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ESTATUTO DA COREMU - UNIVERSIDADE NILTON 

LINS/FMT-HVD 

 

 

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO  

 

Artigo 1º - As residências multiprofissionais e em área profissionais em Saúde, 

criadas a partir da promulgação da Lei n° 11.129 de 2005, são orientadas pelos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir das necessidades 

e realidades locais e regionais, e abrangem as profissões da área da saúde, a saber: 

Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, 

Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional (Resolução CNS nº 287/1998). É 

uma modalidade de ensino pós-graduado, destinado profissionais de saúde, 

visando seu aprimoramento profissional, caracterizando-se pelo treinamento em 

serviço, sob supervisão integral. 

 

Artigo 2º - A Universidade Nilton Lins é instituição formadora dos programas de 

Residências Multiprofissionais, sendo responsável pela interface com o MEC e com 

o Ministério da Saúde, tendo como órgão deliberativo e administrativo a COREMU 

– Comissão de Residência Multiprofissional. A instituição executora é a Fundação 

de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado, sendo este campo de práticas 

para aperfeiçoamento do serviço dos residentes multiprofissionais, juntamente com 

instituições parceiras municipais e estaduais, onde estes residentes 

complementarão suas atividades em ciclos. 

 

Artigo 3º - O programa de residência multiprofissional deve estar sempre atento 

aos anseios e à realidade da saúde da comunidade, devendo ser analisadas 

criticamente às características dos processos gerados pelos problemas de saúde, 

suas relações com a organização social e as alternativas de solução.  
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Artigo 4º - O programa de residência multiprofissional deve enfatizar a importância 

das ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, de modo 

contínuo, permitindo a reciclagem neste nível dos residentes de outras áreas.  

 

Artigo 5º - O programa de residência multiprofissional deve aprimorar 

conhecimentos, habilidades técnicas, raciocínio clínico, atitudes e a capacidade de 

tomar decisões.  

 

Artigo 6º - O programa de residência multiprofissional deve promover a integração 

dos profissionais em equipes, com prática interdisciplinar, para prestação de 

assistência integral ao paciente.  

 

Artigo 7º - O programa de residência multiprofissional deve manter sempre o 

espírito de estudo, discussões de casos clínicos, pesquisas e atualizações.  

 

Artigo 8º - Tendo em vista que os programas de residência multiprofissional 

constituem uma das maneiras mais adequadas à formação do profissional de saúde 

em serviço, esta modalidade de ensino terá prioridade em relação a outras, tais 

como estágios, cursos de especialização e aperfeiçoamento ou extensão 

universitária. 

 

 

 

CAPÍTULO II - DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE NILTON 

LINS/ INSTITUIÇÃO EXECUTORA FMT-HVD 

 

Artigo 9º - O programa de residência multiprofissional da Universidade Nilton Lins, 

é regido pela Lei n° 11.129 de 2005, e terá carga horária mínima de 60 

horas/semanais, e todos os Programas deverão contemplar os requisitos mínimos 
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exigidos pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - 

CNRMS, em sua Resolução CNS nº 287/1998.  

 

Artigo 10º - Os programas de Residência Multiprofissional da Universidade Nilton 

Lins são reconhecidos pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional do 

Ministério da Educação (CNRMS), cujas resoluções a administração desta 

Universidade tem conhecimento pleno e à qual assegura condições de avaliação 

periódica.  

 

Artigo 11º - Os programas de Residência Multiprofissional da Universidade Nilton 

Lins são ofertados em parceria com a Fundação de Medicina Tropical – Dr. Heitor 

Vieira Dourado, sendo a Universidade a instituição formadora, e a FMT-HVD a 

instituição executora. 

 

Artigo 12º - Tendo em vista que a admissão de profissionais é feita através de 

processo seletivo próprio e regimentado, a Universidade Nilton Lins não se 

compromete a admitir ao seu quadro os egressos de seu programa de residência, 

nem a oferecer-lhes qualquer privilégio no processo admissional respectivo. Da 

mesma forma, a instituição executora, FMT-HVD, que tem processo admissional 

constituído de concurso público, também não se compromete a admitir em seu 

quadro os egressos da Residência Multiprofissional, nem tampouco oferecer-lhes 

vantagens em concursos. 

 

 

CAPÍTULO III - DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL 

 

Artigo 13º - A Comissão de Residência Multiprofissional, designada neste 

regimento pela sigla COREMU, é subordinada administrativamente à direção da 
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Universidade Nilton Lins e tem como atribuições planejar, coordenar, avaliar e 

supervisionar o programa de residência multiprofisisonal.  

