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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 dezessete do mês de agosto 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 Karla
Oliveira Marcacine, Profa. Dra. Rosely Erlach Goldman, Profa. Dra. Ana Paula Dias França Guareschi,
Prof. Dr. Marcelo Bap sta de Freitas, Profa. Dra. Edvane Birelo Lopes de Domenico, Profa. Dra. Maria
Stella Peccin da Silva, Nathalia Oliveira Bortola o, nutricionista Dra. Aline Maria Pereira,
Fonoaudióloga Juliana Boza Saurim, Profa. Dra. Maria Cris na Mazzaia, Enfermeira Tabata Galindo
Honorato, Profa. Dra. Janine Schirmer, Profa. Dra. Ruth Ester Assayag Ba sta, enfermeira Dra. Ieda
Aparecida Carneiro, Dra. Caroline Bublitz Barbosa, Fonoaufiologa Isabella Chris na Oliveira Neto, Dr.
Keller de Mar ni, Assistente Social Cristhiene Montone Nunes Ramires e as residentes, Ana Carolina
Müller e Luciana da Costa. Ausências jus ficadas:  Profa Dra. Terezinha Rodrigues, Profa. Dra.
Cássia Regina Vancini Campanharo. Havendo quórum, a Presidente, declarou abertos os trabalhos
Havendo quórum, a Presidente, declarou abertos os trabalhos. Ordem do dia: 1. Aprovação da ATA
do dia vinte de julho de dois mil e vinte – aprovada com onze (11) votos favoráveis; 2. Deliberação
do número de vagas por programas – A Professora Suzete relatou que a Profa. T herezinha
Rodrigues, coordenadora do programa Rede de atenção psicossocial, jus ficou sua ausência, mas,
enviou áudio referindo que o seu programa possivelmente não abrirá vagas para ano que vem.
Profa. Erika apresentou as vagas em planilha para que todas as coordenações as atestassem. Iniciou
pelo programara Cardiologia, sendo 18 vagas aprovadas pela Profa. Rita Simone, assim distribuídas:
cinco para enfermeiros, dois farmacêu cos, cinco fisioterapeutas, três nutricionistas, um
odontologista e um psicólogo; Programa Cuidados Intensivos de Adultos, Profa. Suely Sueko reforçou
que não terá tutora na psicologia, somente preceptora, porém, ra fica as 20 vagas que ficaram
assim distribuídas: quatro para enfermeiros, dois farmacêu cos, seis fisioterapeutas, dois
fonoaudiólogos, três nutricionistas, um odontologista e dois psicólogo; Programa Distúrbios
Respiratórios Clínicos e Cirúrgicos, Profa. Luciana Dias perguntou a Profa. Rita Simone se ela
con nuará na tutoria da Enfermagem. Profa. Rita respondeu que sim, porém, levará essa demanda a
Escola Paulista de Enfermagem, onde há outros docentes que talvez tenham interesse na tutoria
deste programa. Logo, Profa. Luciana ra ficou doze que ficaram assim distribuídas: quatro para
enfermeiros, quatro fisioterapeutas e quatro fonoaudiólogos; Programa Envelhecimento, Profa.
Naíra de Fá ma ra ficou oito vagas que ficaram assim distribuídas: duas para enfermeiros, duas para
fisioterapeutas, duas para nutricionistas, e duas para assistentes sociais; Programa Neurologia e
Neurocirurgia, Profa. Érika referiu redistribuição em duas vagas, sendo uma na enfermagem e a
outra na fisioterapia. Ra ficou oito vagas que ficaram assim distribuídas: três para enfermeiros, três
para fisioterapeutas, e duas para fonoaudiólogas; Programa Oncologia, Profa. Edvane referiu contar
com 20 vagas, porém, solicitou mais duas vagas, sendo uma na enfermagem e uma na fisioterapia.
