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ATA DE REUNIÃO
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 treze do mês de fevereiro de dois mil e
vinte, na cidade de São Paulo, sito à Rua Botucatu, setecentos e quarenta, no bairro
Vila Clementino, com a presença dos membros: Profa. Dra. Suzete Maria Fustinoni,
Profa. Dra. Erika Mattos Santangelo, Profa. Dra. Suely Sueko Viski Zanei, Profa. Dra.
Naira de Fatima Dutra Lemos, nutricionista Clarice Cavalero Nebuloni, Profa. Dra. Ana
Paula Dias França Guareshi, Prof. Dr. Marcelo Baptista de Freitas, assistente Social Célia
Regina Nascimento, fisioterapeuta Liliana Yu Tsai, nutricionista Dra. Aline Maria Pereira,
Profa. Dra. Maria Stella Peccin da Silva, Profa Dra. Terezinha Rodrigues, Enfermeira
Tabata Galindo Honorato, Profa. Dra.Cássia Regina Vancini Campanharo, Profa. Dra.
Ruth Ester Assayag Batista, enfermeira Dra. Ieda Aparecida Carneiro, farmacêutica Ms.
Julia Hiromi Hori Okuyama, Dra. Caroline Bublitz Barbosa, Fonoaufiologa Isabella
Christina Oliveira Neto, Assistente Social Cristhiene Montone Nunes Ramires e a Res.
Elisa Oliveros Bocci. Ausências justificadas: Dra. Patrícia Stanich Nunes,
Fonoaudióloga Nathalia Oliveira Bortolatto (licença saúde)). Havendo quórum, a
presidente, declarou abertos os trabalhos solicitando a inserção de mais quatro
informes, a saber: 1 – Termo de Ajuste Coordenações dos cursos de
Residência Multiprofissional e Uniprofissional - A Proec ainda não respondeu
sobre o termo de conduta dos coordenadores de programa aguarda parecer do
procurador. 2. Núcleo de Apoio - ainda não tinha resposta da Proec acerca da
demanda da Professora Edvane e da Sra. Célia sobre o Núcleo de Apoio; 3. Entrega
da folha de frequência – Profa. Suzete comunicou que foi enviado a todos
coordenadores e residentes as datas para entrega da frequência e avaliação de cada
mês até dezembro de 2020, além disso, reforçou que não será aceito justificativas da
não entrega, sendo o residente penalizado com o não pagamento da bolsa. Reforçou
que recebeu apontamentos da Pró-reitoria de Administração, por isso, estes
documentos justificam o pagamento das bolsas, a autorização é responsabilidade da
coordenação da Coremu; 4. Divulgação na mídia aumento de bolsa, aumento de
alíquota INSS – segundo a Profa. Suzete a Coremu não recebeu qualquer documento
ou e-mail da CNRMS/MEC referente ao aumento de valor da bolsa ou aumento da
alíquota de desconto do INSS. Informes: 1. Processo Seletivo 2019/2020 – Profa.
Dra. Erika Mattos relatou que foi tranquilo, que ocorreu ligeiro aumento no número de
inscritos bem como das concessões de isenção de taxa de inscrição. Agradeceu
muitíssimo a contribuição de todos elaboradores de questões. Segundo ela ainda foi
identificado uma redução do número de recursos. Relatou também que o sistema de
upload dos documentos de pontuação acadêmica funcionou de maneira satisfatória,
mas que ainda pode ser melhorado. Informou que todo o fluxo no dia da prova
ocorreu de forma satisfatória, sendo a mais tranquila dos últimos três anos. Sobre as
matrículas, a mesma relatou que ocorreu sem maiores intercorrências, sendo quase
todos residentes matriculados na primeira chamada, ficando somente duas vagas do
programa de Ortopedia e Trauma para a próxima chamada. Foi informado ainda que a
Comissão de Exames trabalhou e trabalha com o objetivo de iniciar o processo seletivo
sempre o mais cedo possível, por isso, já foi informado a Proec e Procuradoria que
independente do encerramento do processo seletivo anterior, a comissão iniciará o
processo seletivo. Referente à sugestão em reuniões anteriores de alguns
coordenadores sobre a possibilidade de entrevistas, a Profa. Erika disse que poderá ser
discutido nas reuniões da Comissão de Exames já a partir de março, porém, ainda
persiste a questão do custo de mais essa etapa no processo, a qual para ocorrer, o
número de pagantes deve ser o dobro do ano passado, ou seja, próximo de 1.800.
Reforçou a importância de decidir as vagas para o processo 2020/2021 de forma
rápida, já na reunião da Comissão que ocorrerá em março, por isso, sugeriu que as
coordenações já levem as suas propostas.  2. Homologação da coordenação nos
programas Urgência e Emergência, Saúde da Criança e do Adolescente – A
presidente relatou que recebeu ofício dos programas Urgência e Emergência e Saúde
da Criança e do Adolescente, com a composição da nova gestão, a saber:
coordenadora do Programa Urgência e Emergência, Profa. Dra. Cássia Regina Vancini
Campanharo, sendo a sua vice, a Profa. Dra. Ruth Ester Assayag Batista; vice
coordenadora do Programa Saúde da Criança e do Adolescente, Sra. Juliana Boza
Saurim, fonoaudióloga do Hospital São Paulo. 3. Demandas via SEI – Coordenações
de programas – a Presidente relatou que as demandas referentes às solicitações de
prorrogações de TCC foram comunicadas aos R2 e aos coordenadores que o prazo
seria até dia 28/02/2020, seguindo o seguinte fluxo: o orientador deve encaminhar uma
carta justificando a necessidade da prorrogação, especificando o período necessário
com a devida anuência do coordenador de programa. Ficou encaminhado que a
Coremu só receberá as prorrogações na secretaria somente de programas que não
têm acesso ao sistema SEI. Referente ao prazo para prorrogação, ficará a critério do
orientador com anuência do coordenador, podendo solicitar como prazo máximo dia
29/07/2020. Expediente: 1. Conteúdo programático Área profissional
Enfermagem – Dra Ieda solicitou a manifestação dos coordenadores de programa
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que tem área profissional enfermagem sugerissem temas para as aulas. 2.
