
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 trinta do mês de novembro de dois mil e vinte, 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. Rita Simone Lopes Moreira, Profa. Dra. Suely Sueko Viski Zanei, Dra. Luciana Dias
Chiavegato, Profa. Dra. Naira de Fa ma Dutra Lemos, Ms. Clarice Cavalero Nebuloni, Profa. Dra. Ana
Paula Dias França Guareshi, Prof. Dr. Marcelo Bap sta de Freitas, Ms. Lidiane Pereira Magalhães, Ms.
Nathalia Oliveira Bortola o, Profa Dra. Terezinha Rodrigues, Dra. Aline Maria Pereira, Profa. Dra.
Rosely Erlach, Enf. Ms. Esp. Tábata Galindo Honorato, Profa. Dra. Cássia Regina Vancini Campanharo,
enfermeira Dra. Ieda Aparecida Carneiro, farmacêu ca Ms. Julia Hiromi Hori Okuyama, Dra. Caroline
Bublitz Barbosa, Fonoaufiologa Isabella Chris na Oliveira Neto, Dr. Keller de Mar ni e as residentes
Ana Carolina Müller, Jéssica de Andrade. Ausências just if icadas: Profa. Dra Karla Oliveira Marcacine.
Havendo quórum, a Presidente, declarou abertos os trabalhos. Iniciou com os Inf ormes: 1.
NAPREME – A Sra. Presidente passou a fala para Psicóloga Dra. Daniela Be nassi Parro Pires que
explicou que a NAPREME é um serviço de atendimento de psicologia, de psicoterapia e psiquiatria,
onde o atendimento ocorre no SSCD, oporem, devido à pandemia, os atendimentos em sua
maioria estão sendo realizados on-line. Referiu que diferente do ano passado em que os tutores,
preceptores ou coordenadores intermediavam os atendimentos dos residentes, agora os próprios 
residentes podem solicitar atendimento diretamente no e-mail napreme@gmail.com. Referiu ainda
sobre o caso de um suicídio de um residente médico, o que a preocupava, pois poderia afetar
outros residentes causando talvez uma piora nesse quadro suicida. Relatou que do ano passado
para este, houve aumento na procura por atendimentos no NAPREME, porém, o que a preocupava
era o aumento dos quadros. Ela referiu que nos casos de urgência, os residentes devem ser
encaminhados ao CAISM. 2. Saúde mental dos residentes (Prof a. Naira) – Profa. Naíra disse que
a fala da Dra. Daniela Be nassi já nha contemplado o tema. 3 . Representante dos estudantes
na PRO EC – Profa Suzete relatou que não houve residente inscrito para representação na Pro -
reitoria de Extensão e Cultura - Proec. Referiu ainda que pode par cipar os residentes
Mul profissional e os alunos da especialização. Porém, só será possível novamente quando abrir
nova inscrição. 4. Nota Técnica emi da pela Superintendência do HU-HSP e Coordenadoria da
Comissão de Controle de Inf ecção Hospitalar contendo atualização quanto ao cenário
epidemiológico da COVID-19 em São Paulo – A Sra. Presidente referiu que foi solicitado que
reiterasse a todos o uso de equipamentos e cuidados gerais. 5. Eleição – Reitor e Vice-reitor da
Unif esp nota enviada pelo setor de Comunicação da Unif esp – a Sra. Presidente referiu que
recebeu comunicado referente a eleição para nova gestão de reitor e vice da Unifesp, o qual foi
encaminhado aos conselheiros para ciência. Disse ainda que todos os residentes poderão votar. 6.
Comissão de convênios Campus SP – reunião com a PRO EC para montar um Termo de
convênio – A Sra. Presidente informou que na data de hoje está agendada reunião com o Sr.
Wallace, responsável pelos cursos de especialização na Proec, e com a comissão de convênios do
Campus São Paulo e o representante dos convênios da reitoria para discu r um modelo de termo
próprio da Unifesp que possa ser usado pelos nossos residentes nos estágios opta vos em
ins tuições externas. Ela ainda reforçou que a Coordenação da Coremu não pode e não deve
assinar o termo de compromisso como responsável pela ins tuição, mas sim a Reitora. Disse
