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REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM
SAÚDE - COREMU

Regimento  interno  aprovado  na  Reunião  da
COREMU do dia 22 de Junho de 2016 – Institui o
funcionamento  da  Comissão  de  Residência
Multiprofissional  em  Saúde  da  Universidade
Federal da Integração Latino-Americana. 

TÍTULO I
DO COLEGIADO E SEUS FINS

Art. 1º - O Colegiado da Comissão da Residência Multiprofissional em Saúde (COREMU), é
regido por este Regimento, observadas as disposições dos órgãos universitários superiores
da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).

Art. 2º - A COREMU será instituída pela Comissão Superior de Ensino (COSUEN) da UNILA
em  Resolução  específica  como  a  instância  colegiada  responsável  pelo  cumprimento  da
legislação  sobre  a  Residência  Multiprofissional  estabelecida  pela  Comissão  Nacional  de
Residência  Multiprofissional  em  Saúde  (CNRMS),  pelo  acompanhamento,  controle  e
fiscalização  dos  programas  e  demais  atos  administrativos  e  de  gestão  da  Residência
Multiprofissional da UNILA, quer emanadas da CNRMS ou da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação.  A COREMU tem suas  competências  e  funcionamento  definido  no  Regimento
Interno do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e é disciplinada
neste Regimento Interno.

TÍTULO II
DA NATUREZA E CONSTITUIÇÃO DO COLEGIADO

Art. 3°- A instituição formadora, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em
parceria com as instituições executoras do PRMSF deverá constituir e implementar uma única
Comissão de Residência Multiprofissional - COREMU. 
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§ 1º. De acordo com a Resolução CNRMS nº 02, 04 de maio de 2010, a instituição formadora
é a instituição de Ensino Superior (IES) que oferece o programa de residência em parceria
com as instituições executoras.
§ 2º. As instituições executoras são aquelas conveniadas à instituição formadora e que são
responsáveis pelos cenários de prática e preceptores atuantes no Programa de Residência. 
§ 3º. O cadastro da instituição executora ocorrerá inicialmente por meio do estabelecimento
de um Acordo de Cooperação Técnica e posteriormente com o estabelecimento de plano de
trabalho e formalização de um convênio entre as instituições. Atualmente constituem como
principais  instituições executoras  do PRMSF a Secretaria  Municipal  de Saúde de Foz do
Iguaçu e a 9ª  Regional  de Saúde de Foz do Iguaçu que representam os  locais  onde se
desenvolvem o maior percentual da carga horária prática do programa de residência. Outra
instituição executora do PRMSF é a Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu em que
são desenvolvidas atividades no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. 
§  4º  Cabe  às  instituições  formadoras  e  executoras  proverem condições  de  infraestrutura
física, tecnológica e de recursos humanos para a instalação e o funcionamento da COREMU.
Art. 4° - A COREMU será composta pelos seguintes membros: 
a) Coordenador e vice-coordenador, que responderão pela comissão, escolhidos dentre os
membros do corpo docente-assistencial dos Programas de Residência Multiprofissional em
Saúde e em Área Profissional da Saúde da instituição formadora.  
b) Serão incluídos os coordenadores de todos os programas de Residência Multiprofissional
em Saúde e  em Área  Profissional  da  Saúde  da  instituição  formadora,  assim como seus
eventuais substitutos.
c)  Representantes  e  suplentes,  escolhidos  entre  seus  pares,  dos  Profissionais  da  Saúde
Residentes (01 vaga), dos Técnicos Administrativos (01 vaga) e do corpo docente-assistencial
de todos dos programas de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da
Saúde, garantindo a representatividade de todas as áreas profissionais desses programas. 
d) As vagas do corpo docente assistencial serão distribuídas da seguinte forma: três vagas
(03) para preceptores de diferentes áreas profissionais, (01) vaga para representação dos
tutores, (02) vagas para docentes. Quando não houver preenchimento de quaisquer vagas
das  subdivisões  do  corpo  docente  assistencial  esta,  poderá  ser  destinada  a  outro  tutor,
preceptor ou docente que estiver na suplência conforme ordem de votação. 
e) Representantes dos gestores locais de saúde dos respectivos cenários de práticas que
integram o programa de residência. Cada cenário de prática das instituições executoras do
PRMSF poderão indicar um representante para compor a COREMU.  
Art. 5º - A indicação do gestor local de saúde deverá ser feita pela chefia ou coordenação do
serviço e deverá ser encaminhado à COREMU no início de cada ano letivo. A não indicação
implicará na ausência do representante do respectivo cenário de prática, até que ocorram as
formalidades previstas. 
Art. 6º - O mandato dos representantes dos preceptores e dos residentes será de um ano,
podendo ser reconduzido por igual período desde que seja recebida solicitação formal dos
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serviços  e  dos  residentes  respectivamente  e  que  estes  representantes  permaneçam
vinculados ao PRMSF. 
Art.  7º  - O  mandato  dos  demais  membros  será  de  dois  anos,  sendo  permitida  uma
recondução,  ou  mais  reconduções  quando  alternadas  pelo  interstício  do  tempo  de  um
mandato.
Art. 8º - A secretaria do colegiado de curso será exercida por membro escolhido entre os
componentes da COREMU.

