
MANUAL DA RESIDÊNCIA – 2020 

Página 1 de 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS REMIS: 

ATENÇÃO EM TERAPIA INTENSIVA 

ONCO-HEMATOLOGIA 

ATENÇÃO AO CÂNCER INFANTIL 

FÍSICA MÉDICA 

 

Manual da Residência – 2020 
 

  



MANUAL DA RESIDÊNCIA – 2020 

Página 2 de 17 

 

1. APRESENTAÇÃO  

A Residência Multiprofissional Integrada em Saúde (REMIS) constitui-se em uma parceria entre a instituição 

acadêmica formadora, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), a instituição executora, 

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA) e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre 

(SMSPA) com o intuito de ofertar programas de residência em área profissional da saúde nas modalidades multi e 

uniprofissional. Atualmente conta com quatro programas, dentre os quais três se enquadram na modalidade 

multiprofissional: Atenção em Terapia Intensiva, iniciado em 2012, Onco- Hematologia, com início em 2015, Atenção 

ao Câncer Infantil. O programa uniprofissional em Física Médica com ênfase em Radioterapia iniciou em 2016. A 

distribuição das áreas de conhecimento por cada Programa da REMIS encontra-se descrita no Quadro 1: 

 

QUADRO 1- Áreas de conhecimento nos Programas REMIS UFCSPA/ISCMPA: 

PROGRAMA ÁREAS 

Atenção em Terapia Intensiva Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia 

Onco-Hematologia Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia 

Atenção ao Câncer Infantil Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição 

Uniprofissional em Física Médica Física ou Física Médica 

 

De forma alinhada com as políticas de formação de recursos humanos do Ministério da Educação (MEC) e do 

Ministério da Saúde (MS), com ênfase para as particularidades do Sistema Único de Saúde (SUS), a REMIS está 

devidamente compatibilizada com as normativas da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde 

(CNRMS) e a legislação que regulamenta as Residências Multiprofissionais em Saúde, contempladas no acordo de 

cooperação estabelecido pelas duas instituições, formadora e executora, com a Secretaria Municipal da Saúde de Porto 

Alegre, gestora local do SUS. 

 Os Programas atendem a Resolução Nº 5, de novembro de 20141, ofertando uma carga horária (CH) total de 

5.760h, sendo 80% (oitenta por cento) da CH total na forma de estratégias educacionais práticas e 20% (vinte por cento) 

como estratégias educacionais teóricas e teórico-práticas. Para tal, a carga horária semanal é de 60h em regime de 

dedicação exclusiva, conforme descrito na referida resolução. 

Entende-se que cada profissão busca, nas outras áreas, apoio ao exercício de suas competências, a ampliação do 

conhecimento e o compromisso com a produção de valores. Sob essa perspectiva, os residentes estão articulados na 

teoria e na prática com as diferentes áreas temáticas previstas nos Programas, a fim de consolidar conhecimentos 

embasados nas políticas sociais fundamentados no eixo norteador do SUS. 

 

 
1 BRASIL. Resolução Nº 5, de 7 de novembro de 2014. Dispõe sobre a duração e a carga horária dos programas de Residência em Área Profissional 

da Saúde nas modalidades multiprofissional e uni profissional e sobre a avaliação e a frequência dos profissionais da saúde residentes. Brasília: 
Diário Oficial da União, 10 nov 2014; retificada em 10 de abril de 2015. 
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2. CONSTITUIÇÃO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

Segundo a Resolução Nº 2, de 13 de abril de 20122, os Programas de Residência Multiprofissional em Área 

Profissional da Saúde, devem ser constituídos por: coordenação da Comissão de Residência Multiprofissional 

(COREMU), coordenação do Programa, Núcleo Docente-Assistencial Estruturante (NDAE), docentes, tutores, 

preceptores e profissionais da saúde residentes. 

2.1 COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (COREMU) 

A Resolução Nº 1, de 21 de julho de 20153, que dispõe sobre a organização, o funcionamento e as atribuições 

da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) das instituições que oferecem programas de residência 

multiprofissional ou em área profissional da saúde determina, no Art. 1º, que a instituição proponente deverá constituir 

e implementar uma única Comissão de Residência Multiprofissional – COREMU.  

A COREMU é instância de caráter deliberativo e terá as seguintes atribuições: 

a) Coordenação, organização, articulação, supervisão, avaliação e acompanhamento de todos os Programas de 

Residência em Área Profissional da Saúde (PRAPS) nas modalidades multiprofissional e/ou uniprofissional da 

instituição proponente.  

b) Acompanhamento do plano de avaliação de desempenho dos profissionais de saúde residentes.  

c) Definição de diretrizes, elaboração de editais e condução do processo seletivo de candidatos. 

