
 

 

RESOLUÇÃO Nº 07 DE 28 DE MARÇO DE 2022 
 

 

 

Institui o Regimento Interno da 

Comissão de Residência 

Multiprofissional (COREMU) do Centro 

Universitário de Adamantina. 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

ADAMANTINA, reunido em Sessão de 25 de março de 2022 e no uso de suas 

atribuições regimentais, considerando o Artigo 11 do Capítulo I do Regimento 

Geral da Instituição,  

 

RESOLVE: 

 

Art.1º - Instituir o Regimento Interno da Comissão de Residência Multiprofissional 

(COREMU) do Centro Universitário de Adamantina, integrante desta Resolução. 

 

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

 

Adamantina, 28 de março de 2022 

 

 

 

Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza 
Reitor 

Presidente do Conselho Universitário 
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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - A Comissão de Residência Multiprofissional do Centro Universitário de 

Adamantina – COREMU/UNIFAI, está vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação e tem por propósito coordenar os Programas de Residência Multiprofissional 

em Saúde desta Instituição. 

Art.  2º - O presente Regimento Interno estabelece as normas que abrangem os 

Programas de Residência Multiprofissional em Saúde do Centro Universitário de 

Adamantina (UNIFAI) e dispõe sobre sua organização e funcionamento. 

Art. 3º - Os programas de Residência Multiprofissional se arranjam conforme a 

legislação nacional e as Diretrizes do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, e 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde e à Comissão 

Descentralizada de Residência. 

Lei 11.129 - 30/06/2005  - Institui a Residência em Área Profissional de Saúde e cria a 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS. 

Portaria MEC/MS 2.117 03/11/2005 - Institui, no âmbito dos Ministérios da Saúde e da 

Educação, a Residência Multiprofissional em Saúde e dá outras providências. 

Portaria MEC/MS 1077 12/11/2009 - Dispõe sobre a Residência Multiprofissional em 

Saúde e a Residência em Área Profissional da Saúde e institui o Programa Nacional de 

Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde e a 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. 

Resolução CNRMS Nº 01 27/12/2017 -  Dispõe sobre o número de Programas de 

Residência em Área Profissional da Saúde, nas modalidades multiprofissional e 

uniprofissional, cursados por egressos de programas 

Resolução CNRMS Nº 03, DE 16 DE ABRIL DE 2012- Dispõe sobre a data de início 

dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde e dos Programas de 

Residência em Área Profissional da Saúde, preenchimentos de vagas e desistências. 

Resolução CNRMS Nº 04 13/04/2012 - Dispõe sobre Diretrizes Gerais para os 

Programas de Residência Multiprofissional e em Profissional de Saúde. 



Resolução CNRMS Nº 05 07/11/2014 - Dispõe sobre a duração e a carga horária dos 

programas de Residência em Área Profissional da Saúde nas modalidades 

multiprofissional e uniprofissional e sobre a avaliação e a frequência dos profissionais 

da saúde residentes. 

LEI Nº 3.809, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018 - Dispõe sobre a concessão de Bolsa 

de Preceptoria aos profissionais da área da saúde no âmbito do Município de 

Adamantina e dá outras providências. 

CAPÍTULO II - DA COMISSÃO 

Art. 4º - A COREMU/UNIFAI se responsabiliza pelo planejamento, coordenação, 

organização, articulação, supervisão, avaliação e acompanhamento dos Programas de 

Residência Multiprofissional em Saúde do Centro Universitário de Adamantina. 

Art. 5º - A COREMU/UNIFAI é o órgão deliberativo ligado à Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde do Ministério da Educação - CNRMS e à 

Comissão Descentralizada Multiprofissional de Residência - CODEMU. 

Art. 6º - A COREMU/UNIFAI é constituída por:  

I. Coordenador e Vice Coordenador da Comissão de Residência Multiprofissional 

em Saúde; 

II. Coordenador de cada Programa de Residência Multiprofissional em Saúde; 

III. Um representante e seu suplente dos residentes; 

IV. Um representante e seu suplente dos preceptores;  

V. Um representante e seu suplente dos órgãos públicos de atuação dos Programas 

das Residências Multiprofissionais (Secretaria Municipal de Saúde do Município 

de Adamantina e entidades privadas, sem fins lucrativos, sediadas no Município 

de Adamantina, regularmente conveniadas com o Sistema Único de Saúde para 

a prestação de serviços da área da saúde abrangidos pelos Programas de 

Residência Multiprofissional). 

