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ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Residência Mul profissional em Saúde e em Área
profissional da Saúde – COREMU, da Pró-reitora de Extensão e Cultura – UNIFESP realizada dia nove
do mês de maio de dois mil e vinte e dois, na cidade de São Paulo, de forma virtual, presidida pela
coordenadora interina da Coremu, Profa. Dra. Ana Paula Dias França Guareschi, com a presença dos
membros: Dra. Aline Maria Pereira, Ms. Cristhiene Ramires Nunes, Dra. Caroline Bublitz Barbosa,
Profa. Dra. Cássia Regina Vancini Campanharo, Profa. Dra. Edvane Birelo Lopes de Domenico, Profa.
Dra. Erika Mattos Santangelo, Res. Gabriel Caetano dos Santos Alves, Fonoaudióloga Isabella Christina
Oliveira Neto, Far. Ms. Julia Hiromi Hori Okuyama, Profa. Dra. Kelly Pereira Coca, Dra. Luciana Dias
Chiavegato, Prof. Dr. Marcelo Bap sta de Freitas, Profa. Dra. Maria Inês Rebelo Gonçalves, Profa.
Dra. Naira de Fá ma Dutra Lemos, Ms. Nathalia Oliveira Bortola o, Profa. Dra. Ruth Ester Assayag
Ba sta, Profa. Dra. Solange Guizilini, Profa. Dra. Suely Sueko Viski Zanei, Profa. Dra. Maria Stella
Peccin da Silva, Dra. Samantha Karlla Lopes de Almeida Rizzi. Jus fica vas: Profa. Dra. Adriana
Amorim, Profa. Dra. Janine Schrmer. Havendo quórum, a Presidente declarou abertos os trabalhos.
Iniciou abrindo espaço para os conselheiros que quisessem solicitar pauta. O rdem do dia: 1.
Aprovação da Ata Reunião do dia vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e dois – aprovada com 19
votos favoráveis, com uma abstenção. 2. Períodos A vidade Educacional Opta va – Profa. Ana Paula
juntamente com o conselho propuseram as propostas, a saber: a. Programas que desempenham
suas a vidades no Hospital São Paulo, devido ao cenário de reestruturação do mesmo, não
oferecerão A vidade Educacional Opta va para residentes externos. – Aprovado com 19 votos
favoráveis, com três abstenções; b. Flexibilização do período de a vidade educacional opta va para
os residentes do programa Urgência e emergência por conta da reforma do PS – aprovado com 16
votos favoráveis, com seis abstenções; c. Fluxo de a vidade educacional opta va com ajustes
propostos - aprovado com 16 votos favoráveis, com quatro abstenções. Expediente:
Posicionamento da PROEC - Pró-reitora de Extensão e Cultura apresentado pela pró-reitora Taiza
Stumpp com relação às demandas da Coremu. Profa Taiza informou a ar culação da PROEC com a o
Gabinete da Reitoria para reestruturação da secretaria da Coremu, que houve uma negociação da
reitoria, PROEC com a superintendência do HSP, juntamente com a coordenação da Coremu com
apresentação dos impactos da reestruturação do hospital nos programas de residência
mul profissional e na previsão de vagas para 2023. Dr Nacime Mansur superintendente do HSP
informou na reunião com a PROEC e COREMU, que não há previsão de impacto nas a vidades dos
residentes, exceto os do programa de Urgência e Emergência que atuam no pronto socorro que
estará em reforma de maio a setembro de 2022, também referiu que os números de leitos serão
man dos e que não vê a necessidade de redução de números de vagas da residência para 2023,
apesar de afirmar que não haverá contratação de novos funcionários e que ainda acontecerão
ajustes nos recursos humanos. Sinalizou que para 2023 há um panorama de melhorias e
estabilização orçamentária do HSP. Profa. Taiza referiu que juntamente com a Pro reitoria de
Gestão de Pessoas verificará como estão alocados os servidores(as) que atuam dentro do Hospital
para um panorama mais preciso de quan ta vo de preceptores que possam atender as demandas
da residência. Profa Taiza faz um resgate dos três processos eleitorais com ausência de chapa, que
foi indicada a profa Ana Paula para assumir interinamente até a presente data. Diante disso, a PROEC
deliberou a nomeação da profa. Dra Ana Paula D F Guareschi como coordenadora e a Dra Luciana
Dias Chiavegato como vice-coordenadora, Profa Taiza agradece a presteza das novas
coordenadoras da Coremu em aceitar o desafio e colocou a PROEC à disposição para auxiliar nos
processos. Profa Ana Paula refere que o aceite da função está atrelado ao entendimento que nesta
gestão haverá um comprome mento dos membros em auxiliar efe vamente nas demandas da
Coremu, visto que a coordenação manterá suas funções de coordenação de programas. Profa
Luciana agradece a oportunidade e se coloca à disposição e ra fica a importância do trabalho
cole vo e apoio da PROEC. Foram dados os esclarecimentos quanto à função Técnica Administra va
de Ensino (TAE) da vice-coordenação, quanto à legalidade e que a PROEC realizou a consulta jurídica
para esta nomeação, referiu que as coordenações dos programas lato sensu não estão restritas à
docentes. Apresentou a Dra. Luciana Dias Chiavegato, como vice-coordenadora da Coremu,
agradeceu pela presteza em aceitar a indicação. Profa. Ana Paula referiu ter aceitado a indicação,
porém, com a proposta de que todos a ajudem e prestem suporte nas demandas da Coremu.
Profa. Luciana referiu ter ficado lisonjeada pela indicação, porém, reforçou a fala da Profa. Ana
referente a ajuda e suporte do grupo de trabalho e da Proec. Profa. Ana Paula lembrou a Profa.
Taiza que o regimento da Coremu precisa ser revisto, quanto a este item. Profa. Taiza foi
ques onada pela Profa Dra Rita Simone L Moreira sobre a descrição que consta no diário oficial da
união que a coordenação da Coremu deve ser composta por docente do quadro efe vo, a Profa.
Taiza referiu que não há uma lei específica, mas irá analisar o documento ou ainda consultar outras