A representação e constituição do Colegiado da COREMU atende ao exposto no seu Regulamento e encontra-

se descrita no Quadro 2. 

Quadro 2: Constituição do Colegiado da COREMU. Portaria nº20/2020 ProPPG de 23 de Junho de 2020 

REPRESENTAÇÃO 

 

TITULAR SUPLENTE 

Coordenadores 

dos PRAPS 

Atenção em Terapia 

Intensiva 

Flávia Moraes  - 

Atenção ao Câncer 

Infantil 

Luciane Dalcanale Moussale Gisele Pereira de Carvalho 

Onco-hematologia Fabrício Macagnan Mariana Calesso Moreira 

Física Médica Mirko Salomón Alva Sánchez Thatiane Alves Pianoschi Alva 

Tutores por área 

de atuação 

profissional 

Enfermagem Luccas Melo de Souza Simone Travi Canabarro 

Farmácia Maria Cristina Werlang Aline Lins Camargo 

Fisioterapia Adriana Kessler Mariane Monteiro Borba 

Fonoaudiologia Cibele Cristina Boscolo Lisiane De Rosa Barbosa 

Nutrição Fernanda M. Busnello Thaís Rodrigues Moreira 

Psicologia Mariana Calesso Moreira Luciana Suárez Grzybowski 

Física Médica Thatiane Alves Pianoschi Alva Marcelo Schenk de Azambuja 

Residentes por 

PRAPS 

Atenção em Terapia 

Intensiva 

Luiza de Oliveira Padilha Karla Conceição Acosta 

Atenção ao Câncer 

Infantil 

Nathyely Truylio de Lima Fabiane Madruga Odorico 

Onco-hematologia Nathália da Silva Flores Emanuela Bieleski Okuyama 

Física Médica Bruna Folador Luiza Goulart 

 

2
 BRASIL. Resolução Nº 2, de 13 de abril de 2012. Dispõe sobre Diretrizes Gerais para os Programas de Residência Multiprofissional e em 

Profissional de Saúde. Brasília: Diário Oficial da União, 16 abr 2012. 
3
 BRASIL. Resolução Nº 1, de 21 de julho de 2015. Dispõe sobre a organização, o funcionamento e as atribuições da Comissão de Residência 

Multiprofissional (COREMU) das instituições que oferecem programas de residência em área profissional da saúde na modalidade 
multiprofissional e uniprofissional. Brasília: Diário Oficial da União, 22 jul 2015. 
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Preceptores por 

área de atuação 

profissional 

Enfermagem Gabriela Robili Sirlene Frota 

Farmácia Calize Oliveira dos Santos Francieli Zanella Lazaretto 

Fisioterapia Maria Angélica Jaques Bruna Müller Leão 

Fonoaudiologia Laura Fuchs Márcia Santana 

Nutrição Flávia Krüger Cousseiro Daieni Fernandes 

Psicologia Sílvia Abduch Haas Karine Paiva Millüer 

Física Médica Magali Carvalho Borges Rômulo Rocha Santos 

Gestor Local SUS PMPA Leila Coffy - 

Instituições 

executoras 

UFCSPA Luzia Fernandes Millão Maria Cristina Werlang 

ISCMPA Roberta de Almeida da Silva - 

   

A COREMU é coordenada pela Profª. Drª Luzia Millão, do departamento de Enfermagem da UFCSPA e 

pela Profª. Drª Maria Cristina Werlang (vice coordenadora), do departamento de Farmacociências da UFCSPA. 

 A COREMU, em conjunto com o Núcleo Docente Assistencial Estruturante dos programas, disponibiliza 

informações referentes à Residência Multiprofissional Integrada em Saúde no sítio eletrônico da UFCSPA. Estas 

informações podem ser acessadas por meio do endereço: https://www.ufcspa.edu.br/index.php/lato-sensu/residencia-

multiprofissional. 

As reuniões ordinárias da COREMU, durante o período da excepcionalidade, ocorrem mensalmente e são 

convocadas pelo (a) seu/sua coordenador (a), com até 48h de antecedência, que informa horário, local e pauta. As reuniões 

que ocorrerão em 2020 estão agendadas (Quadro 2). Em caso de necessidade serão realizadas reuniões extraordinárias. 

 

Quadro 3: Cronograma das reuniões da COREMU em 2020. 

