
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

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 sete do mês de dezembro 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, Dra. Aline Maria Pereira, Profa.
Dra. Ana Paula Dias França Guareshi, Dra. Caroline Bublitz Barbosa, Profa. Dra. Cássia Regina Vancini
Campanharo, Ms. Clarice Cavalero Nebuloni, Ms. Cristhiene Ramires, Profa. Dra. Edvane Birelo Lopes
de Domenico, Dra. Eliana Cavalari Teraoka, Profa. Dra. Erika Ma os Santangelo, Enf. Dra. Ieda
Aparecida Carneiro,  Fonoaudióloga Isabella Chris na Oliveira Neto, Profa. Dra. Janine Schrmer, Far.
Ms. Julia Hiromi Hori Okuyama, Profa. Dra. Kelly Pereira Coca, res. Laura Ba sta Campos, Dra. Luciana
Dias Chiavegato, Prof. Dr. Marcelo Bap sta de Freitas, Profa. Dra. Maria Cris na Mazzaia, Profa Dra.
Maria Stella Peccin, Profa. Dra. Maria Inês Rebelo Gonçalves, Profa. Dra. Naira de Fa ma Dutra
Lemos, Ms. Nathalia Oliveira Bortola o, Res. Pedro Henrique Pereira Mota, Profa. Dra. Suely Sueko
Viski Zanei, Enf. Ms. Esp. Tábata Galindo Honorato, Dra. Samantha Karlla Lopes de Almeida Rizzi.
Havendo quórum, a Presidente, declarou abertos os trabalhos. Iniciou abrindo espaço para os
conselheiros que quisessem solicitar pauta. Sendo assim, a Profa. Maria Inês Rebelo solicitou inclusão
na ordem do dia o desligamento de uma de suas residentes do programa Oncologia Pediátrica.
Profa. Luciana Chiavegato solicitou inclusão no informe a questão do cadastro dos preceptores
solicitado pelo Ministério da Saúde. O rdem do dia: 1. Aprovação da Ata da Sessão O rdinária
de 27 de agosto de 2021 – aprovada com 14 votos a favor com 1 abstenção. 2. Solicitação da
Coordenação do Programa Cuidados Intensivo Adulto de revisão da Análise da Comissão –
Profa. Suely Sueko Viski Zanei, coordenadora do Programa Cuidados Intensivos de Adultos, referiu
que o NDAE do programa encaminhoua à solicitação de revisão do parecer final da Comissão que
analisou o caso de uma de suas residentes. A Presidente perguntou quem desejava compor,
aprovado os nomes, a saber: Professoras Sueko Viski Zanei, Rita Simone Lopes Moreira, Erika Ma os
Santangelo, Naira de Fa ma Dutra Lemos e o res. Pedro Henrique Pereira Mota, tendo como
presidente a Profa Erika. Profa Suzete solicitou que os trabalhos dessa comissão sejam encerrados
até o recesso. 3. Comissão Eleitoral – Profa. Suzete referiu que a gestão está por encerrar no mês
de abril. Solicitou a composição de uma comissão eleitoral para seguir o fluxo para eleger nova
coordenação, já no mês de fevereiro. Os nomes para esta comissão foram: Profa. Luciana Dias
Chiavegato, Fonoaudióloga Isabella Chris na Oliveira Neto, faltando o nome de um representante
dos residentes, porém, não houve manifestação. Foram favoráveis a composição dessa comissão 15
favoráveis conselheiro e 1 abstenção  pelos conselheiros. A comissão será presidida pela Profa.
Luciana Dias Chiavegato. 4. Alteração do Projeto Pedagógico do Programa de Saúde Mental –
Foi aprovado o novo Projeto Pedagógico do Programa Saúde Mental com 9 votos favoráveis e 6
abstenções. 5. Desligamento residente do programa O ncologia Pediátrica – Profa. Maria Inês
referiu que a residente não comparece às a vidades do programa desde dia 21 de novembro.
