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CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - CESUPA 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - COREMU 
 

REGIMENTO INTERNO 
 

CAPÍTULO I 
 

DA DEFINIÇÃO E DA FINALIDADE 
 

Art 1º – Os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde ou em Área Profissional da Saúde, 

de acordo com a Resolução nº CNRMS nº 2 de 13/04/2012, constituem modalidade de ensino de 
Pós-Graduação Lato Sensu, destinado às profissões da saúde, excetuada a médica, sob a 
forma de Curso de Especialização, caracterizado por ensino em serviço, com carga horária de 
60 (sessenta) horas semanais, duração mínima de 02 (dois) anos e em regime de dedicação 
exclusiva. 
 
Parágrafo único - A Residência Multiprofissional em Saúde ou em Área Profissional da Saúde será 
desenvolvida no modelo tripartite, com a participação de gestores locais, serviços e academia, em 
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 
regionais e o compromisso com os eixos norteadores da Residência Multiprofissional em Saúde.  
 
Art 2º - Os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde - PRMS têm por finalidade o 
aperfeiçoamento progressivo do padrão profissional e científico do profissional da saúde, amparado 
a uma visão humanista, ética, reflexiva e crítica, refletindo-se na melhoria da assistência à saúde da 
comunidade, para tanto, sendo necessário que o profissional de saúde residente cumpra 
integralmente as atividades práticas e teóricas constantes dos respectivos Programas de Residência 
Multiprofissional. 
 
Parágrafo único - A Residência Multiprofissional em Saúde ou em Área Profissional da Saúde poderá 
ser constituída pela articulação entre as seguintes profissões da área da saúde: Biomedicina, Ciências 
Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina 
Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, sendo o PRMS 
do Centro Universitário do Estado do Pará - CESUPA ofertado para profissionais das áreas de 
ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA e NUTRIÇÃO, podendo, futuramente, incluir outras profissões, na 
medida em que novos Programas sejam implementados. 
 
Art 3º - A Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde - COREMU é o órgão deliberativo 
ligado a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS do Ministério da 
Educação - MEC e Comissão Estadual de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área 
Profissional de Saúde -CEREMAPS, subordinada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico e à Coordenação de Pós-Graduação do CESUPA. 
 
Parágrafo único - A COREMU é o órgão responsável pela emissão dos certificados de conclusão de 
programa dos residentes, tendo por base o registro em sistema de informação da CNRMS. 
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CAPÍTULO II 

 

DA CONSTITUIÇÃO DA COREMU/CESUPA 
 
Art 4º -  A COREMU/CESUPA é composta por: 

I. Um Coordenador e um Vice Coordenador; 
II. Um representante do corpo docente por Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 

do CESUPA; 
III. Um representante da instituição; e 
IV. Um representante de cada área profissional que participa do PRMS do CESUPA. 

 
Parágrafo único - Cada representante previsto nos incisos II, III e IV indicará um suplente, que atuará 
nas faltas e impedimentos de seus respectivos titulares. 

 
 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DA COREMU/CESUPA 

  
Art 5º - Cabe à COREMU/CESUPA: 
I. Planejar a criação de novos PRMS no CESUPA; 
II. Coordenar e supervisionar a execução de processo seletivo para os PRMS do CESUPA, de 

acordo com as normas vigentes; 
III. Avaliar periodicamente os PRMS do CESUPA; 
IV. Elaborar e revisar o seu Regimento Interno e Regulamentos; 
V. Participar das atividades e reuniões da CEREMAPS sempre que convocada; e 
VI. Emitir certificados de conclusão de PRMS, conferindo o Título de Especialista. 
 

DO COORDENADOR DA COREMU 
 
Art 6º - O coordenador da COREMU deverá ser profissional da saúde das áreas de Enfermagem, 
Fisioterapia ou Nutrição, integrante do grupo de docentes do CESUPA, com titulação mínima de 
Mestre, experiência na supervisão de profissionais de saúde residentes e domínio da legislação sobre 
Residência Multiprofissional em Saúde ou em Área Profissional da Saúde, eleito pelo conjunto de 
supervisores de PRMS do CESUPA. 
 
Art 7º - Compete ao Coordenador da COREMU:  

I. Coordenar as atividades da COREMU; 
II. Definir o calendário anual das reuniões ordinárias; 

III. Convocar reuniões e presidi-las, divulgando a pauta da reunião com pelo menos, 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência; 

IV. Exercer voto de minerva quando houver empate nas votações; 
V. Dar ampla divulgação no CESUPA das decisões da COREMU; 

VI. Coordenar o processo seletivo dos PRMS do CESUPA; 
VII. Representar a COREMU/CESUPA junto à Comissão Estadual de Residência Multiprofissional 

em Saúde e em Área Profissional de Saúde - CEREMAPS; 
VIII. Encaminhar as solicitações da COREMU aos órgãos competentes; 

IX. Encaminhar trimestralmente à CEREMAPS informações atualizadas sobre os PRMS do 
CESUPA; 

X. Aplicar penalidade disciplinar ao profissional da saúde residente no caso de infração ao 
presente Regimento; 
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XI. Desligar o membro da COREMU que faltar três reuniões ordinárias, sem justificativa. 
 