Reunião Mês Data 

1ª Julho 03/07 

2ª Agosto 07/08 

3ª Setembro 04/09 

4ª Outubro 02/10 

5ª Novembro 06/11 

6ª Dezembro 13/12 

 

2.2 Coordenação dos programas REMIS 

Atenção em Terapia Intensiva Profa. Flávia Moraes (coordenação) 

 

Onco-Hematologia Profa. Dr. Fabrício Edler Macagnan (coordenação) 

Prof. Dr. Mariana Calesso Moreira (vice-coordenação) 

Atenção ao Câncer Infantil Profa. Dra. Luciane Dalcanale Moussale (coordenação) 

Profa. Dra. Gisele Pereira de Carvalho (vice-coordenação) 

Uniprofissional em Física Médica Prof. Dr. Mirko Salomón Alva Sánchez (coordenação) 

Profa. Dra. Thatiane Pianoschi Alva (vice-coordenação) 

https://www.ufcspa.edu.br/index.php/lato-sensu/residencia-multiprofissional
https://www.ufcspa.edu.br/index.php/lato-sensu/residencia-multiprofissional
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2.3 NÚCLEO DOCENTE ASSISTENCIAL ESTRUTURANTE (NDAE) 

 
O NDAE dos Programas REMIS UFCSPA/ISCMPA são constituídos por representantes dos preceptores da 

ISCMPA e por docentes/tutores da UFCSPA; têm sua constituição e responsabilidades descritas na Resolução n° 2, de 

13 de abril de 2012. No artigo 9° desta Resolução lê-se: 

 
“
O Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE) é constituído pelo coordenador do programa, por 

representantes de docentes, tutores e preceptores de cada área de concentração, com as seguintes responsabilidades: 

i. acompanhar a execução do Projeto Pedagógico (PP), propondo ajustes e mudanças, quando necessários, à 

coordenação; 

ii. assessorar a coordenação dos programas no processo de planejamento, implementação, acompanhamento e 

avaliação das ações teóricas, teórico-práticas e práticas inerentes ao desenvolvimento do programa, propondo 

ajustes e mudanças quando necessários; 

iii. promover a institucionalização de novos processos de gestão, atenção e formação em saúde, visando o 

fortalecimento ou construção de ações integradas na(s) respectiva(s) área de concentração, entre equipe, entre 

serviços e nas redes de atenção do SUS; 

iv. estruturar e desenvolver grupos de estudo e de pesquisa, que fomentem a produção de projetos de pesquisa e 

projetos de intervenção voltados à produção de conhecimento e de tecnologias que integrem ensino e serviço 

para a qualificação do SUS.” 

 

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os Programas REMIS tem suas atividades distribuídas em atividades teóricas, teórico-práticas e práticas. Além 

destas atividades, os residentes deverão elaborar um trabalho de conclusão da residência, que possui regulamento 

próprio.  

3.1 ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS TEÓRICAS: 

 As avaliações de desempenho dos residentes nas atividades propostas ocorrerão periodicamente e serão 

atribuídas notas, expressas em grau numérico, no intervalo de zero a dez, conforme regulamento da UFCSPA. 

Para aprovação nas atividades a nota deve ser igual ou maior a sete (7,0). Além disso, será considerada a 

frequência do (a) residente, que deve ser igual ou maior do que 85% nas atividades teóricas. 

Nos casos em que o (a) residente alcance nota inferior a sete (7,0) e/ou frequência menor que 85% nas atividades 

teóricas, o (a) residente será reprovado e deverá realizar novamente a (s) estratégias, ainda que esta seja ofertada apenas 

após o término do período de conclusão da residência (24 meses), ou ainda cursar em outro programa de pós-graduação, 

respeitando a carga horária (igual ou superior) e o conteúdo programático (com no mínimo 70% de similaridade). 

As atividades teóricas desenvolvidas pelo residente serão registradas e entregues semestralmente pelo residente 

no documento intitulado Relatório de atividades do residente, conforme explicitado abaixo. 
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3.2 ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS PRÁTICAS  

Em cumprimento a Resolução N° 5, de 7 de novembro de 20141, “a sistematização do processo de avaliação 

deverá ser semestral” e a carga horária das atividades executadas dentro destas estratégias devem ser “cumpridas 

integralmente”.  

A avaliação periódica de desempenho nas atividades práticas será conduzida pelo corpo docente-assistencial, 

seguindo os critérios pré-estabelecidos e de acordo com o explicitado a seguir.  