Disse ainda que a residente estava em estágio opta vo em outro estado, mas ao retornar a São
Paulo, informou via WhatsApp que queria desistir do curso. Também disse que a coordenadora Aline
ao ter ciência da vontade de desistência da residente, a procurou. A mesma confirmou sua vontade
de desistência, porém, por conta de seu quadro de adoecimento mental, não nha condições de
resolver sua desistência formalmente junto a Coremu. Profa. Erika explicou o fluxo referente ao
recebimento de bolsa considerando o úl mo dia de a vidades da residente no programa. Ainda
referiu que os dias que não houve frequência, devem ser devolvidos via G RU à União. Também
explicou que no caso do não comparecimento da residente por 30 dias, abre-se processo para
desligamento por abandono, o qual deve ser solicitado pela coordenação do programa. Disse ainda
que neste caso, a coordenação do programa deve enviar a solicitação de desligamento, a qual será
votado pelos conselheiros  da Coremu, posteriormente, cria-se uma comissão específica para
conduzir o processo. Profa Suzete orientou a coordenação do programa a enviar e-mail a residente
esclarecendo todo o fluxo referente à bolsa e seu desligamento. Profa. Erika referiu que é de
responsabilidade da secretaria da Coremu informar a residente sobre os trâmites, fluxos e afins,
cabendo em úl mo caso o envio de carta registrada. Profa. Maria Inês expos outra situação de outra
residente que reprovou por várias vezes, além de ser chamada pela coordenação do programa e
preceptora acerca de seu comportamento. Ainda sugeriu a criação de uma comissão para analisar o
caso. Profa. Suzete explicou que o NDAE do programa deve solicitar a coordenação da Coremu a
ins tuição de uma comissão para esse fim, porém, o desligamento é deliberado pela CNRMS/MEC.
Inf ormes:  1. Processo Sele vo 2021/2022 – Profa. Erika, presidente da comissão de provas,
referiu que foi assinado com a Vunesp a execução do processo sele vo, pois houve impedimento
de se realizado com a FAP Unifesp. Os editais serão divulgados na data de hoje, a prova está
prevista para dia 16 de janeiro de 2022 de forma presencial, em única fase, e não haverá análise de
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pontuação acadêmica. Também referiu que as matrículas serão on-line. 2. Preenchimento de
Inf ormações no SINAR - Profa. Suzete referiu que houve alteração no sistema da CNRMS
referente ao credenciamento ou recredenciamento dos programas de residência. Por isso, informou
que esse sistema solicita novas informações e atualizações nos projetos pedagógicos dos
programas. Encaminhará a todos o manual com as solicitações e documentações. Solicitou que os
coordenadores enviassem os projetos pedagógicos atualizados. 3. Representante da CO REMU na
Comissão do COAPES Campus SP – Profa. Suzete referiu que recebeu da Direção de Campus, da
Escola Paulista de Medicina e de Enfermagem memorando solicitando um nome na comissão
COAPES Campus SP. As professoras Edvane Birelo Lopes de Domenico e Ana Paula Dias França
Guareshi manifestaram interesse na representação, sendo respec vamente coordenadora e
suplente. 4. Preenchimento do Histórico – Profa. Suzete reforçou que aos coordenadores que
preencham os históricos dos residentes formados em 2021 com brevidade. 5. Funcionamento da
secretaria da CO REMU em janeiro de 2022 – Profa. Suzete referiu que o servidor Marcelo e
Profa. Erika estarão de férias, ficando o Sr. Patrício e ela frente a secretaria. Pauta Prof a. Luciana
Chiavenato – Profa. Suzete esclareceu que somente coordenadores de Coremu que são
preceptores comprovados de programa poderiam realizar inscrição dentro das 1700 vagas com
capacitação e recebimento de bolsa no valor de um mil e quinhentos reais. O utros assuntos:
Profa. Terezinha referiu informou a nova coordenação para Profa. Carla Bertuol. 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, Assist ent e em
Administ ração, em 06/04/2022, às 10:58, 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
06/04/2022, às 11:58, 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
1054496  e o código CRC 7C93A753.

Referência: Processo nº 23089.008551/2021-27 SEI nº 1054496
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