Parágrafo único - Os docentes do CESUPA que ocuparem cargo de coordenação terão destinação de 
carga horária específica para a função. 
 

DO VICE-COORDENADOR DA COREMU 
 

Art 8º. - O Vice Coordenador da COREMU deverá ser profissional de saúde das áreas de Enfermagem, 
Fisioterapia ou Nutrição, integrante do grupo de docentes do CESUPA, com experiência na 
supervisão de profissionais da saúde residentes e domínio da legislação sobre Residência 
Multiprofissional em Saúde ou em Área Profissional da Saúde, eleito pelo conjunto de supervisores 
de PRM do CESUPA. 
 
Art 9º. - Compete ao Vice Coordenador da COREMU: 

I. Substituir o coordenador em caso de ausência ou impedimento; e 
II. Auxiliar o coordenador no exercício de suas atividades. 

 
Parágrafo único - Os docentes do CESUPA que ocuparem cargo de coordenação terão destinação de 
carga horária específica para a função. 
     
    DO COORDENADOR DO PROGRAMA 
 
Art 10 -  A função da coordenação do Programa de Residência Multiprofissional e em Área 
Profissional da Saúde deverá ser exercida por profissional com titulação mínima de mestre e com 
experiência profissional de, no mínimo, 03 (três) anos nas áreas de formação, atenção ou gestão em 
saúde. 
 
Art 11 - Compete ao coordenador de programa:  
I. Fazer cumprir as deliberações da COREMU; 
II. Garantir a implementação do programa; 
III. Coordenar o processo de auto avaliação do programa; 
IV. Coordenar o processo de análise, atualização e aprovação das alterações do projeto 

pedagógico junto à COREMU; 
Constituir e promover a qualificação do corpo de docentes, tutores e preceptores, 
submetendo-os à aprovação pela COREMU; 

V. Mediar as negociações interinstitucionais para viabilização de ações conjuntas de gestão, 
ensino, educação, pesquisa e extensão; 

VI. Promover a articulação do programa com outros programas de residência em saúde da 
instituição, incluindo a médica, e com os cursos de graduação e pós-graduação; 

VII. Fomentar a participação dos residentes, tutores e preceptores no desenvolvimento de ações 
e de projetos interinstitucionais em toda a extensão da rede de atenção e gestão do SUS; 

VIII. Promover a articulação com as Políticas Nacionais de Educação e da Saúde e com a Política 
de Educação Permanente em Saúde do seu estado por meio da Comissão de Integração 
Ensino-Serviço - CIES; 

IX. Responsabilizar-se pela documentação do programa e atualização de dados junto às 
instâncias institucionais locais de desenvolvimento do programa e à CNRMS. 
  

 
DO NÚCLEO DOCENTE ASSISTENCIAL ESTRUTURANTE – NDAE 
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Art 12 - O Núcleo Docente Assistencial Estruturante – NDAE é constituído pelo coordenador do 
programa, por representante de docentes, tutores e preceptores de cada área de concentração, com 
as seguintes responsabilidades: 
I. Acompanhar a execução do 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. 

 
 

DO REPRESENTANTE DO CORPO DOCENTE 
 
Art 13 - Deverá ser um profissional da saúde das áreas de Enfermagem, Fisioterapia ou Nutrição 
especialista, supervisor de PRMS do CESUPA, eleito pelo conjunto de preceptores do PRMS que 
representa. 
 
Art 14 - Compete ao representante do corpo docente: 

I. Representar o PRMS nas reuniões da COREMU; 
II. Auxiliar a COREMU na condução do PRMS que representa; 

III. Mediar a relação entre o PRMS e a COREMU; 
IV. Programar as atividades do PRMS sob sua competência; 
V. Supervisionar o trabalho do corpo docente envolvido no PRMS; 

VI. Acompanhar e orientar o desenvolvimento do profissional de saúde residente; 
VII. Acompanhar e supervisionar as atividades pedagógicas, assistenciais e administrativas do 

PRMS;  
VIII. Promover a articulação do programa com outros Programas de Residências 

Multiprofissionais em Saúde, institucionais ou não, incluindo as médicas, e com os cursos de 
graduação e pós-graduação; e 

IX. Fazer cumprir as deliberações da COREMU. 
 
Parágrafo único: Os docentes do CESUPA que ocuparem cargo de supervisor de PRMS terão 
destinação de carga horária específica para a função. 

 
DO REPRESENTANTE INSTITUCIONAL 

 
Art 15 - Deverá ser indicado pela Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico do CESUPA. 
 
Art 16 - Compete ao representante institucional mediar a relação entre a Administração Superior do 
CESUPA e a COREMU. 
         

DO REPRESENTANTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE RESIDENTES 
 
Art 17 - Deverá ser um representante de cada área profissional que participa do PRMS/CESUPA, 
eleito pelo conjunto de profissionais de cada área da saúde residentes do PRMS que representam. 
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Art 18 - Compete ao representante dos profissionais residentes em cada área profissional: 

I. Representar os profissionais de saúde residentes do PRMS em cada área profissional nas 
reuniões da COREMU; 

II. Auxiliar a COREMU na condução do PRMS que representa; e 
III. Mediar a relação entre os profissionais de saúde residentes do PRMS e a COREMU. 