As atividades práticas desenvolvidas pelo residente serão registradas e entregues semestralmente pelo residente 

no documento intitulado Relatório de atividades do residente, conforme explicitado a seguir 

Relatório de Atividades do residente (Anexo I) 

a) O relatório deve ser elaborado com supervisão dos preceptores e dos docentes, que assinam em espaços 

específicos no formulário, juntamente com o(a) residente (Resolução N° 2, de 13 de abril de 2012, art. 14, inciso 

VIII); 

b) O objetivo do relatório é uma descrição resumida das atividades realizadas no período. Diante disso, o 

preenchimento de cada item deverá respeitar o espaço a ele destinado (conforme modelo); 

c) Os relatórios deverão ser entregues de acordo o ano em curso pelo residente no respectivo programa e nos 

seguintes períodos: 

- R1/primeiro relatório: 1ª quinzena de setembro e R1/segundo relatório: 1ª quinzena de março 

- R2/ terceiro relatório: 1ª quinzena de setembro e R2/quarto relatório: 1ª quinzena de janeiro  

d) O relatório deverá ser enviado pelo residente, por e-mail, a COREMU, Coordenação do Programa e Unidade 

de Ensino da ISCMPA.  

 

Ficha de avaliação periódica de desempenho nas atividades práticas (Anexo II) 

a) A avaliação é conduzida pelo tutor e preceptor com o residente, a partir do preenchimento do formulário 

padronizado que integra o registro das 4 avaliações realizadas. (anexo II);  

b) A avaliação deverá ocorrer na 1ª quinzena de setembro (1ª avaliação) e de março (2ª avaliação), do 1º ano da 

residência, para o R1 e na 1ª quinzena de setembro (3ª avaliação) e de janeiro (4ª avaliação) do 2º ano da 

residência, para o R2. 

c) Uma cópia da avaliação, devidamente preenchida e assinada deverá ser enviada pelo residente, por e-mail, a 

COREMU, Coordenação do Programa e Unidade de Ensino da ISCMPA.  

d) O residente guarda sob sua responsabilidade a ficha original da avaliação para que sejam feitas as avaliações 

subsequentes na mesma. 

 

3.3 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA (TCR) 

A Resolução Nº 5, de 7 de novembro de 2014, determina que: “Ao final do programa, o Profissional de Saúde 

Residente deverá apresentar, individualmente trabalho de conclusão de residência, consonante com a realidade do 

serviço em que se oferta o programa, sob orientação do corpo docente assistencial, coerente com o perfil de 

competências estabelecido pela COREMU”. 

Nos Programas REMIS da UFCSPA/ISCMPA, o trabalho de conclusão de residência segue o formato de artigo 

científico com comprovação de submissão para revista científica. O Regulamento do Trabalho de Conclusão da 
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Residência (TCR) da UFCSPA/ISCMPA pode ser acessado no site da biblioteca da UFCSPA. A seguir são apresentadas 

algumas orientações gerais, que são desenvolvidas na disciplina de Planejamento em Pesquisa. 

Poderão ser orientadores os professores/tutores (UFCSPA) ou preceptores (ISCMPA) que tenham vínculo com 

a REMIS, titulação acadêmica mínima de Mestre e aceite formal de orientação. Poderão ser co-orientadores os 

professores/tutores (UFCSPA), preceptores ou profissionais (ISCMPA) que tenham titulação acadêmica mínima de 

especialização (pós-graduação lato sensu) e aceite formal dos orientadores. 

A avaliação dos TCRs será realizada por meio de bancas constituídas por membros envolvidos direta ou 

indiretamente com a REMIS UFCSPA/ISCMPA, com titulação mínima de especialista, composta por dois integrantes. 

No período da excepcionalidade devido a pandemia do COVID-19 sugere-se o alinhamento de propostas de 

TCR a serem executadas em locais com menor risco de exposição ao COVID-19 e que não requeiram a realização de 

busca em campo de prática, sendo permitida a realização de trabalhos em duplas de acordo com critérios definidos pela 

COREMU. 

 

4. FREQUÊNCIA 

A Resolução Nº 5, de 7 de novembro de 20141, no seu Art. 4º, informa que: 

“A promoção do Profissional da Saúde Residente para o ano seguinte e, a obtenção do certificado de conclusão 

do programa estão condicionados: 

I - ao cumprimento integral da carga horária exclusivamente prática do programa; 

II - ao cumprimento de um mínimo de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária teórica e 

teórico-prática;” 

A escala de atividades práticas e os plantões, quando existentes, serão gerenciados pelo preceptor da área 

profissional conforme Art. 14, inciso III, da Resolução N° 2 de 13 de abril de 2012. Os plantões poderão ser realizados 

nos sábados ou domingos. Os feriados, quando ocorrerem nos finais de semana, serão considerados plantões e quando 

ocorrerem durante a semana serão contabilizados como uma folga conforme a carga horária do dia a ser gozada 

conforme escala de trabalho da unidade. As atividades assistenciais deverão respeitar o calendário da instituição 

ISCMPA; para as teóricas respeitar-se-á o calendário acadêmico da UFCSPA. 