§1º O Coordenador e o Vice Coordenador da Comissão de Residência Multiprofissional 

em Saúde serão eleitos pelo Colegiado da COREMU/UNIFAI. 

§2º O representante do inciso “II” será designado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da UNIFAI. 



§3º Os representantes dos incisos “III“ e “IV“ deverão ser eleitos por seus respectivos 

pares e terão direito à voz e voto;  

§4º Os representantes do inciso “V” serão indicados pelos respectivos órgãos 

competentes e terão direito à voz e voto.  

Art. 7º. É competência da COREMU/UNIFAI: 

I. Zelar pelo cumprimento das normas deste Regimento;  

II. Zelar pela qualidade dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde 

da UNIFAI; 

III. Avaliar, periodicamente, a necessidade de alterações nos projetos pedagógicos 

dos Programas existentes;  

IV. Avaliar as propostas de inclusão ou, até mesmo, exclusão de profissões ou 

Programas, sugerindo as modificações necessárias para adequá-los aos padrões 

de ensino da UNIFAI e à legislação vigente; 

V. Solicitar Credenciamento e Recredenciamento de Programas junto à Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde;  

VI. Supervisionar a implantação e execução dos novos Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde;  

VII. Empreender esforços para a obtenção de recursos necessários para a execução 

dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde;  

VIII. Avaliar anualmente o desempenho dos Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde. 

Art. 8º. A COREMU se responsabiliza pela organização e aprovação do calendário de 

reuniões do ano letivo. 

Parágrafo único. Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas em qualquer data, 

pelo Coordenador ou por solicitação de qualquer representante da COREMU com 

anuência de, pelo menos, 51% de seus membros e com, no mínimo, quarenta e oito horas 

de antecedência. 

 Art. 9º. Todas as decisões pertinentes aos Programas serão tomadas em reunião da 

COREMU/UNIFAI, por votação pelo sistema de maioria simples, com o quórum 

presente. 



Parágrafo único. Será redigida Ata correspondente à reunião, a qual deverá ser 

aprovada na reunião subsequente e, posteriormente, disponibilizada à Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação do UniFAI. 

CAPÍTULO III - DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM SAÚDE 

Art. 10º - Os Programas vinculados à COREMU/UNIFAI integram atividades de 

ensino-serviço-comunidade, desenvolvidos por intermédio de cooperação intersetorial, 

envolvendo a participação de gestores locais, trabalhadores, usuários e a UNIFAI, com 

o objetivo de favorecer o aperfeiçoamento de profissionais da saúde no mercado de 

trabalho, prioritariamente em áreas do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

desenvolvimento de produção científica e melhoria da assistência à saúde. 

Parágrafo único. Os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde serão 

desenvolvidos com 80% da carga horária total sob a forma de atividades práticas, e com 

20% sob forma de atividades teóricas ou teórico-práticas. 

Art. 11º -  Os Programas vinculados à COREMU/UNIFAI são desenvolvidos no 

modelo tripartite, nas áreas justificadas pela realidade local, considerando o modelo de 

gestão, a realidade epidemiológica, a composição das equipes de trabalho, a capacidade 

técnico-assistencial, as necessidades locais e o compromisso com os eixos norteadores 

da Residência Multiprofissional em Saúde. 

Art. 12º - Os Programas vinculados à COREMU/UNIFAI constituem modalidade de 

ensino de Pós-Graduação Lato Sensu, destinados às profissões da saúde (exceto a 

médica), caracterizado por atividades teórico-práticas, com carga horária de sessenta 

horas semanais, com duração de dois anos, equivalente a uma carga horária mínima total 

de 5.760 (cinco mil, setecentos e sessenta) horas, em regime de dedicação exclusiva. 

Art. 13º - Os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde terão uma estrutura 

própria de funcionamento, que deverá ser encaminhada à COREMU/UNIFAI para 

aprovação. Esta estrutura será composta por: Coordenador, Vice Coordenador, Docentes 

e Preceptores. 



Art. 14º - Cada Programa de Residência Multiprofissional em Saúde elegerá dois 

representantes dos Residentes, sendo um Residente do primeiro ano (R1) e um do 

segundo ano (R2). 