 
Parágrafo único - Os representantes dos profissionais residentes de cada área profissional deverão 
ser dispensados das suas atividades no PRMS, sem necessidade de reposição de carga horária, no dia 
e horário destinado à realização da reunião da COREMU.  
 

DA(O) SECRETÁRIA(O) DA COREMU 
 
Art 19 - A indicação da(o) secretária(o) da COREMU é da competência da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do CESUPA. 
 
Art 20 - Compete a(o) secretária(o) da COREMU: 

I. Auxiliar o Coordenador no exercício de suas atividades. 
II. Transcrever as reuniões em atas, que deverão ser arquivadas e encaminhadas à CNRMS, 

quando solicitadas. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA COREMU 
 

Art 21 - A eleição de Coordenador e Vice Coordenador da COREMU obedecerá aos seguintes 
requisitos: 

I. A COREMU, trinta dias antes do término do mandato, fixará reunião específica de eleição; 
II. As candidaturas deverão ser registradas até sete dias antes da eleição; 

III. A eleição será presidida pelo coordenador da COREMU; 
IV. Caso o Coordenador da COREMU seja candidato à reeleição, um membro do corpo docente, 

não candidato, será escolhido para presidir a reunião; 
V. A votação será realizada por meio de voto secreto; 

VI. Tem direito a voto, todos os docentes dos PRMS do CESUPA; 
VII. Em caso de empate, o presidente da reunião terá voto de qualidade; e 

VIII. O Coordenador eleito será empossado no primeiro dia útil do mês de abril seguinte à eleição. 
 
Art 22 - Os mandatos do Coordenador e do Vice Coordenador têm duração de 02 (dois) anos, sendo 
permitida uma recondução sucessiva ao cargo. 
 
Art 23 - O representante do corpo docente e seu suplente serão eleitos pelos seus pares, dentro de 
cada PRMS, para mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida uma recondução sucessiva ao cargo. 
 
Art 24 - O representante institucional e seu suplente serão indicados pela Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, para mandato de 02 (dois) anos, sendo 
permitida uma recondução sucessiva ao cargo. 
 
Parágrafo único - A data da eleição dos cargos referidos nos Art. 18 e 19 deste Regimento, deverá 
coincidir com a data da eleição do Coordenador da COREMU. 
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Art 25 – Os residentes representantes de cada área profissional e seus suplentes serão eleitos pelos 
seus pares, dentro de cada PRMS, para mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida uma recondução 
sucessiva ao cargo. 
 
Parágrafo único - A eleição dos representantes de cada área profissional residentes deverá ocorrer 
sempre no mês de maio do ano corrente. 

 
CAPÍTULO V 

 
DO FUNCIONAMENTO DA COREMU 

 
Art 26 - A COREMU reger-se-á por meio de seu Regimento Interno e Resoluções 
devidamente aprovadas pelo órgão, além da legislação aplicável à Residência 
Multiprofissional em Saúde ou em Área Profissional da Saúde; 
 
Art 27 - A COREMU reunir-se-á bimestralmente de forma ordinária, ou extraordinariamente, 
a qualquer momento, com prévia divulgação da pauta da reunião e registro em ata. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DOS PROGRAMAS 
 
Art 28 - Os PRMS serão desenvolvidos nas áreas de concentração em Neurologia e Atenção 
Básica/Saúde da Família e outros de interesse do CESUPA que vierem a ser aprovados pela 
COREMU. 
 
Art 29- As atividades curriculares dos PRMS terão início, normalmente, no primeiro dia útil 
do mês de março de cada ano, conforme Resolução CNRMS nº 4 de 15 de dezembro de 
2011. 
 
Art 30 - As propostas de criação ou modificação de PRMS deverão ser encaminhadas para a 
COREMU, que fará análise e deliberação para sua aprovação e posterior encaminhamento à 
CNRMS; 
  
Art 31 - Os PRMS serão desenvolvidos com carga horária total de 5.760 horas, sendo 20% 
(1.152h) em atividades teóricas e 80% (4.608h) em atividades práticas, distribuídas em 60 
(sessenta) horas semanais (Resolução nº 03 CNRMS, de 04/05/2010).   
 
Art 32 - O CESUPA e Instituições parceiras oferecerão durante todo o período de residência: 

I. Condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões; 
II. Alimentação em situações específicas e devidamente atestadas pelo CESUPA; e  

 
Parágrafo único - As atividades serão desenvolvidas em ambiente real, sob a supervisão de 
preceptores, em espaço compatível e infraestrutura adequada para a aquisição de 
habilidades e competências dos profissionais de saúde residentes, com observação diária 
das atitudes (assiduidade, pontualidade, vestuário, relação com o paciente, familiares e 
equipe de saúde, dedicação às tarefas, delegadas ou não) e do desempenho. 
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Art 33 - Todos os casos serão discutidos com um preceptor, que avaliará de forma contínua 
o conteúdo teórico-conceitual, aquisição de habilidades e competências, oferecendo, em 
caráter formativo, o feedback necessário a cada atitude/desempenho observado. 
 