Professora Erika referiu que não há vaga nova, as vagas já estão contempladas, mas, pode ser
verificado o aumento com MEC ou ainda esperar que algum programa ceda essas vagas, mesmo
assim, a orientação do MEC é de que não haja redistribuição entre os programas. Logo, as vagas
ficariam: enfermagem de sete vagas para oito, fisioterapia de três para quatro, quatro para
farmacêu cos, três para nutricionistas, duas para assistentes sociais e uma para odontologistas;
Programa Oncologia Pediátrica, Nathalia Oliveira ra ficou vinte vagas que ficaram assim distribuídas:
quatro para enfermeiros, quatro para fisioterapeutas, e duas para fonoaudiólogas, seis nutricionistas,
e quatro para psicólogos; Programa Ortopedia e Traumatologia, Profa. Dra. Stella ra ficou seis vagas
que ficaram assim distribuídas: duas para enfermeiros, duas para fisioterapeutas, e duas para
farmacêu cos; Programa Saúde da Criança e do Adolescente, Dra. Aline Maria ra ficou dezoito
vagas que ficaram assim distribuídas: seis para fisioterapeutas, e quatro para fonoaudiólogos, seis
para nutricionistas, e duas para assistentes sociais; Programa Saúde Mental, Profa. Dra. Maria Cris na
ra ficou nove vagas que ficaram assim distribuídas: três para enfermeiros, três para psicólogos, e
três para terapeutas ocupacionais. Porém, a mesma referiu ser um obje vo contar com a profissão
Serviço Social, entretanto, conforme falas de outras conselheiras, não há preceptorias suficientes.
Programa Transplante e Captação de Órgãos, Profa. Dra. Janine Schirmer ra ficou dezenove vagas
que ficaram assim distribuídas: cinco para enfermeiros, quatro para farmacêu cos, cinco para
fisioterapeutas, uma para odontologista, e quatro para psicólogos; Programa Urgência e Emergência,
Profa. Dra. Ruth Ester ratificou dezoito vagas que ficaram assim distribuídas: quatro para enfermeiros,
duas para fonoaudiólogas, quatro para fisioterapeutas, três para nutricionistas, tres para psicólogos,
e duas para assistentes sociais. Programa Uniprofissional em Enfermagem Neonatologica, Profa. Dra.
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Ana Paula Dias ra ficou quatro vagas; Programa Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica, Profa.
Dra Karla Oliveira ra ficou oito vagas; Programa Uniprofissional em Física Médica, Prof. Dr. Marcelo
Bap sta ra ficou duas vagas; A Sra Presidente propôs para votação: os programas que solicitaram a
manutenção do número de vagas, se mantém. Porém, deixemos em aberto as vagas do programa
Rede de Atenção Psicossocial que ate sexta-feira se manifestará.  Já Oncologia será considerada as
20 vagas do ano passado, porém, as duas vagas solicitadas pela Profa. Edvane, serão analisadas a
posteriori. Profa. Ainda referiu que em caso de vagas remanescentes e de a CNRMS/MEC autorizar a
redistribuição, haverá uma reunião para encaminhamento. A proposta que se mantenham as vagas
com a distribuição informada nesta reunião e que as vagas remanescentes, caso haja, sejam
analisadas a posteoriri. Proposta aprovada com 23 votos.  3. Apreciação da recomendação do
desligamento de uma residente do primeiro ano do Programa de Residência em Enfermagem
Obstétrica - A Professora Suzete referiu que a secretaria recebeu do Programa Uniprofissional em
Enfermagem Obstétrica solicitação de apreciação de desligamento de uma das residentes do
primeiro ano do programa. Disse que ao receber esta solicitação do NDAE do programa, a
coordenação da Coremu pôs em pauta na reunião deste conselho para os devidos
encaminhamentos. Ela solicitou a Coordenadora do programa referido um resumo do conteúdo do
caso. Profa. Karla relatou que diz respeito à residente xxxxx que iniciou em março deste ano, sendo
que nas duas primeiras semanas, o programa ofertou a vidades teóricas relacionadas à assistência
em enfermagem obstétrica em especial os conteúdos que são relevantes e prioritários para que
todas as residentes iniciantes possam atuar nos campos de prá ca. Sendo seu primeiro campo de
prá ca uma Unidade Básica de Saúde, no qual a proposta era desenvolver os atendimentos de
assistência ao pré-natal e ginecológica às mulheres. Entretanto, nas duas primeiras semanas, a
residente desenvolveu a vidades gerais como: assistência ao acolhimento, sala de vacina,
medicação. Neste período, ela só pôde desenvolver somente assistência pré-natal de sete
gestantes. Já no segundo mês, as residentes ficam dois meses em campos que são prioritários para
enfermagem obstétrica, sendo que nos 30 dias subseqüentes, a residente desenvolveu assistência
pré-natal a trinta e nove gestantes. Relatou ainda que essa Unidade Básica de Saúde foi inserida
recentemente como campo do programa, e que estava recebendo residente pela primeira vez, por
isso, teve que alinhar alguns pontos na época, principalmente referentes aos preceptores para que
as a vidades da residente fossem reconhecidas por eles. Tendo em vista o contexto de saúde na
época referente à pandemia, a residente foi concedida muito como força tarefa de auxilio. Profa.