TÍTULO III
 DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 9° -  Compete à COREMU: 
a)  Coordenar  e avaliar  a  execução do PRMSF em articulação com outros  Programas de
Residência a serem constituídos pela UNILA; 
b) Acompanhar o desenvolvimento das atividades e propor modificações necessárias para o
adequado andamento do PRMSF; 
c) implantar instrumentos de monitoramento e avaliação do desempenho dos residentes, nas
áreas de conhecimentos, habilidades e atitudes que comprometem os princípios nas relações
humanas, interprofissionais, interinstitucionais, pautados nos pressupostos éticos e morais.
d)  Acolher  e avaliar  as  demandas e  ou situações de conflitos de interesses no ensino e
serviço, nas relações de trabalho que comprometem a formação dos residentes.
e) Zelar pela adequação do residente à estrutura de funcionamento dos cenários de prática e
pelo bom relacionamento interpessoal, interprofissional, institucional e comunitário exercendo
o papel mediador sempre que necessário;      
f) Solicitar trimestralmente, aos tutores e preceptores, o resultado da avaliação individual dos
residentes e a cada mudança de campo dos residentes, sob sua responsabilidade; 
g) Solicitar aos docentes o resultado da avaliação individual dos residentes ao término da
disciplina; 
h)  Apreciar  os  pedidos  de  licença  para  afastamento,  licença  saúde,  trancamentos  dos
residentes; obedecendo os critérios da Resolução CNRMS nº 3, de 17 de fevereiro de 2011 
i) Elaborar o calendário de atividades anuais do PRMSF; 
j) Aprovar a proposta de escala de férias dos residentes, em comum acordo com os serviços
nos  quais  as  atividades  práticas  serão realizadas;  obedecendo  os  critérios  da Resolução
CNRMS nº 3, de 17 de fevereiro de 2011 art. 5º. 
k) Elaborar e aprovar o edital de seleção para ingresso no programa; 
l) Referendar a grade curricular e as ementas das disciplinas; 
m)  Decidir  sobre  questões  de matrícula,  avaliação  de desempenho e  infração disciplinar,
conforme critérios estabelecidos pela Resolução da CNRMS nº 4, de 15 de dezembro de 2011
que dispõe sobre a data de início dos Programas de Residência Multiprofissional e e em Área
Profissional da Saúde, preenchimentos de vagas e desistências. 
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n)  Referendar  os nomes para  composição das Comissões Examinadoras de Trabalho de
Conclusão  de  Programa  (TCP)  e  de  artigos  científicos,  bem  como  aprovar  nome  dos
professores orientadores. 
o) Criar mecanismos que assegurem aos residentes efetiva orientação acadêmica, por meio
de tutoria e preceptoria; 
p) Tomar ciência e providências em relação às resoluções da CNRMS; 
q)  Avaliar  e  tomar  providências  cabíveis  em  relação  a  eventuais  faltas  cometidas  por
residentes, tutores ou preceptores e que comprometam o bom funcionamento do programa; 
r) Discutir temas e documentos relacionados ao programa; 
s) Cumprir, fazer cumprir e divulgar o Regimento Interno do PRMSF; 
t) Propor a criação e extinção de áreas de concentração/Programas e de vagas para CNRMS.
u) Informar mensalmente a quantidade de residentes para o pagamento de bolsas ou se há
quaisquer  descontos  na  folha  de  pagamento  pela  aplicação  de  sanções  previstas  neste
regimento ou por quaisquer licenças.  

TÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO

Capítulo I
Das Reuniões

Art.  10  -  A COREMU reunir-se-á  ordinariamente  em caráter  periódico  para  avaliação  do
andamento dos Programas e extraordinariamente, sempre que necessário, a critério do seu
presidente ou por solicitação dos seus membros. 
§ 1º. As reuniões ordinárias e extraordinárias da COREMU serão convocadas previamente por
seu Presidente, que tem a função de elaborar a pauta a ser abordada em cada reunião.
§ 2º.  O prazo mínimo para a convocação será noventa e seis horas (4 dias úteis).  Cada
membro deverá  encaminhar  ao presidente  os  temas que queira  acrescentar  à  pauta das
reuniões,  até  3  dias  úteis  antes  da  data  prevista  para  a  reunião.  Temas  urgentes  serão
acrescidos à pauta pelo presidente no decorrer das reuniões.  
§ 3º. Para reuniões deliberativas, o quórum mínimo de presença será de maioria absoluta de
seus membros. Na situação de presença de mais de trinta e menos de cinquenta por cento de
seus membros, será realizada reunião informativa, ficando a parte deliberativa, caso exista,
adiada para outra reunião. 
Art. 11 - O comparecimento às reuniões do Colegiado é obrigatório e preferencial em relação
a quaisquer outras atividades universitárias, exceto às referentes aos órgãos que lhe sejam
superiores. O comparecimento de preceptores e tutores relacionados aos campos de prática
conveniados  da  residência  deverá  ser  garantido  de acordo com os planos  de trabalho  e
acordo cooperação técnica pactuados com o (s) gestor (es) local (is).
Art. 12 - Será admitida a presença e a participação desde que aprovada pelo Colegiado, e a
convite deste, com direito a voz e sem direito a voto, de alunos do Programa de Residência,
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de membros da Comunidade, de docentes ou de representantes dos órgãos técnicos desta
Universidade  nas  reuniões  do  Colegiado  para  prestar  e/ou  obter  esclarecimentos  que  se
façam necessários sobre assuntos constantes da ordem do dia. 

§ 1º.  A participação de quaisquer segmentos poderá ser requisitada previamente à secretaria
da COREMU. 

§ 2º.   Durante a discussão de assuntos que o Colegiado considere de caráter sigiloso, só
poderão estar presentes os membros do Colegiado.

Art. 13 - As reuniões serão presididas pelo Presidente. 

Parágrafo único  -  Na falta  ou impedimento do Coordenador,  a presidência  da reunião da
COREMU  será  exercida  pelo  Coordenador  ou  pelo  Vice-Coordenador  do  Programa  de
Residência Multiprofissional em Saúde da Família; na falta de ambos, pelo membro docente
da  COREMU mais  antigo  do  corpo  docente-assistencial  da  UNILA,  ou,  em igualdade  de
condições, pelo membro do corpo docente assistencial da COREMU mais idoso.

Art. 14 - As reuniões terão a duração máxima de 2 (duas) horas.

Parágrafo  único  -  Excepcionalmente,  este  horário  poderá  ser  prorrogado  por  mais  60
(sessenta) minutos, se assim aprovado pelos membros do Colegiado presentes.