Art 34 - As atividades teóricas, na forma de seminário, discussão de artigos e discussão de 
casos clínicos, serão programadas com antecedência, para a preparação do residente e 
oportunidade de aprofundamento na discussão com o preceptor. 
 
Art 35 - A avaliação dos profissionais da saúde residentes será realizada da seguinte forma:  

I. Nota Teórica: Avaliação trimestral; 
II. Nota Prática: Aplicada ao final de cada módulo prático, sob a responsabilidade do 

preceptor responsável pelo estágio, utilizando ficha padronizada; 
III. As atividades teóricas serão desenvolvidas ao longo do ano, seguindo as 

programações pré-definidas. 
 
Parágrafo único - Outras formas de avaliação poderão ser utilizadas de acordo com a 
especificidade de cada PRMS, devendo constar no respectivo Manual a ser entregue para o 
aluno no início de cada ano.  
 
Art 36 - Será exigida a elaboração e execução de um trabalho de conclusão, cujos resultados 
deverão ser apresentados ao final do treinamento; 
 
Parágrafo primeiro - O residente definirá o tema do trabalho de conclusão em conjunto com 
um orientador, que deverá ser docente do PRMS.  
 
Parágrafo segundo - As sessões de defesa do trabalho de conclusão serão públicas, 
respeitada a capacidade do recinto e eventuais restrições no interesse da boa ordem dos 
trabalhos.   
 
Parágrafo terceiro - Na defesa o residente terá o tempo de 10 (dez) minutos para fazer sua 
exposição, enquanto cada componente da Banca Examinadora terá até 10 (dez) minutos 
para fazer sua arguição, dispondo o residente de outros 10 (dez) minutos para responder a 
cada um dos examinadores. 
 
Parágrafo quarto - A Banca Examinadora será composta pelo orientador e dois convidados, 
escolhidos pelo orientador e autorizados pela COREMU. 
 
Parágrafo quinto - Cada convidado atribuirá uma nota de zero a dez, a ser divulgada após o 
encerramento da etapa de arguição.   
 
Art 37 - As notas serão compostas de acordo com a particularidade de cada PRMS, devendo 
incluir notas teóricas, práticas e do trabalho de conclusão, conforme especificado no Manual 
de cada PRMS; 
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Parágrafo primeiro - Serão considerados aprovados os residentes que obtiverem nota final 
igual ou superior a 7,0 (sete) em cada ano, e cumprirem integralmente a carga horária do 
programa. 

 
Parágrafo segundo - O profissional da saúde residente cujo aproveitamento for considerado 
insuficiente (abaixo de sete) em determinado ano, será desligado do PRMS. 

DA INTERRUPÇÃO DO PROGRAMA 
 
Art 38 - A partir do 8º (oitavo) mês de gravidez ou no caso de parto antecipado, poderá a 
residente solicitar licença de suas atividades, pelo prazo de 04 (quatro) meses, sem 
prejuízo do pagamento da bolsa.   
 
Parágrafo único – O CESUPA poderá prorrogar nos termos da Lei, quando requerido pela 
residente, o período de licença-maternidade em até 60 (sessenta) dias. 
 
Art 39 - Os PRMS deverão alterar a distribuição das atividades a fim de permitir à 
residente, quando do término da licença maternidade, imediata readmissão ao PRMS.   
 
Art 40 - Poderá, ainda, ocorrer interrupção do PRMS: 

I. Por motivo de doença, comprovada por atestado médico; 
II. A pedido do(a) bolsista. 

 
Parágrafo primeiro - A interrupção a pedido do bolsista poderá ser concedida, a critério da 
COREMU, pelo prazo máximo de até 03 (três) meses.   
 
Parágrafo segundo - No mesmo parecer que concluir pelo deferimento do pedido, o 
supervisor do PRMS designará o período em que deverá ocorrer a complementação da 
carga horária.   
 
Parágrafo terceiro - Se o profissional da saúde residente, em razão da não disponibilidade 
de datas para a complementação, não puder reassumir as atividades no período 
programado pelo supervisor PRMS, deverá reformular o pedido no ano seguinte.  
 
Parágrafo quarto - Exceto por motivo de doença, o PRMS poderá ser interrompido por 
uma única vez.   
 
Parágrafo quinto - Se devido à interrupção do PRMS for constatada por preceptores e 
supervisor do PRMS a perda de técnicas e habilidades práticas já adquiridas, poderá o 
supervisor determinar o cumprimento das atividades necessárias à readaptação do 
profissional da saúde residente.   
 
Parágrafo sexto - A interrupção por mais de um mês implicará na reformulação do ano 
letivo do profissional da saúde residente. 
 

DO TÍTULO DE ESPECIALISTA 
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Art 41 - Ao término da Residência Multiprofissional em Saúde ou em Área Profissional da 
Saúde, a COREMU, mediante lista de aprovação de cada um dos Programas, emitirá o 
certificado de conclusão emitido pela CNRMS, conferindo o Título de Especialista.  
 