As áreas que estão dispensadas dos plantões deverão cumprir a carga horária de 60h durante a semana. É 

obrigatório um dia de folga por semana respeitando-se o limite máximo de 60 horas/semanais. Os residentes 

deverão respeitar a escala de trabalho anual. Em caso de trocas na escala, a mesma deverá ser documentada com a 

anuência do preceptor. 

 A Ficha de Registro de Frequência (Anexo III) deve ser preenchida diariamente e entregue na 1ª semana 

de cada mês, conforme ciência e concordância do preceptor que acompanha o residente no respectivo período.  Nesta 

ficha deverão ser incluídas as atividades que compõem as estratégias educacionais práticas e o intervalo do almoço.  
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4.1 JUSTIFICATIVA DE FALTAS 

 Em caso de falta(s), o(a) residente deverá avisar ao serviço e encaminhar uma cópia da justificativa da mesma 

para o preceptor de área. De acordo com o Art. 6° da Resolução 34, de 17 de fevereiro de 2011, “O Profissional da Saúde 

Residente que se afastar do programa por motivo devidamente justificado deverá completar a carga horária prevista de 

acordo com o preceptor do serviço em que o(a) residente faltou (ISCMPA e/ou Unidade de Saúde). É importante 

ressaltar que não é permitido extrapolar a CH semanal de 60h. 

 

4.2 COMPENSAÇÃO DE HORAS  

 A compensação de horas deverá ser alinhada entre preceptor e residente e alinhada com o tutor, devendo ser 

realizada por meio da realização de prática em serviço e preferencialmente no mesmo mês. As horas excedentes devem 

ser compensadas em folgas no mesmo mês. As exceções serão resolvidas entre o preceptor e o(a) residente. 

Durante o período da excepcionalidade, nos casos em que o residente se ausentar das atividades práticas por 

motivo preventivo e quando o período não for superior a 30 dias corridos, não será realizada a compensação das horas 

em que esteve ausente. 

 

5. AFASTAMENTOS 

5.1  PARA EVENTOS 

As solicitações de afastamento dos residentes para participação em eventos deverão ser avaliadas e autorizadas 

pelos preceptores do serviço, que poderão liberar um ou todos os residentes de acordo com a necessidade do serviço. 

Em caso de seleção para liberar residentes em períodos coincidentes serão adotados os seguintes critérios: 1) 

apresentação de trabalho, 2) menor número de participação em eventos no ano e, 3) residente mais antigo; no caso de 

empate, sorteio. 

Afastamento para atividades institucionais (ISCMPA/UFCSPA): Deve ser solicitado com antecedência 

mínima de 15 dias aos preceptores. 

Afastamento para atividades externas: Deve ser solicitado com antecedência mínima de 45 dias aos 

preceptores, lembrando que o período máximo de afastamento é de 10 dias por ano. 

Na solicitação deverá constar os dados de identificação do evento (anexar folder). As horas destinadas ao evento 

não serão compensadas, porém registradas na ficha de frequência onde a cópia do certificado de participação no evento 

deverá ser anexada. 

 

5.2 POR DOENÇA 

As solicitações de afastamento dos residentes motivados por doença deverão seguir os seguintes 

encaminhamentos: 1) residente realiza consulta médica e informa sobre o afastamento ao preceptor e ao setor de ensino 

da ISCMPA (ensino.pesquisa@santacasa.org.br); 2) residente encaminha atestado para COREMU em cópia para tutor 

e preceptor; 3) secretaria da COREMU armazena o documento na pasta do residente e comunica ao coordenador do 

respectivo programa para ciência mediante envio de e-mail; 4) para atestados médicos de até 15 dias, após o término do 

 
4
BRASIL. Resolução Nº 3, de 17 de fevereiro de 2011. Dispõe sobre licenças, trancamentos e outras ocorrências de afastamento de profissionais 

da saúde residentes. Brasília: Diário Oficial da União, 18 fev 2011. 



MANUAL DA RESIDÊNCIA – 2020 

Página 9 de 17 

período, o residente retorna as atividades e programa a forma de compensação e comunica ao setor de ensino da 

ISCMPA (ensino.pesquisa@santacasa.org.br); nos casos de afastamento superior a 15 dias, o residente deverá ser 

afastado pelo INSS, devendo realizar agendamento da perícia e ao retornar dará continuidade ao cumprimento das horas 

e receberá a bolsa; 5) para alinhamento da forma de compensação, preceptor entra em contato com tutor, devendo estar 

de acordo com o exposto no manual, ocorrendo por meio da realização de atividades práticas em serviço de forma a não 

ultrapassar a jornada de 60h semanais. O plano de compensação de horas será encaminhado para homologação do 

NDAE.  