Referiu que nessa unidade ela teve avaliação posi va. Ela ainda referiu que no segundo campo,
alojamento conjunto no Hospital Pedreira, onde foi iden ficado algumas dificuldades teóricas que é
considerado de relevância para formação, assim como aqueles ofertados no processo de formação
do programa, tanto na carga horária teórica inicial daqueles 15 dias quanto a carga ao logo do
processo de formação. Nesse mesmo campo também observamos algumas dificuldades referentes
à postura, ao comportamento é co. Referiu que a residente foi adver da em duas ocasiões, sendo
uma verbalmente e a outra escrita. Informou também que foi realizado processo avalia vo semanal,
o qual houve acampamento das tutoras nas modalidades presencial e remota da EPE. Nessa
avaliação observou-se fragilidades em três aspectos, a saber: conhecimento teórico,
desenvolvimento das habilidades prá cas em especial no que se refere ao raciocínio clínico; e
comportamentais, sendo essas fragilidades atestadas tanto pelos preceptores quanto pelas tutoras.
Diante disso, a Profa. relatou que foi sugerido avaliação semanal com descrição de pequenas metas
que ela pudesse alcançar, sendo esse processo até o final do seu estágio. Ela referiu ter grandes
dificuldades referente ao processo de avaliação descrito no formulário de avaliação mensal da
Coremu, pois, há limitação relacionada á formação mul profissional. Por isso, foi criado formulário
complementar para cada campo, os quais são extremamente detalhados. Entretanto, referiu que
considerando a avaliação da Coremu, cinqüenta por cento é dado de forma la tudinal, o que
dificulta de fato o retrato do desenvolvimento do residente naquele campo. Afirmou que na
unidade Alojamento Conjunto, a residente obteve a média mínima necessária, e posteriormente,
iniciou no campo de Centro de Parto Normal também no Hospital Geral de Pedreira, porém, antes
de ela ser alocada neste campo, teve uma conversa com a residente, onde referiu seu receio da
permanência dela nesta mesma ins tuição devido aos problemas enfrentados no campo anterior,
dos quais envolviam as mesmas preceptoras, equipe de enfermagem e supervisora tanto do CT N
quanto do alojamento conjunto. Reforcei ainda que neste campo a complexidade seria maior, por
isso, seriam exigidos outra postura e comprome mentos inerentes ao processo de sua formação e
desenvolvimento pessoal e profissional. Entretanto, mesmo assim, nessa ocasião, a residente
solicitou que con nuasse neste campo. Diante disso, compar lhei com algumas professoras do
Departamento, em especial aquelas que es veram no processo de formação anterior, ou seja, na
unidade Alojamento Conjunto, e nosso entendimento foi acatar o pedido da residente. Neste
campo, Centro de Parto Normal, vemos novas ocorrências, também vinculadas às limitações
teóricas e teórico/prá co, além das questões de postura. Mediante o ocorrido, me reunir com as
tutoras envolvidas no processo de formação, onde foi proposto um plano de auxílio considerando as
fraquezas mencionadas por ela, assim, o obje vo foi fortalecê-la, inclusive emocionalmente,
principal queixa apontada por ela, o que a enfraquecia no momento de verbalizar seu
conhecimento. Diante disso, a Profa. Karla referiu que foi oferecido suporte psicológico/psiquiátrico,
além disso, foi proposto uma série de a vidades, na qual ela pudesse se desenvolver. Essas
a vidades foram desenvolvidas em teórica para que a mesma vesse horários de estudo,
possibilidades de discussão das dúvidas e que pudesse estar em um ambiente similar no centro de
habilidades com o intuito de que a mesma se desenvolvesse em um ambiente controlado, assim
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poderia demonstrar o seu conhecimento e se sen r mais segura. Com esse propósito de
desenvolvimento, ela poderia retornar ao campo com menos medo e ansiedade e mais segura do
seu conhecimento teórico/prá co e na habilidade do desenvolvimento do raciocínio clínico. Para
isso, foram escolhidas duas professoras Docentes do Departamento, as quais ainda não haviam do
nenhum contato com a residente e que eram vistas como amáveis, doces e atenciosas para que
elas pudessem de fato desenvolver essas a vidades junto à residente. A residente desenvolveu
esse cronograma durante uma semana. Na úl ma sexta-feira, esse grupo que desenvolveu este
plano se reuniu novamente, com a devolu va das duas professoras que o desenvolvimento da
residente não havia sido sa sfatório e que não a ngia o mínimo necessário para retornar ao campo.