 
 

CAPÍTULO VII 
 

DOS DOCENTES 
 
Art 42- Os docentes são profissionais vinculados às instituições formadoras e executoras que 
participam do desenvolvimento das atividades teóricas e teórico-práticas previstas no PP, devendo 
ainda: 
I. Articular junto ao tutor mecanismos de estímulo para a participação de preceptores e 

residentes nas atividades de pesquisa e nos projetos de intervenção; 
II. Apoiar a coordenação dos programas na elaboração e execução de projetos de educação 

permanente em saúde para a equipe de preceptores da instituição executora; 
III. Promover a elaboração de projetos de mestrado profissional associados aos programas de 

residência; 
IV. Orientar e avaliar os trabalhos de conclusão do programa, conforme as regras estabelecidas 

no Regimento Interno da COREMU. 
      

DOS TUTORES 
 
Art 43 - A função de tutor caracteriza -se por atividade de orientação acadêmica de preceptores e 
residentes, estruturada preferencialmente nas modalidades de tutoria de núcleo e tutoria de campo, 
exercida por profissional com formação mínima de mestre e experiência profissional de, no mínimo, 
03 (três) anos. Ao tutor compete: 
I. Implementar estratégias pedagógicas que integrem saberes e práticas, promovendo a 

articulação ensino-serviço, de modo a proporcionar a aquisição das competências previstas 
no PP do programa, realizando encontros periódicos com preceptores e residentes com 
frequência mínima semanal, contemplando todas as áreas envolvidas no programa; 

II. Organizar, em conjunto com os preceptores, reuniões periódicas para implementação e 
avaliação do PP; 

III. Participar do planejamento e implementação das atividades de educação permanente em 
saúde para os preceptores; 

IV. Planejar e implementar, junto aos preceptores, equipe de saúde, docentes e residentes, 
ações voltadas à qualificação dos serviços e desenvolvimento de novas tecnologias para 
atenção e gestão em saúde; 

V. Articular a integração dos preceptores e residentes com os respectivos pares de outros 
programas, incluindo da residência médica, bem como com estudantes dos diferentes níveis 
de formação profissional na saúde; 

VI. Participar do processo de avaliação dos residentes; 
VII. Participar da avaliação do PP do programa, contribuindo para o seu aprimoramento; 
VIII. Orientar e avaliar dos trabalhos de conclusão do programa de residência, conforme as regras 

estabelecidas no Regimento Interno da COREMU. 

 
DOS PRECEPTORES 
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Art 44 - A função de preceptor caracteriza-se por supervisão direta das atividades práticas realizadas 
pelos residentes nos serviços de saúde onde se desenvolve o programa, exercida por profissional 
vinculado à instituição formadora ou executora, com formação mínima de especialista. Ao preceptor 
compete:  
I. Exercer a função de orientador de referência para o(s) residente(s) no desempenho das 

atividades práticas vivenciadas no cotidiano da atenção e gestão em saúde; 
II. Orientar e acompanhar, com suporte do(s) tutor(es) o desenvolvimento do plano de 

atividades teórico-práticas e práticas do residente, devendo observar as diretrizes do PP; 
III. Elaborar, com suporte do(s) tutor(es) e demais preceptores da área de concentração, as 

escalas de plantões e de férias, acompanhando sua execução; 
IV. Facilitar a integração do(s) residente(s) com a equipe de saúde, usuários (indivíduos, família e 

grupos), residentes de outros programas, bem como com estudantes dos diferentes níveis de 
formação profissional na saúde que atuam no campo de prática; 

V. Participar, junto com o(s) residente(s) e demais profissionais envolvidos no programa, das 
atividades de pesquisa e dos projetos de intervenção voltados à produção de conhecimento 
e de tecnologias que integrem ensino e serviço para qualificação do SUS; 

VI. Identificar dificuldades e problemas de qualificação do(s) residente(s) relacionadas ao 
desenvolvimento de atividades práticas de modo a proporcionar a aquisição das 
competências previstas no PP do programa, encaminhando-as ao(s) tutor(es) quando se fizer 
necessário; 

VII. Participar da elaboração de relatórios periódicos desenvolvidos pelo(s) residente(s) sob sua 
supervisão; 

VIII. Proceder, em conjunto com tutores, a formalização do processo avaliativo do residente, com 
periodicidade máxima bimestral; 

IX. Participar da avaliação da implementação do PP do programa, contribuindo para o seu 
aprimoramento; 

X. Orientar e avaliar dos trabalhos de conclusão do programa de residência, conforme as regras 
estabelecidas no Regimento Interno da COREMU, respeitada a exigência mínima de titulação 
de mestre. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DOS RESIDENTES 

 
Art 45 - Os Residentes serão denominados R1 e R2 conforme o ano de treinamento em que 
se encontrem.  
 
Parágrafo único – Os profissionais da saúde residentes serão regularmente matriculados na 
instituição, passando a ter acesso ao sistema do aluno on line e à biblioteca, e sujeitando-se 
às normas institucionais e às disposições legais que regem a Residência Multiprofissional em 
Saúde ou em Área Profissional da Saúde no país.  
 
