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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 quinze do mês de março de dois mil e vinte e um, 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. Suely Sueko Viski Zanei, Dra. Luciana Dias Chiavegato, Profa. Dra. Naira de Fa ma Dutra
Lemos, Profa. Dra. Regina Bitelli Medeiros, Dra. Samantha Karlla Lopes de Almeida Rizzi, Profa. Dra.
Maria Cris na Mazzaia, Ms. Clarice Cavalero Nebuloni, Profa. Dra. Ana Paula Dias França Guareshi,
Dra. Sheilla De Medeiros Correia MarinMs. Nathalia Oliveira Bortola o, Profa Dra. Maria Stella Peccin,
Profa Dra. Terezinha Rodrigues, Dra. Aline Maria Pereira, Enf. Ms. Esp. Tábata Galindo Honorato,
Profa. Dra. Cássia Regina Vancini Campanharo, enfermeira Dra. Ieda Aparecida Carneiro, Dra.
Caroline Bublitz Barbosa, Ms. Julia Hiromi Hori Okuyama, Fonoaudióloga Isabella Chris na Oliveira
Neto, Dr. Araken Milton Russo Junior, Ms. Cristhiene Ramires. Ausências jus ficadas: Prof. Dr.
Marcelo Bap sta de Freitas, Profa. Dra. Rosely Erlach e Profa. Dra Karla Oliveira Marcacine. Havendo
quórum, a Presidente, declarou abertos os trabalhos. Iniciou com a O rdem do dia: 1.
Homologação da Ata da Reunião  O rdinária (30/11/2020) – foi aprovada com 11 votos a favor
e com 3 abstenções. 2. Aprovação dos Cronogramas das Disciplinas T ransversais R1 e R2 para
2021 – cronograma R1 foi aprovado com 16 votos a favor e 3 abstenções. Cronograma R2 foi
aprovado com 18 votos a favor com 1 abstenção. A Sra. Presidente solicitou aos responsáveis das
disciplinas que considerem o início das aulas às 15 horas. Expediente: 1. Prorrogação de T CC – a
Sra. Presidente relatou que por conta das adversidades da pandemia e as dificuldades de todos,
resolveu estender o prazo para as solicitações de prorrogações da entrega do TCRs para o dia vinte
e três de março (23/03/2021). 2. Representante dos residentes no Conselho de
Campus Bárbara David Galvani – A Sra. Presidente informou que recebeu da Diretoria de Campus
a informação de que a representante dos residentes Mul profissional, Bárbara David Galvani, foi a
indicada para representar os residentes no Conselho de Campus, porém, solicitou que a
coordenação da Coremu formalizasse via o cio esta indicação. A Sra. Presidente ainda relatou que
não recebeu da AREMULT I os nomes dos representantes discentes para o conselho da Coremu.
Profa. Luciana Chiavegato trouxe como pauta, o problema de recursos humanos no Hospital São
Paulo, principalmente nas áreas de enfermagem e fisioterapia. Por isso, sugeriu como proposta a
redistribuição dos residentes R2 de todos os programas pertencentes a estas áreas para os locais
mais críticos do Hospital. A Sra. Presidente sugeriu que haja uma reunião extraordinária no dia vinte e
dois de março, assim, daria tempo os NDAEs dos programas com estas áreas se reunirem, bem
como os residentes. A Proposta da reunião extraordinária para o dia 22/03/2021 foi aprovada com
16 votos favoráveis. Inf ormes: 1. Processo Sele vo 2020/2021 – Profa. Erika Ma os, presidente
da Comissão de Exames, relatou que mesmo com as adversidades, o processo sele vo foi realizado
com sucesso. Agradeceu aos membros da comissão de provas, aos coordenadores de provas e à
Profa. Suzete. Disse ainda que o processo foi on-line, mas para o próximo ano há um indica vo do
governo da impossibilidade de processos sele vos desta natureza online. Relatou também que o
número de inscritos deste ano superou o do ano anterior, o que possibilitou pagar todo o processo.