Art. 15 - Havendo quórum, o Coordenador (ou seu substituto) declarará aberta a reunião.
Procederá,  então,  à  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  que  será  considerada  aprovada
independentemente de votação, se não houver pedido de retificação. Em seguida, terá início a
fase do expediente de 30 (trinta) minutos, passando-se depois à ordem do dia, quando serão
discutidos e votados os assuntos constantes da pauta.
Art.  16  - Apresentado  um  assunto  pelo  Relator  designado,  proceder-se-á  à  discussão,
facultando-se  a  palavra  a  cada  um  dos  presentes,  pelo  prazo  de  5  (cinco)  minutos,
prorrogáveis por mais 5 (cinco) minutos, a juízo do Coordenador (ou seu substituto).
Art.  17 - A questão de ordem,  que deverá ser  claramente  formulada,  com indicação das
disposições  regimentais  ou  estatutárias,  cuja  observância  se  pretenda  esclarecer,  será
decidida em definitivo pelo Presidente (ou seu substituto).
Art. 18 - Nenhum participante poderá exceder o prazo de 3 (três) minutos na formulação de
questão de ordem.
Art. 19 - Qualquer participante poderá falar pela ordem, por 3 (três) minutos, para reclamar a
observância de expresso dispositivo deste Regimento ou pedir informações sobre matéria em
debate.
Art. 20 - Para apartear um colega, o participante deverá solicitar-lhe permissão, não podendo
ultrapassar o prazo de 1 (um) minuto.
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§ 1º - Não serão permitidos apartes paralelos ao discurso.
§ 2º - Quando o orador estiver a falar pela ordem, ou para encaminhar votação, não serão
permitidos apartes.
§ 3º - Os apartes serão breves e corteses.
Art. 21 - As votações serão efetuadas com a presença de pelo menos metade mais um dos
membros do Colegiado, considerando-se aprovada a matéria que obtiver aprovação favorável
da maioria dos membros do COREMU presentes, salvo exigência de quórum especial prevista
em texto legal estatutário regimental.

Parágrafo único - No caso de empate, caberá ao Presidente ou a seu substituto eventual o
voto de desempate.

Art. 22 - Em situações em que for votado assunto em que há conflito de interesse por algum
(ns) membro (s) da COREMU, este (s) não poderá votar e nem permanecer no recinto no ato
da votação.

Parágrafo  único  –  Nesse  caso  a  decisão  da  COREMU  será  comunicada  ao  membro
posteriormente à votação.

Art. 23 - Os trabalhos de cada reunião devem, obrigatoriamente, ser registrados em ata.

Parágrafo único - Caberá ao secretário da COREMU a lavratura das atas das reuniões, que
serão  assinadas  pelo  Coordenador  (ou  seu  substituto)  e  rubricadas,  quando  da  sua
aprovação, por todos os membros da COREMU.

Art. 24 - Das decisões da COREMU caberá recurso ao Colegiado do Centro Interdisciplinar
ao qual o curso esta vinculado, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Capítulo II
Dos Membros da COREMU

Art. 25 - Compete aos Membros da COREMU:
I. Colaborar com o Presidente no desempenho de suas atribuições;
II.  Colaborar  com o  Presidente  na  orientação  e  fiscalização  do  funcionamento  didático  e
administrativo do Programa de Residência;
III.  Comparecer  às  reuniões,  convocando  o  suplente  em  eventual  impedimento  para  o
comparecimento;
IV. Apreciar, aprovar e assinar ata de reunião;
V. Debater e votar a matéria em discussão;
VI. Requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente;
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VII. Realizar estudos, apresentar proposições, apreciar e relatar as matérias que lhes forem
atribuídas.
Art. 26 - Aos representantes dos residentes compete: 
a)  Solicitar  à  COREMU a inclusão de assuntos de interesse dos residentes na pauta  de
reuniões; 
b) Reunir os residentes para propor sugestões que visem aperfeiçoar o programa e discutir,
em consenso, as questões a serem levadas à COREMU; 
c) Comunicar aos residentes deliberações da COREMU; 
d)  Participar  de  comissões  ligadas  à  COREMU  em  que  for  solicitada  a  presença  do
representante. 