também que as coordenações de programas devem seguir o fluxo de documentação na Coremu.
Caso isso não ocorra, a coordenação e a secretaria da Coremu não se responsabilizarão por
entraves no fluxo. 7. Análise esta s ca dos dados ob dos do "Ques onário sobre as
condições de trabalho dos residentes durante a pandemia – A Sra. Presidente Passou a palavra
a Profa. Cássia que fez apresentação do resultado dos dados esta s cos respondidos pelos
residentes. 8. Apresentação da "Ferramenta de sensibilização voltada à promoção de saúde
mental e prevenção a agravos". A conselheira Tábata fez uma apresentação de material
in tulado “Como está minha saúde mental”? com a finalidade de sensibilizar os residentes quanto à
sua saúde mental e também orientá-los com relação aos possíveis caminhos a seguir no caso de
comprome mento ou sofrimento psíquico. Ela ainda refere que espera que os conselheiros
deliberem favorável o envio deste material aos residentes. Expediente: 1. Homologação novo
coordenador do Programa de O ncologia – A Sra. Presidente referiu que a Coremu recebeu do
programa de Oncologia Ata que elegeu a nova coordenação do programa, sendo a coordenadora a
Ms. Lidiane Pereira Magalhães e a vice Dra. Samantha Rizzi. 2. Área Profissional Serviço Social
não assis ram à aula – a Sra. Presidente Passou a palavra a Profa. Naíra que relatou que alguns
residentes se manifestaram com insa sfação acerca da mudança de horário da aula nuclear da
profissão serviço social. Referiu ainda que a mudança no horário foi porque a professora convidada
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só poderia lecionar naquele horário. Devido a essa insa sfação e para evitar maiores discussões, a
Sra. Célia Nascimento cancelou a aula. Passada a palavra a representante dos discentes, res. Jéssica
de Andrade, que referiu ter se inteirado da temá ca com as residentes do serviço social que
argumentaram que a mudança de horário da aula foi informado no mesmo dia e que devido a
intercorrências referentes a transporte e outros seria di cil assis r a aula. Também referiu que uma
das residentes recebeu e-mail da Sra. Célia comunicando que seria dado falta a quem não assis sse
à aula. Segundo a Jéssica isso foi visto pelas residentes como injusto e por isso todas as residentes
resolveram não assis r à aula. O encaminhamento e sugestão da Profa. Suzete foi a realização de
uma reunião com todos os residentes do serviço social, bem como da representante da profissão.
3. Prorrogação do T CC Suellen Aline Porcino Gonzaga (solicitação da Coordenadora Célia
Nascimento) – A Sra Presidente referiu que recebeu da coordenadora Célia Nascimento e-mail
solicitando prorrogação do TCC da res. Suellen Aline Porcino Gonzaga. Profa. Suzete respondeu que
para analisar a solicitação era necessário o envio de algumas informações, a saber: em que fase do
TCC a residente estar, se a orientadora e o NDAE está de acordo. Porém, a Profa. referiu que não
recebeu estas informações. Disse ainda que os argumentos informados pela residente eram muito
frágeis e que por isso solicitou as informações citadas. A Sra. Célia se manifestou escrevendo que
ainda aguardava respostas de alguns membros do NDAE para assim elaborar a Ata. Entretanto, Profa
Suzete referiu que de maneira alguma aceitaria a solicitação de prorrogação sem que os mo vos
sejam consistentes. 4. Re ficação da linha 26 da Ata do mês de setembro – Profa. Rita Simone,
coordenadora do programa Cardiologia referiu que houve uma desatenção na reunião acerca das
vagas da psicologia, pois, antes nha sido confirmada uma vaga, porém, solicitou que seja
considerada duas vagas. Profa. Suzete solicitou que a secretaria retifique a Ata e a atualize na página