Lembrou que geralmente na plenária do mês de abril, inicia-se a discussão acerca do número de
vagas para que na sessão de maio haja votação das vagas para inclusão no Plano de Trabalho e
Edital. Profa. Suzete agradeceu todos os membros da Comissão de provas, bem com ao Pró-reitor
Adjunto, Prof. Magnus, e também ao Procurador e ainda à diretoria da FAP. 2. Entrega de
declaração de encerramento da residência – A Sra. Presidente relatou que houve algumas
situações desagradáveis referente às solicitações realizadas pelos residentes acerca do
fornecimento de declaração de conclusão de curso, por conta da impossibilidade de a secretaria
fornecer a declaração devido a falta da informação formal pelo coordenador de programa acerca
da confirmação do cumprimento da carga horária do curso de seus residentes. Reforçou que é sim
de responsabilidade dos coordenadores o envio dessa informação à secretaria já no dia primeiro de
março de cada ano. Solicitou ainda que essas situações não voltem acontecer ano que vem.
Lembrou a todos que o prazo para entrega da declaração é de dez dias conforme regimento da
Proec. Reforçou também que o término de curso dos residentes deve seguir o que consta no
sistema, ou seja, vinte e quatro meses. Exemplificou que aqueles residentes que iniciaram o curso
dia 10 de março deste ano, só podem terminar dia dez de março de 2023. Informou que os
coordenadores de programas têm autonomia para emi r e assinar declarações para seus
preceptores, tutores, ministrantes de aulas, bem como de orientadores e avaliadores de TCCs.
Porém, também reforçou que podem ser encaminhados os dados à Secretaria da Coremu para
emissão. 3. Vacinação – A Sra. Presidente informou que a coordenação a Coremu não tem poder
decisório sobre vacina, mas sim o Hospital São Paulo, o qual lançou nota técnica informando datas
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para a segunda dose da vacina. Relatou que no úl mo dia do mês de fevereiro recebeu email da
diretoria do Hospital solicitando a relação de residentes matriculados na primeira chamada com a
finalidade de vaciná-los nos dia primeiro e segundo de março. Diante disso, a Profa. Suzete disse
que em conversa com a Profa. Erika decidiu ad referendum que o dia dois de março não teria
a vidades para os residentes, pois seria des nado à vacina dos mesmos. Referente aos residentes
matriculados a par r da segunda chamada, ela disse que até o momento, a equipe do plano de
vacinação do Hospital ainda não nha determinado uma data para vacinar os residentes que
iniciaram após dia dois de março. Ela ainda informou que procurou saber do Hospital se havia
alguma unidade básica de saúde de referência para encaminhar os residentes para serem
vacinados, porém, não souberam informar. Diante da impossibilidade da coordenação da Coremu
em determinar ou deliberar data para vacina destes residentes, a Profa. Suzete solicitou a
contribuição dos coordenadores no que diz respeito a reforçar essa informação aos residentes. 4.
Bonificação Brasil Conta Comigo – A Sra. Presidente relatou que segundo determinação do
Ministério da Saúde só deveria receber a bonificação aqueles que atendessem pacientes com 
Covid-19. Porém, ela disse que foi decidido neste conselho que todos que vessem contato direto
ou indireto, receberiam. Explicou ainda que aqueles residentes que veram as férias divididas em
dois períodos receberam a bonificação já no primeiro, porém, no segundo, não receberiam.
Entretanto, alguns residentes cobraram a bonificação do segundo período, mas esqueceram que
receberam integral no mês do primeiro período. Outro agravante, segundo a Profa. foi a
impossibilidade de con nuar o recebimento pelo banco do Brasil. Ainda relatou que alguns
coordenadores de programas esqueceram de enviar o nome de residentes que estavam em
período de férias. Foi esclarecido que a coordenação da Coremu não tem controle sobre o
recebimento da bonificação que é de competência do Ministério da Saúde. Afirmou ainda que a
relação de residentes para bonificação do mês de fevereiro foi enviada na primeira semana deste
mês. A Profa. Referiu haver dificuldades na comunicação com os responsáveis da bonificação. Ao
final, a Professora solicitou a contribuição e rapidez de todos em responder as demandas
necessárias para o pagamento porque o prazo es pulado pelo ministério é de três a quatro dias. 5.
Entrega da Folha de Frequência – A Sra. Presidente reforçou que é de responsabilidade do
coordenador de programa o envio das frequências, não sendo permi do o residente enviar à
secretaria. Reforçou ainda que o prazo máximo para atestar o pagamento das bolsas ao RH é dia
dez. 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

Documento assinado eletronicamente por Marcelo de Oliveira Souza, Técnico de Assunt os
Educacionais, em 30/04/2021, às 14:09, 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 Suzet e Maria Fust inoni, Coordenador(a), em
30/04/2021, às 14:41, 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
0676115 e o código CRC 274D146C .

Referência: Processo nº 23089.008551/2021-27 SEI nº 0676115
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