Cronograma com as datas das aulas das Categorias Profissionais – Profa.
Suzete relatou que o intuito deste cronograma é que os coordenadores todos os
programas tenham conhecimento das datas das aulas, conteúdo e local. Informou não
ter recebido, ainda, das profissões: fonoaudiologia, odontologia, terapia ocupacional e
que a proposta é início das atividades entre março e abril. Apresentou as datas das
ANPS da disciplina 1 da Coremu referente às profissões, as quais serão publicadas na
página da Coremu. Disse ainda, que as datas presencias das aulas das profissões
serão na página. Foi informado também que o cronograma R2 também será publicado.
3. Repositório TCC – A Presidente informou que a entrega dos TCCs deverão ser via
coordenador de programa por meio do repositório, o qual foi explicado todo fluxo na
reunião anterior. Após discussões, ficou acordado que a entrega do TCC via repositório
será definida na próxima reunião da COREMU, e ainda que o TCC deverá ser entregue
em PDF pelo coordenador via e-mail da Coremu. Ordem do dia: 1. Calendário de
Reuniões COREMU 2020 – Profa. Suzete relatou que as reuniões da Coremu
ocorrem às segundas-feiras, porém, esse dia não é o melhor para ela. Propôs às
terças-feiras, após a manifestação dos conselheiros foi deliberado que as reuniões irão
ocorrer na terceira segunda de cada mês. Logo, a presidente informou as datas
prováveis para as reuniões, sendo dia 16 de março, 27 de abril, 18 de maio, 15 de
junho. 2. Recepção R1 2020 – A princípio, Sra. Presidente informou que a recepção
ocorrerá dia 02/03/2020, sendo o período das 9 às 12 com a coordenação da Coremu,
ficando a tarde para os coordenadores. Relatou que tem como proposta de palestra
com a temática: Coronavírus. Propôs aos representantes da AREMULTI se eles queriam
ter o período da tarde com os R1. Foi reforçado que terá folha de presença para ser
assinada no período da manhã e a frequência no período da tarde será
responsabilidade da AREMULti a comprovação da presença. Em caso de ausência será
necessário reposição. Foi exposto também que em anos anteriores ocorreram alguns
problemas referentes à falta de comunicação com os residentes sobre o local a se
apresentar no primeiro dia de atividade no programa. Diante disso, a Profa. Suzete
solicitou que todos enviassem previamente locais, hora e a quem se apresentar no dia
03 de março, sendo essas informações publicadas previamente na página da Coremu.
Alguns conselheiros solicitaram que os coordenadores tivessem o primeiro encontro já
no dia 02 de março como já ocorreu em outros anos. A Sra. presidente informou e
acordou com todos que no horário das 11:30 seria destinado para os coordenadores.
3. Calendário de Rodas para 2020 – Profa. Erika Mattos relatou que a intenção é
que o rodízio R1 seja fixo e permita que o Hospital e os coordenadores dos programas
saibam o local que cada residente está desenvolvendo a prática clínica. Dra Ieda
confirma a importância de ter a localização dos residentes no HSP. Externou as
dificuldades em em organizar este rodízio, por isso, precisa muito que os
coordenadores respondam as demandas enviadas via e-mail. Relatou também que
muitas vezes se depara com residentes estagiários nas unidades do Hospital, porém,
desconhece a sua origem. 4. Aprovação da Ata da reunião do dia 04/11/2019 –
aprovada com 14 votos e 4 abstenções com dois ajustes a corrigir. Outros assuntos
- A Presidente reiterou que a atividade não presencial – ANP deve ser considerada
como carga teórica, e deve ter comprovação da atividade destinada a ser realizada
nesse período. Reforça que nos períodos das ANPs da Coremu, não poderá haver
nenhuma atividade para os residentes. Relatou também que as ANPS não podem ser
usadas como folga. Foi exposto as dificuldades de falta de preceptores em algumas
áreas, diante disso, a Sra. Presidente relatou que o serviço é consultado para
resolução, caso não seja possível resolver, as vagas da categoria profissional não serão
abertas. Profa. Erika Mattos, propôs como pauta para próxima reunião os problemas
referentes à roda da profissão fisioterapia. Profa. Suzete sugeriu que as coordenações
que têm a profissão se reúnam com o serviço do HSP para tentar sanar os problemas.
Mas caso não haja resolutividade, seja trazido a reunião da COREMU. Profa. Dra. Ana
Paula expôs o assunto referente a previsão de paralisação dos residentes, a qual está
prevista para dia 03/03/2020. Profa. Suzete disse que não tinha como deliberar porque
não havia nenhuma informação formal. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu,
Marcelo de Oliveira Souza, assistente 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 22/04/2020, às 14:30, 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 22/04/2020, às 14:57, 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
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verificador 0290265 e o código CRC 58F3C3A0.

Referência: Processo nº 23089.106103/2020-15 SEI nº 0290265
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