 

3.1 PERÍODO DA EXCEPCIONALIDADE 

 As solicitações de afastamento dos residentes motivadas pelo período da excepcionalidade, devido a pandemia 

do Coronavírus (COVId-19), de acordo com suas características, deverão seguir os encaminhamentos definidos pelas 

seguintes situações: a) Licença motivada por interesse pessoal, b) Contato com paciente, outro profissional ou pessoa 

externa ao serviço com diagnóstico positivo de covid-19 (sem EPIs), c) Sintomas compatíveis com COVID-19, d) Grupo 

de risco para COVID-19 e caberá aos coordenadores dos Programas o monitoramento de tais situações de afastamento. 

Demais motivos não previstos que se apresentarem serão avaliados individualmente mediante encaminhamento por 

parte do residente. 

Todos os fluxos relativos aos afastamentos supracitados são alinhados entre as instituições envolvidas e 

atualizados de acordo com sua necessidade, os quais se encontram descritos em Manual de Bolso anexo a este 

documento.  

 

6. FÉRIAS 

As férias serão agendadas pelo preceptor com antecedência mínima de 15 dias, respeitando o calendário 

acadêmico da UFCSPA. As férias poderão ser gozadas de forma integral (30 dias corridos) ou em duas parcelas de 15 

dias cada. 

 

7. ESTÁGIO OPTATIVO 

O estágio optativo (EO) é uma atividade considerada não obrigatória com duração variável sendo que se admite 

no máximo de 30 dias, que só poderá ser realizada em campos de prática diferentes daqueles já contemplados no Plano 

de Atividades Práticas da REMIS. O EO deve ser realizado somente em instituições que formalizem parceria com o 

Programa da REMIS, com garantia de supervisão e avaliação do residente, durante o estágio. O afastamento deverá ser 

organizado junto ao preceptor e coordenador da ênfase, preferencialmente no último semestre das atividades do R2, em 

período não letivo. Casos particulares deverão ser encaminhados para avaliação do Colegiado da COREMU, 

respeitando-se o prazo de solicitação descrito abaixo.  

● Os documentos necessários: 

o Plano de trabalho para o período, aprovado pelo preceptor local ou um plano de trabalho da instituição 

parceira; 

o Aceite da Instituição parceira em que conste o nome do profissional responsável pela supervisão e 

avaliação do residente; 



MANUAL DA RESIDÊNCIA – 2020 

Página 10 de 17 

o Termo de responsabilidade pelos custos de transporte, alimentação, moradia e seguro de vida quando 

o EO ocorrer fora do território nacional, assinado pelo residente; 

o A solicitação de EO deve ser encaminhada à coordenação de cada programa; com no mínimo 90 dias 

de antecedência; 

o O formulário próprio da solicitação de EO deverá ser preenchido pelo(a) residente com a anuência 

(assinatura e carimbo) do preceptor e tutor de área profissional da REMIS; 

o A responsabilidade pelos trâmites junto à instituição em que realizará o EO será do residente. O 

residente deverá solicitar à COREMU, uma carta de apresentação em que constem os dados do 

residente e informações relevantes como a aprovação da COREMU e período de estágio; 

o Durante o EO, o residente deverá respeitar o prazo de entrega da folha de frequência, dos relatórios 

entre outras atividades que fazem parte do Programa de Residência ao qual está vinculado; 

Ao término do EO, o residente deverá apresentar à COREMU, num prazo máximo de 15 dias: 

a) Ficha de frequência preenchida e assinada pelo responsável do local do EO; 

b) O relatório de EO; 

c) Avaliação do preceptor do local de EO sobre o desempenho. 

 

 

8. SECRETARIA DA COREMU 

 Os documentos e as orientações necessárias para demandas da residência podem ser acessados junto à secretaria 

da COREMU (telefone: 3303-8807 ou 3303-8734). 

 

9. CARGA HORÁRIA DAS ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS 

Quadro 3: Distribuição de carga horária de atividades teóricas e teórico-práticas desenvolvidas nos Programas de 

Residência Multiprofissional em Atenção em Terapia Intensiva, Onco-hematologia e Atenção ao Câncer Infantil 

1 º Semestre. 
Atividade/Disciplina T/TP Carga horária 

total 
Carga horária 

semanal** 
Epidemiologia T 45 h 2,25 h 
Segurança do Paciente T 30 h 1,5 h 
Metodologia da Pesquisa T 15 h 0,75 h 
Seminário Núcleo Profissional I: 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, 
Psicologia. 