Capítulo III
Da presidência

Art. 27 - São atribuições do presidente (coordenador) da COREMU: 
a) Convocar e presidir as reuniões da COREMU; 
b) Assinar atas e documentos emanados da COREMU; 
c) Divulgar, previamente, a pauta das reuniões no ato da comunicação oficial sobre a  reunião.
d) Exercer voto de minerva quando houver empate nas votações; 
e) Encaminhar os relatórios anuais às instâncias de gestão administrativa da UNILA sobre as
atividades do Programa e demais informações solicitadas; 
f) Encaminhar as solicitações da COREMU aos órgãos competentes; 
g) Acompanhar o andamento das Áreas de Concentração/Programas; 
h)  Mediar  as diferentes situações entre  tutores,  preceptores,  residentes,  que não tenham
possibilidade  de  encaminhamento  e  resolutividade  dentro  da  própria  Área  de
Concentração/Programa; 
i)  Consolidar  as  articulações  com  as  instâncias  de  gestão  das  políticas,  dos  sistemas  e
serviços de saúde na região de abrangência para a residência; 
j) Encaminhar à CNRMS-MEC a frequência mensal dos residentes até o 5º dia útil do mês
corrente e os pedidos de licença para afastamento dos residentes; 
k)  Encaminhar  ao  CNRMS-MEC  a  relação  anual  de  residentes  aprovados  no  processo
seletivo;
l) Designar relator ou comissão para estudo de matéria do colegiado;
m) Dar posse aos membros do colegiado;
n) Decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência da COREMU
e posteriormente será apreciado em reunião da COREMU.

Parágrafo único - São casos de urgência situações em que a governabilidade da decisão da
COREMU  implica  outras  ações  ou  recursos  a  serem  agregados  em  função  de  sua
competência ou finalidade se assim se impuser.
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Capítulo IV
Da Secretaria da COREMU

Art. 28 - Compete ao Secretário do Colegiado: 
I. Lavrar as atas da COREMU; 
II. Executar os serviços de redação de documentos e correspondência; 
III.  Registrar as deliberações da COREMU após a redação final;
IV. Transmitir aos membros da COREMU os avisos de convocações de reuniões; 
V.  Efetuar  diligências  e  encaminhar  os  pedidos  de informação  dirigidos  à  presidência  da
COREMU; 
VI. Organizar, para aprovação do Presidente, a pauta para as reuniões;
VIII. Exercer as demais atribuições inerentes às funções.

 
Capítulo V

Das Comissões Especiais Temporárias

Art.  29 – A COREMU poderá constituir  Comissões Especiais Temporárias para exame de
assuntos específicos. 
§1º  -  As  comissões  serão  integradas  por  membros da  COREMU,  sendo  o  exercício  das
atividades  por  eles  desenvolvidas  consideradas  relevantes,  não  ocasionando  qualquer
remuneração; 
§2º - Em caso de urgência, o Presidente poderá criar Comissões Especiais Temporárias ad
referendum da COREMU;
§3º - Os documentos elaborados por essas Comissões (estudos, pareceres, relatórios, etc.)
serão submetidos à apreciação do COREMU.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  30  – A COREMU constituirá  Comissão  Eleitoral  para  eleição  dos  representantes  da
COREMU conforme artigo 18 do Regimento do Programa de Residência Multiprofissional em
Saúde da Família. 

Art.31  - O  período  de  funcionamento  do  Colegiado  do  Curso  obedecerá  o  Calendário
Acadêmico da UNILA, aprovado pelo Conselho Universitário (CONSUN). 
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Art. 32 - As modificações deste Regimento poderão ser propostas pelo presidente ou por
metade mais um dos membros titulares do Colegiado, e aprovadas por, no mínimo, 2/3 (dois
terços) dos membros do Colegiado. 

Art. 33 - Este regimento entrará em vigor a partir da sua publicação. 

Foz do Iguaçu, 22 de Junho de 2016. 

Ludmila Mourão Xavier Gomes
Presidente da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde


