
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

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 dezoito do mês demaio de 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 Sueko Viski Zanei, Dra. Patricia Stanich Nunes,
Dra. Luciana Dias Chiavegato, Profa. Dra. Naira de Fatima Dutra Lemos, nutricionista
Clarice Cavalero Nebuloni, Profa. Dra Karla Oliveira Marcacine, Profa.Dra. Rosely Erlach
Goldman, Profa. Dra. Ana Paula Dias França Guareshi, Prof. Dr. Marcelo Baptista de
Freitas, Assistente Social Célia Regina Nascimento, Nathalia Oliveira Bortolatto, Profa.
Dra. Maria Stella Peccin da Silva, Profa Dra. Terezinha Rodrigues, nutricionista Dra. Aline
Maria Pereira, Fonoaudióloga Juliana Boza Saurim, Enfermeira Tabata Galindo Honorato,
Profa. Dra. Janine Schirmer, Profa. Dra.Cássia Regina Vancini Campanharo, 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 as residentes Jéssica de Andrade, Ana Carolina
Müller e Fernanda Oliveira de Jesus. Ausências justificadas: Profa. Dra. Ruth Ester
Assayag Batista. Havendo quórum, a Presidente, declarou abertos os
trabalhos. Expediente: 1. Aprovação da ATA do dia quatorze de abril de dois
mil e vinte – aprovada com quinze (15) votos favoráveis; 2. Número de vagas por
programa 2020/2021 – A Professora Erika relatou que na reunião anterior da
Coremu foi solicitado a todos que analisassem o número de vagas para 2021 para fins
de inserção no plano de trabalho. Disse ainda que nesse momento há várias perguntas
a serem consideradas, mas que não tem respostas da CNRMS/MEC. Mas segundo ela,
apesar da situação de pandemia, o processo deve “caminhar”, por isso, foi solicitado o
número de vagas de cada programa. Cardiologia: Profa Rita Simone disse que ainda
não tinha deliberado o número final de vagas, pois está no aguardo de
posicionamentos da Profissão Psicologia, mas que passaria durante esta reunião.
Cuidados Intensivos de Adultos Profa Sueli informou que a intenção é manter as vagas,
porém, também precisa de confirmação se terá tutora da profissão Psicologia. Profa
Cássia disse que há duas psicólogas com titulação de mestrado, as quais poderão
analisar se terão condições de prestar tutoria. Porém, disse que não há preceptoria
nos finais de semana e feriados.  Profa Janine sugeriu que as problemáticas das
profissões sejam discutidas em reunião próxima da Coremu. Profa Suzete sugeriu que
as coordenações de programas que possuem a categoria Psicologia se manifestem
acerca dos problemas enfrentados pela profissão. Em seguida, sugeriu reunião com as
coordenações destes programas, a Coremu e chefia do serviço, para depois levar para
reunião extra-ordinária da Coremu. Profa Erika lembrou que a categoria profissional
Fisioterapia também tem dificuldades, principalmente referentes aos finais de semana, e
espera que outras profissões se manifestem. Profa Stela Peccin, do programa
Ortopedia e Traumatologia, relatou que nesse momento não há condições de confirmar
vagas, pois, está com muitas dificuldades em se reunir com os poucos preceptores
devido a todos estarem envolvidos no atendimento aos pacientes do Covid-19 e a
Santa Casa de Misericórdia de Santos está com muitos problemas, entretanto, a priori é
manter as vagas, mas com a possibilidade de não abrir o programa para 2021. Profa.
Terezinha, do Programa Rede de Atenção Psicossocial em Rede, relatou que não
confirmaria as vagas nesse momento porque ainda espera algumas articulações com a
Prefeitura, disse ainda que não há problemas com preceptorias. Segundo os
coordenadores, os programas a seguir, manterão as suas vagas: Distúrbios
Respiratórios Clínicos e Cirúrgico; Envelhecimento; Enfermagem Neonatal; Enfermagem
Obstétrica; Física Medica; Neurologia e Neurocirurgia; Oncologia Pediátrica; Oncologia;
Saúde Mental; Saúde da Criança e do Adolescente; Transplante e Captação de Órgãos;
Urgência e Emergência. Profa. Erika informou que as confirmações das vagas nesse
momento serão para incluí-las no plano de trabalho, mas que, poderão ser ajustadas
antes da publicação dos editais. Alertou que se devolver vagas, não há garantia de