T 40 h 2 h 

Seminário de área de concentração I T 20h 1 h 
Orientação para Trabalho de Conclusão T 40h 2h 
Estudo da Língua Inglesa  T 50 h 2,5 h 
Total  240 12,00 

2º Semestre 
Bioestatística T 45 h 2,25 h 
Bioética T 30 h 1,5 h 
Seminário de Núcleo Profissional II: Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia 

T 40 h 2 h 

Seminário de área de concentração II T 20 h 1 h 
Saúde Coletiva I TP 70 h 3,5 h 
Orientação para Trabalho de Conclusão T 40 h 2 h 
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Total  245 12,25 

3º Semestre 
Seminário de Núcleo Profissional III: Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia 

T 40 h 2 h 

Seminário de área de concentração III T 20 h 1 h 
Orientação para Trabalho de Conclusão T 95 h 4,75 h 
Saúde Coletiva II T 60 h 3 h 
Políticas Públicas T 20 h 1 h 
Total  235 11,75 

4º Semestre 

Seminário de Núcleo Profissional III: Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia 

T 40 h 2h 

Seminário de área de concentração IV T 20 h 1 h 

Orientação para Trabalho de Conclusão T 130 h 6,5 h 

Seminário Multidisciplinar  T 30 h 1,5 h 

Fórum de Pesquisada REMIS T 20 h 1 h 

Total  240h 12h 

 

 

 

Quadro 4: Distribuição de carga horária de atividades teóricas e teórico-práticas desenvolvidas no Programa de 

Residência Uniprofissional de Física Médica 

1 º Semestre 

Atividade/ Disciplina T/TP Carga horaria 
total 

Carga horária 
semanal* 

Políticas de Saúde T 30 h 1,5h 

Epidemiologia T 45 h 2,25 h 

Metodologia da Pesquisa T 15 h 0,75 h 

Seminário Núcleo Profissional I T 40 h 2 h 

Tutoria TP 20 h 1 h 

Física das Radiações  TP 90 h 4,5 h 

Total  240 12,00 

2º Semestre 

Bioestatística T 45 h 2,25 h 

Bioética T 30 h 1,5 h 

Seminário de Núcleo Profissional II T 40 h 2 h 

Orientação para trabalho de Conclusão T 20 h 1 h 

Física da Radioterapia TP 90h 4,5h 

Tutoria TP 20 h 1 h 

Total  245 12,25 

3º Semestre 

Seminário de Núcleo Profissional III T 40 h 1 h 

Gestão organizacional T 30 h 1.25 h 

Orientação para Trabalho de Conclusão T 60 h 3 h 

Dosimetria TP 85 h 2 h 

Tutoria TP 20 h 1,25 h 

Total  235 11,75 

4º Semestre 
Seminário de Núcleo Profissional IV T 40 h 2 h 

Radiobiologia e Proteção Radiológica TP 60 h 3 h 

Orientação para Trabalho de Conclusão T 90 h 4 h 

Seminário Multidisciplinar (Fórum de Pesquisa) TP 30 h 1,5 h 

Tutoria TP 20 h 1,5 h 
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Total  240h 12h 

 

Quadro 5: Períodos sem disciplinas na UFCSPA (julho, dezembro, janeiro, fevereiro)*** 

Atividades/Disciplina T/TP Carga horária 
total 

Carga horária 
semanal** 

Trabalho de conclusão 

24 semanas - 8 semanas (férias do residente) = 16 semanas  
16 semanas x 12 horas/semana= 192h 

T 192h 12h 

 

Quadro 6: Distribuição da carga horária total das atividades teóricas 

Total de carga horária de atividades teóricas  

● 1º semestre: 240h 

● 2º semestre: 235h 

● 3º semestre: 245h 

● 4º semestre: 240h 

● TCR: 192h** 

1152h**** 

 

 

Quadro 7: Distribuição de carga horária das atividades práticas por ano de Residência. 

Atividade Prática (P) Carga horária total/ano Carga horária semanal 

Round Multidisciplinar  

Tutoria  
Prática Assistencial 

 

 
2.016 h/ano 

 

 
42 h 

Intervalo de Almoço 288 h/ano 6 h 

Total 2.304 h/ano 48 h 

 

** Todos os cálculos consideram 20 semanas por semestre, conforme calendário acadêmico da UFCSPA. 

*** No período de férias do calendário acadêmico, em julho, dezembro, janeiro e fevereiro a carga horária de 

atividades teóricas (12h/semana) serão destinadas para trabalho de conclusão. 

**** A soma da carga horária dos 4 semestres apresentados e da carga horária destinada para elaboração do trabalho 

de conclusão no período fora do calendário acadêmico totaliza 1152h, conforme previsto na legislação. 
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ANEXO I 
 

Relatório de Atividades do Residente 

Nome:                                                                         R1 (   )       R2 (   ) 

Programa:                                                                Área profissional:  

Período do Relatório: 

Local:  

1. Atividades Práticas: 

a.  