Tendo em vista este processo, Profa. Karla referiu que foi convocada reunião com o NDAE do
programa onde foi colocado exatamente o que contextualizou a todos nas falas anteriores. Disse
ainda, que o NDAE sugeriu mais uma semana no centro de habilidades com a vidades teóricas e
teórico/pra co com desenvolvimento do raciocínio clínico. Ela ainda ressaltou que essa primeira
semana, a residente teve tempo hábil para agendar o atendimento psiquiátrico e psicológico, os
quais ela conseguiu passar. Já na segunda semana, ela con nuou com a psicoterapia e pôde
desenvolver algumas a vidades. Profa. Salientou que ao propor essas a vidades, a residente se
mostrou resistente, chegando a verbalizar a mim e a Profa. Eliane, vice coordenadora, que era um
exagero essa proposta, pois, quando retornava ao conteúdo teórico, nha convicção de que sabia
daquilo, sendo sua dificuldade era o processo de exteriorização desse conhecimento. Tendo em
vista isso, a Profa. Referiu que procurou a Profa. Suzete para saber se havia algum serviço especifico
que pudesse dar um apoio de iden ficação e se ela nha algum déficit de aprendizado ou atenção,
pois, havia percebido nesse processo que exis a uma dificuldade de retenção de informação.
Referiu que ela nha uma habilidade de reproduzir, no entanto, quando agente precisava que ela
pensasse sobre o processo, a sua devolu va era bastante dificultosa. Quando foi colocado essa
possibilidade, ela se recusou dizendo que se sen a mal, pois, nha que passar por algum po de
avaliação neste sen do. Além disso, em reunião com a residente para propor essa segunda semana
de recuperação, a mesma disse que mesmo que as a vidades desenvolvidas no centro de
habilidade vessem uma pressão muito menor do que a vivenciada na prá ca, ela se sen a
pressionada referente às expecta vas das respostas que precisava dar. Mediante isso, foi proposta
a residente se ela se sen ria mais à vontade para desenvolver uma a vidade escrita tendo em vista
que o NDAE determinou teria uma segunda semana de desenvolvimento e ao termino, ela seria
avaliada em relação aos seus conhecimentos tanto no centro de habilidade quanto em qualquer
outra a vidade proposta, as quais ela teria que a ngir sessenta por cento conforme exigência da
Coremu, assim, ela poderia retornar ao campo e também que isso estaria vinculado à permanência
no programa. Tendo em vista a fala e as dificuldades verbalizadas por ela, foi procurado se ela se
sen ria mais à vontade em desenvolver uma prova teórica para assim evitar a possibilidade da
interveniência dos professores do campo, ou seja, ela teria as duas oportunidades, de ser avaliada
em uma situação simulada e também na a vidade teórica. Nas a vidades do centro de habilidades,
no ul mo dia da segunda semana, ela consegui a ngir o mínimo necessário de sessenta por cento.