da Coremu. 5. Solicitação da AREMULT I (criação de chapas para eleição da AREMULT I 2021) –
Profa. Suzete referiu que recebeu e-mail da AREMULT I solicitando uma data para que os discentes
se reúnam afim de que possam discu r sobre a formação de nova chapa para gestão 2021. A Sra.
Presidente pôs em votação a sugestão de data apresentada pela discente Jéssica que foi dia
18/12/2020. Proposta aprovada com 14 votos favoráveis, 3 desfavoráveis e 2 abstenções. Ordem
do dia: 1. Homologação da Ata da Reunião  O rdinária (28/09/2020) – foi aprovada com 12
votos a favor com 4 abstenções. 2. Aprovação dos Editais do Processo Sele vo 2020/2021
(Edital processo sele vo) – A Sra. Presidente passou a fala para a Profa. Erika Santangelo,
Presidente da Comissão de Exames, que relatou diversos problemas impostos pela pandemia,
sendo alguns, a questão do distanciamento social, regras sanitárias, imprevisão de inscritos, bem
como um número bem reduzido de candidatos pagantes. Devido a essas dificuldades, ela referiu
ser um processo bastante di cil de execução para o exame. Por isso, foi solicitado a Proec um
possível subsidio ins tucional para realização do exame, porém, naquele momento não foi possível.
Comunicou que a prova que estava prevista para ocorrer dia 17 de janeiro de 2020 foi alterada para
dia 24 de janeiro. Informou as vagas de todos os programas, a saber: Cardiologia, cinco para
enfermagem, duas para farmácia, cinco para fisioterapia, três para nutrição, uma para odontologia e
duas para psicologia, perfazendo 18 vagas, as quais foram confirmadas pela Profa. Dra. Rita Simone
Lopes Moreira. Cuidados Intensivos de Adultos, quatro para enfermagem, duas para farmácia,
seis para fisioterapia, duas para fonoaudiologia, três para nutrição, uma para odontologia e duas
para psicologia, perfazendo 20 vagas, as quais foram confirmadas pela Profa. Dra. Suely Sueko Viski
Z ane i. Distúrbios Respiratórios Clínicos e Cirúrgicos, quatro para enfermagem, quatro para
fisioterapia, e quatro para nutrição, perfazendo 12 vagas, as quais foram confirmadas pela Dra.
Luciana Dias Chiavegato. Envelhecimento , duas para enfermagem, duas para fisioterapia, duas para
nutrição e duas para serviço social, perfazendo 8 vagas, as quais foram confirmadas pela Profa. Dra.
Naira de Fa ma Dutra Lemos. Neurologia e Neurocirurgia, três para enfermagem, quatro para
fisioterapia e duas para fonoaudiologia, perfazendo 9 vagas, as quais foram confirmadas pela Profa.
Dra. Erika Ma os Santangelo. Oncologia, sete para enfermagem, quatro para farmácia, três para
fisioterapia, três para nutrição, uma para odontologia e duas para serviço social, perfazendo 20
vagas, as quais foram confirmadas pela Profa Ms. Lidiane Pereira Magalhães. O ncologia Pediátrica,
quatro para enfermagem, quatro para fisioterapia, duas para fonoaudiologia, seis para nutrição e
quatro para psicologia, perfazendo 20 vagas, as quais foram confirmadas pela Ms. Nathalia Oliveira
Bortola o. O rtopedia e T raumatologia, duas para enfermagem, duas para farmácia e duas para
fisioterapia, perfazendo 6 vagas, as quais, segundo a Profa Erika, foram confirmadas pela Profa. Dra.
Maria Stella Peccin da Silva. Rede de Atenção Psicossocial, apesar de constar vagas no modelo do
edital apresentado nesta reunião, Profa Erika referiu que não serão ofertadas vagas para 2021.
Saúde da Criança e do Adolescente, seis para fisioterapia, quatro para fonoaudiologia, seis para
nutrição e duas para serviço social, perfazendo 18 vagas, as quais foram confirmadas pela Dra. Aline
Maria Pereira. Saúde Mental, três para enfermagem, três para psicologia e três para terapia
ocupacional, perfazendo 9 vagas, as quais foram confirmadas pela Enf. Ms. Esp. Tabata Galindo