Art. 15º. É competência dos representantes dos Residentes: 

I. Solicitar ao Coordenador da COREMU/UNIFAI a inclusão de assuntos de 

interesse dos Residentes na agenda das reuniões da Comissão; 

II. Reunir os Residentes para propor sugestões que contribuam para a qualificação 

da Residência; 

III. Seguir o presente regimento bem como as demais regras aprovadas pela 

COREMU/UNIFAI; 

IV. Divulgar a Residência Multiprofissional em Saúde, em seu benefício, da 

comunidade acadêmica e da sociedade. 

CAPÍTULO IV - DOS COORDENADORES DE PROGRAMA 

Art. 16º -  Cada Programa de Residência Multiprofissional em Saúde terá um 

Coordenador, designado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIFAI. 

Parágrafo único. A função de coordenação da Residência Multiprofissional em Saúde 

deverá ser exercida por Professor da UNIFAI, com titulação mínima de especialista e 

com experiência profissional de, no mínimo, três anos em uma das áreas de formação, 

na Atenção Básica à Saúde ou Gestão em Saúde. 

Art. 17º - É competência do Coordenador de Programa: 

I. Representar o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde na 

COREMU/UNIFAI; 

II. Coordenar as atividades de Preceptores do Programa; 

III.  Zelar pelo comportamento ético dos preceptores e residentes; 

IV. Aplicar aos residentes sanções disciplinares, sempre que necessário; 

V. Manter a COREMU/UNIFAI informada sobre o andamento do Programa, assim 

como, informar sobre possíveis intercorrências; 

VI. Responsabilizar-se pela elaboração e encaminhamento do Calendário Letivo de 

atividades práticas e teóricas; 

VII. Garantir o cumprimento do Calendário Letivo; 



VIII. Elaborar pauta e convocar reuniões, sempre que necessário; 

IX. Participar do processo de seleção de Residentes do Programa; 

X. Encaminhar documentos sobre frequência, avaliações e notas dos residentes para 

a Secretaria da COREMU/UNIFAI; 

XI. Encaminhar à COREMU/UNIFAI os relatórios de atividades dos residentes 

elaborados pelos preceptores sob sua responsabilidade; 

XII. Encaminhar à COREMU/UNIFAI as sugestões e solicitações de readequação do 

Programa, sempre que necessário; 

XIII. Encaminhar à COREMU/UNIFAI a indicação ou manutenção dos nomes dos 

Preceptores para o ano letivo subsequente. 

CAPÍTULO V - DOS PRECEPTORES DE PROGRAMA 

Art. 18º - O Preceptor de Programa da Residência Multiprofissional em Saúde tem por 

função supervisionar as atividades práticas realizadas pelos Residentes nos serviços de 

saúde.  

§1º O Preceptor deve estar ligado aos órgãos públicos de atuação dos Programas das 

Residências Multiprofissionais, com titulação mínima de especialista e com experiência 

profissional de, no mínimo, três anos em uma das áreas de formação, na Atenção Básica 

à Saúde ou Gestão em Saúde; 

§2º Os preceptores serão credenciados por meio de chamamento público e classificados 

de acordo com critérios objetivos predefinidos, conforme as especificidades de cada 

Curso. 

§3º Aos preceptores será atribuída uma bolsa nos meses em que houver efetivo exercício 

das atividades de preceptoria, conforme cronogramas dos Cursos e Relatórios ou escalas 

da COREMU/UNIFAI, cujas atribuições e competências seguirão, no que couber, às 

do Conselho Nacional de Residência Multiprofissional. 

§4º Os preceptores deverão cumprir estritamente as normas que regem o Sistema Único 

de Saúde e a Educação Superior no país, bem como as Portarias do Ministério da 

Educação acerca dos Programas de Residência Multiprofissional, sob pena de 

descredenciamento, sem prejuízo de outras sanções impostas por Lei. 



Art 19º - O valor da Bolsa de Preceptoria dos Programas de Residência 

Multiprofissional da UNIFAI é estabelecido pela LEI Nº 3.809, DE 23 DE FEVEREIRO 

DE 2018. 

Art. 20º -  É competência do Preceptor de Programa: 

I. Participar do planejamento das atividades teóricas e práticas do Residente do seu 

respectivo Programa; 

II. Apresentar o cronograma de atividades ao Residente, bem como estabelecer os 

objetivos, horários, locais das práticas e regras de conduta em cada ambiente; 

III. Operacionalizar as atividades práticas para o Residente; 

IV. Participar das discussões clínicas da Equipe; 

V. Participar do processo de seleção de Residentes do Programa; 

VI. Encaminhar documentos sobre frequência, avaliações e notas dos Residentes ao 

Coordenador do Programa; 

VII. Encaminhar os relatórios de atividades dos residentes ao Coordenador do 

Programa; 

VIII. Encaminhar as sugestões e solicitações de readequação do Programa, sempre que 

necessário ao Coordenador do Programa. 