No entanto, ao desenvolver a prova teórica composta com vinte e quatro questões, sendo quatro
testes e vinte questões discursivas, a qual priorizou o raciocínio clínico e contemplou todos os
conteúdos desenvolvidos e estudados pela aluna nas úl mas duas semanas. A Profa. Referiu que a
residente a ngiu somente quarenta e seis por cento dessa prova. Tendo em vista este resultado, foi
convocada nova reunião com o NDAE do programa, onde foi posto toda essa devolu va, e diante
do exposto, o NDAE deliberou pelo andamento do desligamento da residente. Profa. Erika lembrou
um caso em que a CNRMS não acatou a solicitação de desligamento de um residente. Profa Suzete
explicou que a par r do momento que este conselho delibera favorável o desligamento, é
encaminhado a CNRMS, ficando o residente afastado até que se tenha o parecer, sendo a bolsa
suspensa nesse período. Referiu ainda que se o parecer da CNRMS for contrario ao desligamento, o
residente retorna às a vidades do programa para cumprir toda a carga horária. Profa. Karla disse
está ciente de que a CNRMS pode indeferir. Profa Mazzaia levantou a hipótese de talvez pensar em
um afastamento para que a residente pudesse se cuidar. Profa. Karla referiu que essa hipótese não
foi indicada pelo psiquiatra que a atendeu. Disse ainda que foi oferecido a residente a possibilidade
de alguém da família, seu namorado ou alguém de sua confiança está junto nessas reuniões e nos
momentos subseqüentes, porém, ela recusou. Referiu saber que há questões que ainda não tem
clareza se está ligada a questões psíquicas ou ao processo de aprendizagem. Ao trazer essa
preocupação para residente, inclusive para não estarmos cometendo erros, pois, se caso haja uma
patologia associada a isso, agente começa a entender e até mesmo a disponibilizar meios mais
adequados para um processo de aprendizado, deixando de ser vista como uma residente, mas sim
vista dentro das suas limitações, pensando inclusive em um processo de inclusão, porém, isso
também não foi aceito por ela. Profa. Referiu que entende que todas as opções foram ofertadas
pra ela, em especial pensando em sua qualidade de vida, no seu desenvolvimento pessoal, e por
isso, foi oferecido o suporte psíquico e terapêu co para que pudesse de fato se desenvolver
reduzindo seus medos e anseios sen ndo mais segura, para obter suporte de ferramentas pessoais
para o enfretamento dessa situação ou até mesmo medicamentosa, caso fosse a indicação. No
entanto, nem mesmo a medicação foi algo colocado. Foi prescrita uma medicação do qual ela teria
que fazer uso nos momentos que se sen sse ansiosa, mas que segundo ela, caso es vesse bem,
nem precisaria comprar. No entendimento da mesma, ela estava bem, ao ponto de não precisar
fazer uso nem realizar nenhum teste do medicamento. Profa. Suzete pôs em votação a proposta: o
conselho acata o desligamento da residente. Proposta aprovada com dezessete votos favoráveis.
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Inf ormes: 1 . Preenchimento do Formsus. Estágio campos prefeitura 2021. Anexo arquivo em
word https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/ems/?p=223821 – Profa Suzete
relatou que estamos no período de solicitação de estágios nas unidades da Prefeitura, sendo que
neste ano foi deliberado pelos par cipantes do Comitê daqui do Campus São Paulo COAPES que
cada coordenador de programa faça a sua solicitação via preenchimento no informe SUS. Ela ainda
reforçou que as solicitações devem ser realizadas impreterivelmente ate dia 31 de agosto, não
sendo possível outra data e todo e qualquer envio este ano para 2021 será de responsabilidade de
cada coordenador de programa. 2. Comissão COVID 19 – Profa. Erika referiu que não houve muitas
mudanças ou novidades nos trabalhos. Relatou que a única novidade é que na reunião do comitê de
enfretamento foi notado que em junho e julho houve aumento das contaminações dos residentes
incluídos os médicos e os mul profissionais que não eram condizentes com a contaminação de
outros profissionais ou da população em geral. Preocupada com esses dados, ela referiu que o
comitê resolveu criar ques onário para que os residentes respondessem. Este ques onário tenta
abranger tanto a questão dos EPIs quanto de paramentarão, questões qualita vas do que os
residentes consideram como possibilidades de contaminação e questões obje vas como transporte,
alimentação, moradia. Alguns conselheiros referiram que presenciaram residentes sem o uso
adequado dos EPIs ou nem usavam o que possibilitava a contaminação. Profa. Erika relatou ainda
que menos de vinte e cinco por cento que ainda não fizeram a sorologia e também menos de vinte
e cinco por cento que não fizeram o PCR. Referiu também que há por volta de dezesseis por cento
de residentes contaminados. Dra. Ieda disse estranhar as falas dos residentes referentes à falta de
EPIs, pois, no começo houve sim alguns transtornos, mas atualmente não. Disse que houve duas vias
de distribuição, sendo as dos enfermeiros e dos residentes e de outras equipes. Mas se propôs a
resolver possíveis intercorrências relacionadas. Referente ao treinamento, Dra Ieda referiu que foi
realizado com a enfermagem, com a educação permanente e o CCIH nos setores para todos que
es vessem presentes, incluindo os residentes e os alunos do quarto ano. Referente à coleta de
exames para sorologia, referiu que a enfermagem fez coleta de quem estava nos setores. 3. Termo
de cooperação, compromisso ou convênio; Convênio INCA – Profa. Suzete relatou que ocorreram
mudanças referentes ao fluxo dos trâmites de solicitação de termo de cooperação, compromisso e
convênios. Referiu que a secretaria já está recebendo dos residentes essa demanda de
preenchimento destes documentos, porém, relatou que em reunião com a Pro-ADM e Proec, foi
discu do que para assinar o termo de compromisso/cooperação é necessário que haja convênio, o
qual quem assina é a Reitora da Unifesp. Relatou que foi solicitado a esses setores que entre em
contato com a Procuradoria Unifesp para analisar se a coordenadora da Coremu pode assinar esse
termo sem que as documentações do convênio estejam prontas, mas, ainda não teve retorno da
Procuradoria. Entretanto, relatou que para ser possível este andamento, esses termos devem ser
enviados a Coremu devidamente preenchidos, por isso, reforçou e solicitou aos coordenadores que
ajudem e par cipem deste processo junto com seu residente. 4. Casos de excepcionalidade,
residentes que veram problemas em par cipar das aulas síncronas. O Coordenador do programa
deve enviar a jus fica va. Profa. Suzete solicitou que os coordenadores encaminhem até sexta-
feira as situações de excepcionalidade dos casos em que seus residentes não conseguiram acessar
as aulas de Bioesta s ca e Polí cas Públicas, pois, assim serão ajustados com as professoras dessas
disciplinas. 5.  Processo Sele vo – Profa Erika relatou que terá reunião na quarta-feira com a
Comissão de provas e Exames para tratar dos trâmites legais, houve problema técnico, pois, a prova
teve que ser agendada para janeiro devido à pandemia. Também a FUVEST  mudou sua prova para
o dia dez de janeiro, data sugerida da nossa prova, logo, vemos juntamente com a o auxilio da
Profa Suzete, em remanejar a data para o dia dezessete, porém, vieram às datas das provas do
ENEM para dia dezessete e vinte e quatro de janeiro. Por conta disso, a FAP não está conseguindo
alugar o local para a prova nesta data. Diante dessa dificuldade, a Comissão de Provas sugeriu que
seja realizada dentro da própria Unifesp, possibilidade que será analisada junto ao a Diretoria do
Campus São Paulo. Referiu que devido à Pandemia, infelizmente, é quase certo que não será
possível realizar a pontuação acadêmica dos candidatos. Profa. Suzete ques onou o pagamento aos
professores elaboradores das questões do processo do ano passado. Profa Erika referiu que todos
que entregaram a documentação a FAP, receberam, porém, há elaboradores que não enviaram,
logo, não receberam. Há também caso de professores que elaboraram somente uma ou duas
questões que preferem não receber. Porém, Profa. Erika solicitou que estes respondam
formalmente que preferem não receber. Profa. Suzete também procurou se no processo sele vo
deste ano serão consideradas as cotas raciais. Profa Erika respondeu que ainda não sabe, mas, que
há proposta da formação de uma Comissão, a qual esta prevista para sua composição na reunião da
Coremu de setembro. Profa. Suzete referiu que não é possível a doação do valor referente ao
pagamento das questões de provas, mas sim, devolvido via G RU a Unifesp. Profa. Erika lembrou que
o processo sele vo do ano passado não foi pago, pois, gerou prejuízo, o que fez com que toda a
Comissão de Exames e secretariados abrisse mão do pagamento para que os elaboradores
pudessem receber. Profa Suzete reforço que para iniciar o novo processo deste ano é necessário
finalizar o anterior, o qual está com essas pendências das falas anteriores, logo, os professores que
não enviaram a documentação a FAP para receber o valor, enviem, ou enviem e-mail formalizando
que abrem mão do recebimento. 6. Conteúdo Programá co das áreas Profissionais – Profa. Suzete
agradeceu todos os responsáveis das disciplinas que enviaram o cronograma. Ainda referiu que
assim que o conteúdo for recebido pela secretaria, será disponibilizado na página da Coremu.