Honorato. T ransplante e Captação de Ó rgãos, cinco para enfermagem, quatro para farmácia,
cinco para fisioterapia, uma para odontologia e quatro para psicologia, perfazendo 19 vagas, as
quais foram confirmadas pela Profa. Dra. Janine Schirmer. Urgência e Emergência, quatro para
enfermagem, quatro para fisioterapia, duas para fonoaudiologia, três para nutrição, três para
psicologia e duas para serviço social, perfazendo 18 vagas, as quais foram confirmadas pela Profa.
Dra. Cássia Regina Vancini Campanharo. Enf ermagem Neonatológica, confirmadas quatro vagas
pela Profa. Dra. Ana Paula Dias França Guareshi. Enf ermagem O bstétrica, confirmadas oito vagas
pela Profa. Dra. Rosely Erlach Goldman. Física Médica, confirmadas duas vagas pelo Prof. Dr.
Marcelo Bap sta de Freitas. Profa Erika referiu que no momento o contrato ainda não foi assinado.
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Disse ainda que a prova será única, ou seja, somente prova obje va com 60 perguntas distribuídas
com 20 questões de conhecimento geral e 40 de conhecimento especifico para cada área. A Sra
Presidente pôs para votação a proposta aprovação dos editais do processo sele vo 2020/2021, o
qual foi aprovado com 17 votos favoráveis com duas abstenções. O utros assuntos: Profa. Suzete
referiu que até o momento nem os ministérios da Saúde, da Educação e nem a Comissão Nacional
Residência Mul profissional em Saúde não se manifestaram em relação a reposição de carga horária
para os residentes que veram atestados Covid 19. Logo, segunda ela é necessário que seja seguido
o que diz na legislação, isto é, qualquer atestado médico deve ter a reposição realizada da prá ca
clínica de forma integral, ou seja, 100 por cento. Alguns conselheiros referiram e sugeriram que este
conselho possa ter autonomia para decidir em não exigir a reposição. Logo, sugeriram que esta
temática seja encaminhada para parecer da Procuradoria da Unifesp. Profa SUzete referiu que pode
sim encaminhar essa demanda que é desse colegiado, porém, sugeriu como primordial que as
coordenações de programas levantem dados esta s cos de quantos residentes receberam
atestados médicos e quais as patologias. Além disso, referiu ainda que a Comissão Covid-19 que já
trata da temá ca elabore o cio a ser encaminhado a Coremu, assim, a Coordenação da Coremu
enviará a Proec e Procuradoria para emissão de parecer. A coordenadora da Comissão Covid-19,
Cássia, referiu que esta comissão (Covid-19) não solicitou esta pauta, mas pode incluí-la futuramente
em reunião da comissão. Disse ainda que esta temá ca deve ser discu da no colegiado da Coremu.
Profa Suzete sugeriu a Comissão Covid-19 elabore uma proposta para apreciação no conselho da
Coremu, a qual poderá ser ajustada e votada para envio a Procuradoria. Profa Cássia respondeu que
acredita que essa demanda deva vir do conselho e sugeriu que seja criada outra comissão dentro
do conselho, porém, disse que a comissão poderá intermediar o processo. Foi encaminhado pela
Profa. Suzete que os coordenadores enviem dados dos seus residentes a Comissão da Covid-19 ate
dia 7 de dezembro às 15 horas. 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 Fust inoni

Coordenadora da COREMU

 

 

Marcelo de Oliveira Souza

Ass. Adm da Coremu Unifesp

Documento assinado eletronicamente por Suzet e Maria Fust inoni, Coordenador(a), em
13/05/2021, às 08:53, 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 13/05/2021, às 09:35, 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
0676147  e o código CRC 2289B80B.

Referência: Processo nº 23089.106103/2020-15 SEI nº 0676147
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