Art. 21º - Em caso de ausência de preceptor na rede de atuação do Programa de 

Residência, fica possibilitada a designação desta função à docentes da instituição, 

mediante a atribuição de 6 horas/aulas semanais, até a realização de novo chamamento 

público.  

Parágrafo único. O docente será designado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da UNIFAI e deverá ter titulação mínima de especialista e com experiência 

profissional de, no mínimo, três anos em uma das áreas de formação, na Atenção Básica 

à Saúde ou Gestão em Saúde. 

CAPÍTULO VI - DOS DOCENTES DE PROGRAMA 

Art. 22º - O Docente tem por função desenvolver atividades acadêmicas junto aos 

Residentes do Programa da Residência Multiprofissional em Saúde. O Docente deve ser 

vinculado à UNIFAI, com titulação mínima de mestre e com experiência profissional 

de, no mínimo, três anos em uma das áreas de formação, na Atenção Básica à Saúde ou 

Gestão em Saúde. 



§1º O Docente é responsável pela atividade de orientação acadêmica voltada à discussão 

das atividades teóricas, teórico-práticas e práticas, desenvolvidas pelos preceptores e 

Residentes. 

§2º O Docente, prioritariamente, será escolhido sob a indicação da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação da UNIFAI. 

Art. 23º -  É competência do Docente de Programa: 

I. Implementar estratégias pedagógicas que integrem saberes e práticas, 

promovendo a articulação entre ensino e serviços, e aquisição de competências 

em saúde; 

II. Ministrar aos Residentes módulos teóricos previstos no Projeto Pedagógico do 

Programa; 

III. Encaminhar documentos sobre frequência, avaliações e notas dos Residentes ao 

Coordenador do Programa; 

IV. Orientar e avaliar os Trabalhos de Conclusão de Residência previstos no Projeto 

Pedagógico do Programa. 

CAPÍTULO VII - DOS RESIDENTES 

Art. 24º - Ao ingressar no Programa da Residência Multiprofissional em Saúde, o 

Residente receberá uma cópia deste Regimento. 

Art. 25º -  Ao Residente será concedida bolsa, garantida por legislação em vigência. 

Parágrafo Único. O Residente deve inscrever-se na Previdência Social, a fim de ter 

assegurados os seus direitos, especialmente os decorrentes do seguro de acidente de 

trabalho, de acordo com o §2º do art. 4º da Lei Nº 6. 932/07/77/1981. 

Art. 26º - É de competência do Residente: 

I. Conhecer o Projeto Pedagógico do Programa e atuar em consonância com as 

respectivas diretrizes; 

II. Dedicar-se exclusivamente ao Programa, cumprindo a carga horária de sessenta 

horas semanais; 

III.  Realizar as atividades que lhe forem atribuídas; 

IV. Comparecer com pontualidade e assiduidade às atividades da residência; 



V.  Comparecer às reuniões convocadas pelo Preceptor, Docente ou Coordenador; 

VI.  Justificar eventuais faltas ao Preceptor e combinar a sua reposição em data 

oportuna; 

VII. Articular-se com os representantes dos Residentes do Programa; 

VIII. Articular-se com outros Programas de Residência Multiprofissional em Saúde; 

IX. Integrar-se aos alunos da Graduação e Pós-Graduação na área da saúde do 

UniFAI; 

X. Integrar-se à equipe dos serviços de saúde e à comunidade nos cenários de 

prática; 

XI. Adotar conduta ética perante os Residentes, Preceptores, Coordenadores, 

Docentes, Profissionais das instituições vinculadas ao Programa e os usuários 

envolvidos no exercício de suas funções; 

XII. Colaborar com os colegas das equipes de trabalho; 

XIII. Zelar pela ordem e disciplina nos ambientes de trabalho e pela manutenção dos 

equipamentos e materiais disponíveis para uso; 

XIV. Participar de Comissões ou Reuniões sempre que solicitado; 

XV. Em caso de desistência informar ao Coordenador do Programa e formalizá-la 

junto à COREMU, para que possam ser tomadas as medidas administrativas 

cabíveis. O não cumprimento acarretará ressarcimento à União dos valores pagos 

como Bolsa; 

XVI. Apresentar, ao final do Programa, o Trabalho de Conclusão de Residência 

previsto no Projeto Pedagógico do Programa. 