Art 46 - No início das atividades do PRMS o profissional residente receberá por meio 
eletrônico uma cópia deste Regimento e do Manual do PRMS ao qual está vinculado, 
tomando ciência das normas institucionais. 
 
Parágrafo único – No Manual do PRMS aprovado pela COREMU, deverão constar 
informações institucionais, objetivos do PRMS, métodos de avaliação, rodízios e outras 
informações que o supervisor do PRMS julgar necessárias; 
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Art 47 – O profissional da saúde residente receberá uma Bolsa no valor estipulado pela 
legislação em vigor.  
 
Parágrafo primeiro - O valor da bolsa do profissional da saúde residente será objeto de 
revisão conforme orientação do Ministério da Saúde.  
 
Parágrafo segundo – Caberá ao profissional da saúde residente, nos termos da Lei, 
providenciar a sua filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, como 
contribuinte individual.   
 
Art 48 - O profissional da saúde residente assume a responsabilidade de cumprir o 
Programa de seu Curso em tempo integral, dentro da carga horária total exigida de 60 
(sessenta) horas semanais, incluídas 24 (vinte e quatro) horas de plantão, e a realizar os 
estágios, determinados pela COREMU do CESUPA. 
 
Parágrafo único – O tempo de residência multiprofissional em saúde poderá ser 
prorrogado por prazo equivalente à duração do afastamento do profissional da saúde 
residente por motivo de saúde ou nas hipóteses do Art. 4º, §§ 2º ou 3º, da Lei nº 
6.932/1981.  
 
Art 49 - Nos termos da Lei, o profissional da saúde residente tem direito à licença 
paternidade de 05 (cinco) dias ou à licença maternidade de 120 (cento e vinte dias), 
conforme o caso, bem como a 01 (um) dia de folga semanal e 30 (trinta) dias consecutivos 
de repouso (Resolução No. 03 CNRMS, de 04/05/2010) por ano de atividade, além dos 
demais direitos previstos em Lei. 
 
Parágrafo primeiro – O CESUPA poderá prorrogar, nos termos da Lei nº 11.770, de 09 de 
setembro de 2008, quando requerido pela profissional residente, o período de licença-
maternidade em até 60 (sessenta) dias.  
 
Parágrafo segundo – O profissional da saúde residente também tem direito à liberação por: 
I. 08 (oito) dias consecutivos, em razão do casamento;  

II. 08 (oito) dias consecutivos, em razão de falecimento de cônjuge, companheiro, pais, 
madrasta/padrasto, irmãos, filhos, enteados e menor sob sua guarda ou tutela.  
Este prazo inicia-se no primeiro dia subsequente ao nascimento/ adoção/ 

casamento/ falecimento (dia útil ou não), não podendo ser adiado ou acumulado. 
 
Art 50 - De acordo com a Lei (Resolução CNRMS nº. 03, de 04/05/2010), a interrupção do 
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde ou em Área Profissional da Saúde por 
parte do profissional residente, seja qual for a causa, justificada ou não, não o exime da 
obrigação de, posteriormente, completar a carga horária total de atividade prevista para o 
aprendizado, a fim de obter o TÍTULO DE ESPECIALISTA. 
 
Parágrafo único - As demais hipóteses de afastamento do PRMS serão avaliadas e decididas 
pela COREMU, bem como o período e a forma de reposição. 
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Art 51 - Além dos garantidos pela lei e referidos no art. 45 deste Regimento, os profissionais 
da saúde residentes também terão direito a: 

I. Período de 30 (trinta) dias consecutivos de recesso anual, determinado pelo 
supervisor do PRMS. Será permitido trocar a data do recesso somente em caráter 
excepcional e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, necessitando 
autorização prévia do Supervisor do PRMS e aprovação da COREMU; 

II. Liberação para atividades teóricas ou práticas de acordo com a avaliação e 
deliberação do supervisor do PRMS; 

III. Liberação anual para 01 (um) evento de caráter científico, em áreas específicas do 
PRMS em que estão inseridos, desde que haja autorização do supervisor do PRMS, 
condicionada à aprovação de trabalho científico no evento. 

 
Parágrafo único - Liberação para mais de um evento científico anual poderá ser concedida 
em caráter excepcional, considerando a magnitude do evento, a importância para a 
formação do profissional da saúde residente e a participação do mesmo como 
apresentador de trabalho científico, desde que autorizado pelo supervisor do PRMS. 
 