Ata de Reunião COMISSÃO RESID MULTI - COREMU 1156037         SEI 23089.009313/2022-10 / pg. 1



fontes. Considerando a fala da Profa Taiza sobre TAEs poderem exercer coordenações de Coremu,
foi ques onado se também poderão exercer coordenações de programas, Profa Taiza respondeu
que a proposta é flexibilizar o acesso, ampliando a capacidade de atuação dos TAEs, porém, a
discussão será estendida nos colegiados, COEC e depois no CONSU. Profa. Luciana referiu sobre as
fragilidades que possam ocorrer nos momentos em que es ver subs tuindo a Profa. Ana Paula por
conta de TAE não ter assento e nem direito a voto nas comissões. Profa. Taiza referiu que a
coordenação anterior da Coremu já nha exposto essa fragilidade, porém, a proposta é de que
essa discussão seja ampliada com o Prof. Fúlvio Scorza. Profa. Ana Paula referiu que na próxima
reunião da Coremu será apresentado o plano de trabalho da sua coordenação com a Profa. Luciana
junto à Coremu, enfa zou que acredita na gestão democrá ca e conta com a ajuda de todos.
Informes: 1. Vagas 2023 – Profa. Ana referiu que o quan ta vo de vagas deve ser enviado com
urgência, pois, a Comissão de exames precisa se reunir para iniciar as discussões e demandas do
processo, porém, ressaltou que o NDAE dos programas deverão fazer uma análise interna para o
envio da informação. Foi encaminhado que será compar lhada planilha com as coordenações para
preenchimento referente às vagas. Disse ainda que a proposta da Profa. Taiza é de que o processo
seja realizado com a Vunesp. 2. Referiu que o tempo das reuniões da Coremu devem ser o mizado,
por isso, propôs que as discussões sejam previamente discu das nos grupos de trabalhos, deixando-
as mais pontuais para breves discussões. Referentes aos informes, disse que os enviará
previamente, deixando dez minutos para discussões. 4. cronograma de aulas teóricas - Profa. Ana
Paula referiu que houve possível ruído de comunicação referente ao acordado em reuniões
anteriores da Coremu sobre as aulas teóricas do eixo transversal, que con nuariam remotas devido
ao cenário pandêmico e restrições do uso de anfiteatros que comportam o quan ta vo de
residentes, porém, alguns docentes estavam se organizando para realização das aulas presenciais,
sinalizado que o cronograma das aulas apresentado na página da Coremu será seguido, justamente,
para não impactar na organização dos programas, exceto em situações excepcionais. 5. Históricos –
A Sra. presidente informou que há muitos históricos com pendência de preenchimento pela
coordenação de alguns programas referentes à turma egressa em 2021. 6. Membros do grupo de
trabalho - A Sra. presidente referiu que foi enviado planilha aos coordenadores de programas com a
finalidade de receber interessados em par cipar do G T, o qual será subdividido em diferentes
frentes de atuação. 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. Ana Paula Dias França Guareschi

Coordenadora da COREMU

Marcelo de Oliveira Souza

Ass. Adm da Coremu Unifesp

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Dias França Guareschi,
Coordenador(a), em 23/06/2022, às 14:04, 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, Técnico de Assunt os
Educacionais, em 23/06/2022, às 14:11, 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
1156037  e o código CRC 03BA4BE2 .

Referência: Processo nº 23089.009313/2022-10 SEI nº 1156037

Ata de Reunião COMISSÃO RESID MULTI - COREMU 1156037         SEI 23089.009313/2022-10 / pg. 2

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Ata de Reunião COMISSÃO RESID MULTI - COREMU 1156037