Art. 27º -  É de direito do Residente: 

I.  Receber orientação, acompanhamento e avaliação contínuos; 

II. Usufruir um dia de folga semanal a ser determinado pelo Coordenador do 

Programa de acordo com a escala, preferencialmente aos domingos; 

III. Usufruir de trinta dias de férias por ano em escala previamente aprovada com 

antecedência pela COREMU/UNIFAI. As férias devem ser gozadas 

necessariamente nos meses de julho ou janeiro, podendo ser divididas em dois 

períodos de quinze dias; 

IV. Participar de evento científico relacionado à área de formação do Programa, 

mediante autorização prévia da COREMU/UNIFAI. A participação deve ser 

comprovada com apresentação de cópia de certificado do evento; 



V. Assegurar à Residente gestante ou adotante a licença maternidade/adoção de até́ 

cento e vinte dias; 

VI. Assegurar ao Residente a concessão de licença nojo de oito dias consecutivos no 

caso de óbito de parentes de primeiro grau; 

VII. Assegurar ao Residente a concessão de afastamento de oito dias consecutivos no 

caso de núpcias; 

VIII. Assegurar ao Residente direito a licença médica, desde que apresente o atestado 

médico comprobatório; 

IX. Casos omissos e atípicos serão analisados pela COREMU/UNIFAI. 

CAPÍTULO VIII - DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

Art. 28º -  Os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde seguirão os critérios 

de avaliação definidos pela COREMU/UNIFAI para aprovação ou reprovação do 

Residente.  

Art. 29º - O Residente será avaliado nas atividades teóricas e práticas pelos Docentes e 

Preceptores do Programa.  

§1º A nota de aproveitamento para aprovação nas disciplinas teóricas e nas práticas deve 

ser igual ou maior a sete.  

§2º O Residente com aproveitamento insatisfatório em, no máximo, duas áreas de 

atividades práticas deverão realizá-las novamente, a fim de obter conceito satisfatório e 

consequente aprovação.  

§3º Será permitida, apenas uma vez, a realização das atividades práticas em que houver 

reprovação.  

 Art. 30º -  O R2 poderá solicitar estágio optativo/eletivo em Instituição parceira da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIFAI. 

I.  O estágio poderá ser de 30 a 60 dias;  

II. O R2 será o responsável pela tramitação dos acertos com o local que irá recebê-

lo;  

III. O R2 deverá apresentar todos os documentos exigidos pela Instituição parceira; 

IV. A Instituição deverá encaminhar documento de aceite, com o nome do 

profissional que ficará responsável pela supervisão e avaliação do residente;  



V. Os custos de transporte, alimentação e moradia será de inteira responsabilidade 

do R2;  

VI. O R2 deverá comunicar seu interesse em participar de estágio eletivo com 

antecedência de 2 meses para adequação do cronograma;  

VII. O Coordenador deverá encaminhar para a COREMU/UNIFAI o documento 

autorizando a realização do estágio externo, no qual deve constar o local em que 

será realizado o estágio, nome do responsável pelo R2, programação que deverá 

ser desenvolvida com respectiva carga horária;   

Art. 31º - O Residente será considerado aprovado quando cumprir os seguintes 

requisitos:   

I. Nota de aproveitamento para aprovação nas disciplinas teóricas, nas práticas e no 

Trabalho de Conclusão de Residência igual ou maior a sete;  

II. Ter no mínimo 85% de presença nas atividades teóricas, de acordo com a 

Resolução no 3 de 04/05/2010; 

III. Os residentes deverão ter 100% de presença nas atividades práticas. Na 

ocorrência de faltas, estas serão repostas contemplando as atividades perdidas;  

IV. Entrega da versão final do Trabalho de Conclusão de Residência com as 

correções e sugestões da banca examinadora.  

Art. 32º - Ao término da Residência Multiprofissional em Saúde, a 

COREMU/UNIFAI, mediante lista de aprovação de cada Programa, conferirá o 

certificado de conclusão emitido pela Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde.  

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 33º -  Este Regimento Interno somente poderá ser alterado mediante proposta 

aprovada por maioria absoluta dos membros da COREMU/UNIFAI. 

Art. 34º -  Os casos omissos neste Regimento serão discutidos e resolvidos pela 

COREMU/UNIFAI. 

Art. 35º -  Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 


