso regimento geral e a resolução da CNRMS , bem como ques onar
a possibilidade de inserção dos representantes dos residentes por programa no colegiado,
conf orme atribui a nossa comissão nacional - Profa Suzete informou que dia 28/05/2020,
recebeu e-mail da AREMULT I ques onamento sobre as inconsistências entre o regimento da
COREMU e a resolução da CNRMS referente à representação de um residente em cada programa
de residência. Ela disse que não tem essa informação e até procurou em ATAs anteriores, porém,
não encontrou. Mas, relatou que encaminhará a PROEC para análise. Lembrou ainda que o
regimento da Coremu está por ser aprovado desde ano passado, e que ainda não foi dado
encaminhamento porque depende da aprovação do estatuto da Universidade e do regimento
Proec. Entretanto, ela se compromete a consultar a Proec para verificar possibilidades de atender a
demanda da AREMULT I. 6 . Solicitação de Indicação de representantes para a CAEC ISS -
 Solicitamos indicação de representantes da Residência, tular e suplente, para compor a
Câmara de Extensão e Cultura - biênio 2020 a 2022 - Profa Suzete disse que a secretaria da
Coremu encaminhou a AREMULT I solicitação para indicação de representação de residente na CAEC
do Ins tuo Saúde e Sociedade para compor a Câmera de Extensão e Cultura do biênio 2020 – 2022.
A residente Ana Carolina que representa a Baixada disse que desconhecia o e-mail. Profa
T herezinha esclareceu que na verdade a representação citada não é para residentes, mas sim para
as coordenações dos programas Ortopedia e Traumatologia e Rede de Atenção Psicossocial, pois
geralmente os cursos de extensão têm assento nas câmeras. Disse ainda, que as representações nas
câmeras eram compostas pela Profa. Dra. Fernanda Flavia Cockell Silva, tular, e ela suplente, mas
com a saída da Profa Fernanda ela se tornou tular. Entretanto, ela referiu ser impossível está em
vários espaços ao mesmo tempo, visto que assumiu a coordenação do programa RAPS. Ao final, ela
se comprometeu consultar a câmera sobre essas representações, mas crê que são para as
coordenações dos programas. 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 Fustinoni

Coordenadora da COREMU

 

 

Marcelo de Oliveira Souza

Ass. Adm da Coremu Unifesp
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Documento assinado eletronicamente por Suzet e Maria Fust inoni, Coordenador(a), em
21/08/2020, às 15:51, 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, Assist ent e em
Administ ração, em 11/09/2020, às 07:50, 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
0407425 e o código CRC 85638164.

Referência: Processo nº 23089.106103/2020-15 SEI nº 0407425
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