Art 52 - São deveres dos residentes:  

I. Assinar o Contrato com o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde ou 
em Área Profissional da Saúde do CESUPA, sem o qual não poderá iniciar as 
atividades;  

II. Inscrever-se no Conselho Regional de sua área profissional no prazo máximo de 
sessenta dias após o início do PRMS; 

III. Manter relação ética com os demais residentes, profissionais e com os usuários dos 
serviços de saúde;  

IV. Realizar as atividades programadas, obedecendo às atribuições que lhes forem 
designadas pelos supervisores e preceptores;  

V. Responsabilizar-se pelo cumprimento das atividades de seu programa de 
Residência;  

VI. Cumprir rigorosamente os horários que lhe forem atribuídos;  
VII. Observar o Código de Ética de sua profissão;  

VIII. Comparecer a todas as reuniões convocadas pelas autoridades superiores, 
COREMU, supervisor e preceptores do Programa;  

IX. Cumprir as disposições regulamentares gerais do Programa e de cada serviço onde 
o mesmo esteja sendo realizado;  

X. Colaborar com serviço no qual estiver desenvolvendo estágio, fora do horário de 
trabalho, quando em situações de emergência;  

XI. Em caso de doença ou gestação, comunicar o fato imediatamente à Coordenação 
do PRMS, apresentando atestado médico devidamente identificado e com o CID 
apropriado, para que possa ser encaminhado à COREMU;  

XII. Usar vestuário adequado durante suas atividades no PRMS; 
XIII. Usar jaleco e crachá de identificação, apenas no âmbito do serviço e atividades 

relacionadas ao PRMS;  
XIV. Comunicar imediatamente aos preceptores eventuais dúvidas ou problemas no 

decorrer do Programa; e 
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XV.  Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado para o 
desempenho de suas atividades. 

 
Art 53 - É vedado ao profissional da saúde residente: 

I. Ausentar-se do local onde esteja exercendo suas atividades sem a autorização de 
seu preceptor;  

II. Retirar, sem a prévia anuência da autoridade competente, qualquer objeto ou 
documento do serviço;  

III. Delegar à outra pessoa o desempenho de atribuições que sejam de sua 
responsabilidade;  

IV. Utilizar instalações e/ou material do serviço para lucro próprio;  
V. Utilizar de recursos de imagem e som sem fim científico e autorização do 

usuário/preceptor/supervisor/docente/instituição, cabendo sansões disciplinares 
previstas neste Regimento. 

 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
Art 54 – O profissional da saúde residente que deixar de cumprir as normas deste 
Regimento e as normas gerais dos serviços estará sujeito às seguintes sanções 
disciplinares:  

I. Advertência verbal; 
II. Advertência escrita; 

III. Suspensão; 
IV. Desligamento do Programa.  

 
Parágrafo primeiro – Na aplicação das sanções disciplinares deverão ser consideradas a 
natureza e a gravidade da infração, bem como os antecedentes do profissional da saúde 
residente. 
 
Parágrafo segundo - As denúncias contra o profissional da saúde residente poderão ser 
levadas à COREMU por pacientes, familiares, graduandos, funcionários, preceptores, 
profissionais da saúde residentes ou qualquer componente da equipe de saúde, desde que 
formalizada mediante documento escrito. 
 
Parágrafo terceiro – Conforme o caso, inicialmente poderá ser aberta Sindicância em razão 
do recebimento de uma denúncia ou de qualquer notícia ou comunicação escrita referente 
à suposta prática de infração causada por profissional da saúde residente, objetivando a 
apuração de indícios da referida prática, podendo, caso de seja verificada a existência de 
indícios de prática de infração disciplinar, ser instaurado o competente processo 
administrativo.  
 
Art 55 - As sanções disciplinares serão aplicadas nos seguintes casos: 

I. Advertência verbal, na falta de cumprimento dos deveres e obrigações 
estabelecidos nos Artigos 52 a 53 deste Regimento; 

II. Advertência escrita, nos casos de reincidência na falta de cumprimento dos Artigos 
52 e 53 deste Regimento e falta ao plantão sem prévia designação de substituto; 
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III. Suspensão, nos casos de reincidência de falta já punida com advertência escrita; 
IV. Desligamento do PRMS, nos casos de reincidência de falta já punida com 

suspensão, ou no caso de falta grave ou comprovada cumplicidade do profissional 
da saúde residente, após a conclusão do inquérito administrativo ou de sentença 
transitada em julgado, além dos demais casos enumerados no Art. 56 deste 
instrumento.    

 
Art 56 - O desligamento do profissional da saúde residente também ocorrerá nos seguintes 
casos: 

I. A pedido do profissional da saúde residente;  
II. Ao término da Residência Multiprofissional em Saúde ou em Área Profissional da 

Saúde;  
III. No caso de faltas consecutivas durante 15 (quinze) dias ou de 30 (trinta) dias 

intercalados, sem justificativa aceita pela COREMU; 
IV. Rendimento insuficiente;  
V. Quando comprovadas dificuldades não superáveis no relacionamento com 

pacientes, residentes, corpo clínico e/ou funcionários; e 
VI. Pelo descumprimento do respectivo Contrato de Residência Multiprofissional em 

Saúde ou em Área Profissional da Saúde.  
 
Parágrafo único - No caso de interrupção justificada do treinamento, o residente deverá 
complementar a carga horária total de atividades previstas para o aprendizado. 
 
Art 57 - Na ocorrência da aplicação de qualquer das penalidades tratadas nos Artigos 54 e 
55 deste instrumento, poderá o interessado interpor Pedido de Reconsideração, 
devidamente justificado, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da ciência da 
aplicação da penalidade, conforme disposto no parágrafo terceiro deste artigo.  
 