retorno pela CNRMS. Profa Rita Simone disse para considerar as vagas da Psicologia no
programam Cardiologia. Após as falas dos membros, foi posto em votação: vagas a
serem consideradas no Plano de Trabalho. Aprovada com 20 votos favoráveis, 1
contrário e 0 abstenções. A Sra Nathalia Bortolatto informou que deve se manter em
vista uma nova eleição para representação dos preceptores e tutores do Campus São
Paulo, pois, sua representação já foi encerrada. Também disse achar importantes
essas representações para os preceptores e tutores. Ordem do
dia: 1. Continuidade de solicitação dos estágios optativos internos e
externos – A Presidente relatou que a secretaria da Coremu está recebendo muitas
solicitações de estágio optativo, sendo em sua maioria, externos. Diante disso, a
mesma informou que segundo portaria do MEC, até dia 16 de julho não deveria ocorrer
atividades teóricas de forma presencial. Logo, precisaria ser discutido como os
residentes participarão das disciplinas teóricas quando as mesmas forem retomadas.
Profa Suely sugeriu que os estágios só sejam liberados para locais da capital, pois,
assim os residentes poderão comparecer às aulas teóricas. Profa. Karla disse que é
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favorável aos estágios de seus residentes, mas desde que sejam garantidas as aulas
via vídeo conferência. Disse ainda que caso não seja possível a realização dessas aulas
durante o estágio, a preferência será o cumprimento das aulas teóricas. Profa Suzete
questionou se o professor da disciplina além da aula presencial teria que montar a aula
à distancia. Foi respondido que as aulas devem ser transmitidas. Profa. Ana Paula disse
ser favorável as aulas on-line, pois assim, garante o cumprimento da carga horária e do
conhecimento dos residentes em outros serviços. Profa. Naira disse que nesse
momento atípico para todos, haverá dificuldades das outras instituições aceitarem
também nossos residentes, e também comunicou que não aceitará solicitações de
estágios. Profa. Luciana Chiavegato disse que concorda com esse momento atípico, e
por isso, também é a favor de não ocorrer os estágios para que não haja mais perdas.
Profa Erika disse que há sinalização para que as aulas presenciais não ocorram até o
final de ano, então, sugere que as aulas teóricas para R2 sejam finalizadas na forma
ADE, depois, no segundo momento para os R1. Referentes aos estágios internos, disse
que aqueles residentes que conseguirem negociar, devem ser liberados. Já os estágios
externos, disse ser a favor de serem analisados por cada programa. A residente Ana
disse ser a favor que cada residente articule seu estágio e que seja discutido aqui as
formas de compor a carga horária das aulas. Disse ainda que a não realização do
estágio, causará um grande prejuízo para a formação. Profa Rita Simone disse ser a
favor da autonomia dos programas tanto para encaminhamento quanto para
recebimento dos estágios interno e externo.  A Presidente pôs em votação a proposta:
o programa tem autonomia para deliberar a saída e recebimento de residentes; o
residente se compromete a desenvolver as atividades domiciliares especiais que
estiverem designadas durante o período do estágio. A proposta foi aprovada por
unanimidade com 24 votos. 2. Início de Atividades Domiciliares Especiais (ADE)
das disciplinas transversais da Coremu - Profa Erika relatou que foi feito
levantamento por meio de questionário enviado aos coordenadores para que as
disciplinas do eixo transversal sejam lecionadas de forma remota. Nesse questionário,
doze coordenadores responderam que são a favor que as mesmas ocorram
remotamente. Ela continuou informado dados da pesquisa. Foi posto em votação a
proposta do inicio da ADE do eixo transversal serem lecionandas de forma remota. A
proposta foi aprovada por unanimidade com 25 votos. Profa. Suzete relatou que tão
logo a coordenação da Coremu informara cronograma dessas
aulas. Informes: 1. Atividades da Comissão COVID-Coremu – Profa. Rita Simone
relatou que esta comissão foi criada em 17 de abril para que houvesse uma melhor
resolução e rapidez dos problemas que ocorresse durante a pandemia frente às