Referiu que faltam algumas categorias entregarem, mas gostaria que fosse finalizada antes do início
das disciplinas que constam no cronograma, lembrando que tem o número de encontros, os quais
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podem ser síncronos e assíncronos quer deve ser deliberado pelas responsáveis. 7. Solicitação do
aumento do número de aulas síncronas pela responsável da Disciplina de Epidemiologia – Profa
Suzete relatou que a Profa. Monica Antar, responsável pela disciplina Epidemiologia, solicitou que
houvesse um número maior de aulas síncronas. Foi dito a ela que em reunião da Coremu foi
estabelecido desta forma para que todos os residentes das diversas categorias não saiam ao
mesmo tempo dos serviços. Profa. Ainda referiu que em consideração a Profa Mônica trouxe para
esta reunião para que seja discu do a fim de darmos retorno a proposta da mesma. Tendo em vista
que nenhum conselheiro se manifestou, a Profa. Suzete referiu que será comunicado a Profa Monica
que manterá o que fora estabelecido em reunião anterior da Coremu. 8. Cronograma R2 data
repe da em outubro. Anexo arquivo – Profa. referiu que houve confusão de cronograma com datas
repe das em outubro. Quando iniciou a disciplina de Bioesta s ca também houve pequenas
inconsistências, mas agora está a contento.  Referiu ainda que foi encaminhado o cronograma R2 a
todos e que o mesmo está disponível na página da Coremu. 9. Contrapartida COAPES. Solicitação de
indicadores que qualificam o serviço – foi referido que as solicitações de campos para os residentes
na Prefeitura é realizado uma quantificação do número de residentes e é estabelecido um valor que
é pago pela Universidade Federal de São Paulo - Campus São Paulo. Neste ano, o que foi solicitado
como contra par da pela Prefeitura foi que seja realizada sugestão de indicadores que qualificam o
serviço que está sendo usado, desta forma, a Profa. solicitou a contribuição dos coordenadores de
programas referentes essas informações (o que contém no serviço, o que pode ser melhorado, o
que esta adequado, o que não está) para que seja encaminhada à Prefeitura para análise se está
adequado ou se teremos que compor uma comissão interna, pois, se não for aceito, o processo
ficará em aberto e possivelmente haverá prejuízos no que diz respeito à aceitação de novas
solicitações. Referiu também que houve solicitação da Prefeitura em confirmarmos os estágios que
foram solicitados em 2019 para o ano de 2020, o qual a Profa disse ter confirmado todos. 10.
  Entrega da folha de frequência e avaliação – referiu esta di cil a secretaria checar as folhas para
entregar em tempo hábil para pagamento, disse ainda que há folhas sem assinatura do preceptor,
do coordenador de programa, preenchimento inadequado, o que está trazendo problemas. A
orientação encaminhada à secretaria é de que não receba folhas com essas intercorrências. Profa.
Referiu com veemência que mês que vem isso não ocorrerá, sendo possível o coordenador jus ficar
os problemas que venham ocorre referentes às assinaturas de seus preceptores. Referiu ainda que
as fichas devem ser encaminhadas pelo coordenador de programa e no prazo estabelecido. 11.
Solicitação de estágio opta vo – Foi contemplado em falas anteriores. 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
13/10/2020, às 09:34, 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, Assist ent e em
Administ ração, em 14/10/2020, às 09:15, 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
0462555 e o código CRC 5597BF54.
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