 

Observações do Preceptor 

  

 

 

Assinatura Preceptor: 

 

 

b.  

 

 

Observações do Preceptor 

  

 

 

 

Assinatura Preceptor: 

 

 

c.  

 

 

Observações do Preceptor 

 

 

Assinatura do Preceptor: 

 

 

2. Atividades Teóricas: 
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a. Atividades teóricas do eixo transversal (disciplinas realizadas com o grupo todo) 

 

 

Assinatura Docente: 

 

b. Disciplinas teóricas e/ou teorico-práticas do eixo específico  

 

Assinatura Docente: 

 

 

3. Participação em eventos científicos/cursos/aulas abertas – Externos e Internos (UFCSPA e 

ISCMPA) 

Evento Forma de 

participação 

Apresentação de 

Trabalho 

Local do evento 

    

    

    

    

 

4. Participação em treinamentos oferecidos pela ISCMPA. 

Treinamento Duração Data Local 

    

    

    

 

 

5. Participação em atividades de Teleconferência 

Datas Temas 

  

  

 

6. Participação como representante/ ou integrante de alguma comissão referente à residência 

Comissão que representa Mandato início e término previsto 

  

  

 

Assinatura do residente:  ____________________________________________ 
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ANEXO II 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL INTEGRADA EM SAÚDE 
FICHA DE AVALIAÇÃO DO RESIDENTE 

 
NOME: __________________________________________________________________________ 

ÁREA PROFISSIONAL: ____________________________PROGRAMA:_____________________        

ANO:_____________ 

ITEM AVALIAÇÃO: NS= Não satisfatório (1 a 4.9); 
R= Regular (5 a 6.9); S= Satisfatório (7 a 
8.9), PS= Plenamente satisfatório (9 a 10) 

 MAR/AGO SET/FEV MAR/AGO SET/FEV 

1. ASPECTOS INSTITUCIONAIS     

1.1. Apresenta organização pessoal (uso do 
uniforme) 

    

1.2. Respeita normas e rotinas do Serviço     

1.3. É assíduo e pontual     

1.4. Respeita hierarquia     

2. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E 
CONDUTA 

    

2.1. Realiza atividades com interesse e 
disponibilidade 

    

2.2. Aceita e faz críticas de maneira construtiva     

2.3. Relaciona-se adequadamente com o 
paciente / equipe 

    

2.4. Mantém comportamento ético      

2.5. Apresenta iniciativa, criatividade e qualidade 
nas tarefas 

    

2.6. Apresenta habilidade na resolução de 
problemas e situações de conflitos 

    

3. ASPECTOS TÉCNICOS E TEÓRICOS 
PRÁTICOS 

    

3.1. Aprimora e relaciona conteúdos teóricos e 
práticos, baseando-se em evidência científica 

    

3.2. Realiza com qualidade a avaliação clínica       

3.3. Desenvolve e executa o planejamento 
terapêutico na prática assistencial 

    

3.4. Desenvolve suas práticas baseadas nos 
princípios do SUS 

    

3.5. Desempenha atividades com domínio e 
segurança, baseadas em evidências científicas 

    

3.6. Busca a interação multiprofissional no 
desenvolvimento de atividades teórico-práticas 

    

4. COMENTÁRIOS     

 
 
 
 
 
 
 

    



MANUAL DA RESIDÊNCIA – 2020 

Página 16 de 17 

CONCEITO GLOBAL     

 
MAR/AGO  _________________________      ___________________________
 _____________________ 
                                 Tutor                                                      Preceptor                                       Residente 
 
SET/FEV    _________________________      ___________________________
 _____________________ 
                                 Tutor                                                      Preceptor                                       Residente 
 
MAR/AGO  _________________________      ___________________________
 _____________________ 
                                 Tutor                                                      Preceptor                                       Residente 
 
SET/FEV    _________________________      ___________________________
 _____________________ 
                                 Tutor                                                      Preceptor                                       Residente 
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ANEXO III 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL INTEGRADA EM SAÚDE 

 

FREQUÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS PRÁTICAS 

NOME: ______________________________________________________ 

ÁREA PROFISSIONAL: _______________________ PROGRAMA: __________________         

MÊS: ______________________  ANO:_____________ 

UNIDADE: _____________________________  

 

Dia Horário Horas/dia Atividade(s) Assinatura 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

 

Total de horas no mês (____)/20__: _______ 

Assinatura do Responsável pelo serviço: ________________________ Carimbo: 

 
 
 

 