demandas dos residentes. Disse ainda que as tomadas de decisões foram todas
comunicadas aos programas via e-mail. Relatou que foi feito fluxo de distribuição e
troca de EPIs e que estão ocorrendo reuniões semanais com a diretoria do Hospital
São Paulo para verificar as potencialidades da residência e as fragilidades apresentadas
pelo Hospital, que conta com 52 leitos UTI COVID com 70% de ocupação e visão de
expansão de 20 leitos. Referente as UTIs não COVID, as mesmas são expansíveis.
Falou ainda que devido ao cenário dentro do Hospital, as rodas devam ser revistas
nesses locais. Profa. Suzete solicitou a Presidente da comissão COVID-19 que envie
relatório com quantos residentes estão acometidos, se há atestado médico. Profa Rita
Simone disse que ainda hoje enviará planilha a ser alimentada pelos coordenadores de
programas, onde devem ser preenchidos os afastamentos dos residentes. 2. Revisão
das rodas de estágio dos residentes – Profa relatou que a secretaria da Coremu
recebeu do NDAE do programa de Cuidados Intensivos de Adultos a informação que
não seria mais possível receber residentes de outros programas que constavam no
rodízio (roda da UTI). Ela ainda disse que procurou a Profa Suely informado que o
NDAE não tem autonomia para decidir essa questão. Logo, precisava que a Profa.
Suely comunicasse via email que a decisão fosse formalizada junto a Coremu. Profa
Suely relatou que realmente foi realizada reunião com o NDAE, porem, foi repensado
por todos, mas mesmo assim ainda não há determinação final, pois, há profissões que
dizem que podem receber, outras não. Ela ainda diz que por isso, sugere que os
coordenadores dos programas que estão com residentes na roda da UTI se
manifestem. Profa. Suzete reforçou que o NDAE não tem autonomia para deliberar,
logo, essa função é das chefias de cada serviço. Reiterou ainda que a Coremu não
recebeu nenhuma informação acerca da indisponibilidade de receber residentes. Profa
Suely disse saber, por isso, a gerência administrativa da UTI está no aguardo de uma
resposta do NDAE do programa. Ela ainda reforçou que tanto a gerência administrativa
quanto as chefias de serviço referendarão a decisão do NDAE. 3. Preenchimento de
Histórico – Profa comunicou que o sistema para alimentar históricos dos residentes
egressos deste ano já esta disponível a todos os programas. 4. Encaminhamento de
TCC – Profa relatou que alguns residentes estão enviando o TCC por conta própria via
e-mail da Coremu, porém, a secretaria está autorizada a responder que é função do
coordenador de programa o envio do mesmo. 5. Troca de coordenação de
programa – Profa Relatou dificuldades na troca de coordenadores que não sejam
Unifesp, pois, há restrições de acesso em algumas ferramentas essências para
tramitar documentos entre a Coremu e o programa. Por isso, disse que no caso de
coordenadores que não sejam Unifesp, será solicitado a Proec que o cadastre como
externo por dois anos. 6. Atas das reuniões Psicologia – Foi enviado a todos as
Atas da reunião da Psicologia para ciência e discussão entre os pares em cada
programa. Outros assuntos – A senhora presidente informou que após a
quarentena, será revisto outro prazo para entrega dos documentos faltantes pelos R1.
Ela também comunicou que a Diretoria de Campus entregou os crachás dos R1. Para
evitar aglomeração na secretaria, ela solicitou a todos coordenadores que enviem e-
mail confirmado quem retirará os mesmos nos dias em que a Sra. Fátima estará na
Coremu, sendo quarta e sexta feira das 8 as 16. 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.
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Profa. Dra. Suzete Maria Fustinoni

Coordenadora da COREMU

 

Documento assinado eletronicamente por Suzete Maria Fustinoni,
Coordenador(a), em 25/06/2020, às 10:22, 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 25/06/2020, às 14:18, 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 0348252 e o código CRC CF56C64E.

Referência: Processo nº 23089.106103/2020-15 SEI nº 0348252
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