Parágrafo primeiro - A COREMU, ouvindo todas as partes envolvidas, avaliará as denúncias 
e decidirá sobre a necessidade de sanção ou não, e, em caso positivo, qual a sanção 
disciplinar a ser aplicada. 
 
Parágrafo segundo – No processo administrativo serão assegurados ao profissional da 
saúde residente o contraditório e a ampla defesa, registrando em Ata os atos processuais 
praticados.   
 
Parágrafo terceiro - O coordenador da COREMU é o responsável por aplicar a sanção 
disciplinar, devendo o profissional da saúde residente assinar um Termo Disciplinar, 
tomando ciência da sanção. 
 
Art 58 - A falta de inscrição definitiva no Conselho Regional da Área Profissional no prazo 
máximo estabelecido neste Regimento implicará na suspensão automática das atividades 
do profissional da saúde residente no Programa.   

 
 

CAPÍTULO IX 
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DA TRANSFERÊNCIA 

 
Art 59 – A transferência de profissionais da saúde residentes será possível de acordo com a 
Resolução da CNRMS no 02, de 02/02/2011, ou posteriores que venham a substituí-la. 
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CAPÍTULO X 
 

DO ACESSO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 
 
Art 60 - Terá acesso a um PRMS do CESUPA o profissional da saúde residente devidamente 
habilitado, após a aprovação em processo seletivo específico ao PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE, organizado pela COREMU – CESUPA ou em associação com 
outras instituições, de acordo com o número de vagas e a rigorosa ordem de classificação.  
 
Parágrafo primeiro – O profissional da saúde residente obriga-se a entregar ao CESUPA 
toda a documentação indispensável e legítima para a efetivação de sua matrícula, 
conforme consta no Contrato de Residência.   
 
Parágrafo segundo – O profissional da saúde residente deverá concordar com os termos e 
assinar Contrato de Residência Multiprofissional em Saúde do CESUPA. 
 
Art 61 - Os aprovados no processo seletivo deverão comparecer à secretaria da COREMU – 
CESUPA endereço indicado no Edital de Convocação à Matrícula e apresentar 02 (duas) vias 
das cópias dos seguintes documentos:  

I. Requerimento solicitando matrícula à COREMU/ CESUPA; 
II. Carteira de Identidade e CPF (autenticados); 

III. Comprovante de Residência; 
IV. Certidão de Casamento ou Nascimento; 
V. Diploma de Graduação em área profissional da saúde (cópia autenticada); 

VI. Certificado de Reservista (se do sexo masculino); 
VII. 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas e recentes; 

VIII. Carteira de Registro no Conselho Regional da área Profissional; 
IX. Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição; 
X. Documento de Inscrição como contribuinte individual na Previdência Social; 

XI. Nome do banco, agência e número da conta corrente (por exigência do MS, 
preferencialmente Bancos do Governo Federal). 

 
Parágrafo primeiro: Se estrangeiro, apresentar a Cédula de Identidade de Estrangeiro que 
comprove ser portador de visto provisório ou permanente, resultando em situação regular 
no país; 
 
Parágrafo segundo: Graduados que estejam aguardando a liberação do Diploma deverão 
apresentar declaração comprobatória para fins de matrícula, expedida pela Instituição de 
Ensino de origem. 
 
Parágrafo terceiro: No caso de profissional da saúde que tenha concluído o curso de   
graduação em   instituição estrangeira, somente será deferida sua matrícula no PRMS 
mediante a apresentação do diploma devidamente revalidado por instituição brasileira 
competente, e só poderá iniciar suas atividades o candidato com situação regularizada junto 
ao Conselho Regional de sua Área Profissional, ou seja, com diploma registrado no 
respectivo Conselho. 
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Art 62 - Só poderão ingressar nos PRMS do CESUPA os profissionais da saúde formados por 
instituições oficiais e reconhecidas pelo Ministério da Educação, ou em instituições 
estrangeiras, desde que o diploma esteja devidamente revalidado no Brasil/país, e com 
inscrição junto aos respectivos Conselhos Regionais. 
 

Art 63 - A COREMU preencherá as vagas que porventura surgirem posteriormente, 
chamando por ordem de classificação os candidatos até 30 (trinta) dias após o início dos 
programas. 
 

Parágrafo primeiro: Os candidatos convocados à matrícula terão prazo estipulado em Edital 
para confirmação da vaga; 
 

Parágrafo segundo: Vencido o prazo acima, serão convocados, na ordem de classificação, os 
candidatos seguintes. 
 

CAPÍTULO XI 
 

DAS MODIFICAÇÕES NESTE REGIMENTO 
 

Art 64 - Modificações neste Regimento poderão ser efetuadas apenas pela COREMU, em 
reunião convocada por seu Coordenador, com pauta especifica para esta finalidade e 
necessidade de aprovação por pelo menos dois terços dos componentes da mesma. 

 

 
DOS CASOS OMISSOS 

 

Art 65 - Os casos omissos serão resolvidos pela COREMU/CESUPA e/ou pela Pró-Reitoria de 
Pós-graduação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e, em última instância, pela 
CNRMS. 
 

Art 66 – Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 
COREMU/CESUPA  