 

Artigo 14º - A COREMU será composta pelos seguintes membros:  

a) o(a) coordenador(a) da Comissão de Residência Multiprofissional, que deve fazer 

parte do quadro da instituição formadora, neste caso da Universidade Nilton Lins;  

b) os supervisores/coordenadores/tutores dos programas, que podem fazer parte 

do quadro da UNIVERSIDADE NILTON LINS e/ou da Fundação de Medicina 

Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado;  

c) a Pró-Reitora de Pós-Graduação da Universidade Nilton Lins; 

e) um representante dos residentes.  

 

Artigo 15º - Os supervisores dos programas serão indicados pela coordenação da 

COREMU, automaticamente convocado para todas as reuniões e ou atividades 

relativas ao cargo.  

 

Artigo 16º - O(a) coordenador(a) da COREMU será necessariamente do quadro da 

UNIVERSIDADE NILTON LINS, nomeado(a) pela mesma para um mandato de 

cinco anos, podendo ser reconduzido(a) de acordo com decisão da Reitora desta 

Universidade.  

§1º - Os supervisores dos programas terão mandato de três anos, podendo ser 

reconduzidos.  

§2º - O representante dos residentes terá mandato de um ano e será escolhido por 

eleição entre seus pares.  

§3º - Os membros da COREMU devem conhecer plenamente as resoluções da 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.  

 

Artigo 17º - A escolha para representante dos residentes junto à COREMU será 

feita através de votação direta e secreta.  
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§1º - O processo de escolha e votação deve ser atribuição exclusiva dos residentes, 

sendo que ata deve ser elaborada e assinada pelos residentes 

§2º - É inelegível o residente que tenha recebido punição disciplinar nos 365 dias 

que antecedem o processo de escolha do representante. 

 

Artigo 18º - Cabe ao representante dos residentes na COREMU:  

a) zelar pelo cumprimento deste regimento e das normas em vigor tanto da 

Universidade Nilton Lins, instituição formadora, quanto da FMT-HVD, instituição 

executora, assim como de todas as instituições parceiras por onde passar para 

rodízio de ciclos;  

b) auxiliar na programação das práticas;  

c) apresentar as demandas dos residentes;  

d) representar seus pares junto à direção da Universidade Nilton Lins e da FMT-

HVD.  

 

Artigo 19º - A Comissão de Residência Multiprofissional terá uma secretaria 

executiva, composta pelo coordenador e pelos supervisores de programas. 

§1º - Compete à secretaria executiva:  

a) operacionalizar as decisões da COREMU;  

b) pré-processar questões relacionadas à residência multiprofissional e submetê-

las à COREMU para deliberação;  

c) responder aos imprevistos relacionados aos programas;  

d) avaliar os programas de residência multiprofissional e os respectivos programas.  

§2º - A Reitoria da Universidade Nilton Lins, assim como a direção da FMT-HVD 

providenciarão apoio administrativo, área física e materiais adequados para o bom 

funcionamento da COREMU.  

 

Artigo 20º - São funções da COREMU:  

a) Zelar pelo cumprimento deste regimento;  
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b) Adotar e propor medidas visando à melhoria das condições profissionais e 

educacionais dos residentes;  

c) Promover e divulgar estudos sobre residência multiprofissional;  

d) Coordenar o programa de residência multiprofissional, nas várias áreas e 

especialidades, obtendo meios para sua efetiva execução além de avaliar o seu 

desenvolvimento;  

e) Enviar, na data indicada pelos editais vigentes em cada ano, os pedidos de 

credenciamento dos novos programas de residência multiprofissionais;  

f) Comunicar à Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde a 

alteração na capacidade física, sobre a qual se assente o programa de residência 

multiprofissional;  

g) Promover, supervisionar e resolver problemas ligados à organização dos estágios 

dos residentes;  

h) Diferenciar o treinamento dos residentes nas diversas fases do programa de 

residência multiprofissional;  

i) Avaliar o rendimento dos residentes em cada ciclo dos programas e autorizar sua 

promoção, bem como decidir sobre sua aprovação final (de R1 para R2);  

j) Avaliar os programas em seu conteúdo e desenvolvimento;  

k) Fornecer elementos necessários à elaboração de atestados e certificados 

referentes à residência multiprofissional;  

l) Selecionar os candidatos para o programa de residência multiprofissional, de 

acordo com este regimento.  

m) Controlar a frequência mensal, enviando-a ao Ministério da Saúde para o 

pagamento das bolsas de estudo;  

n) Manter um arquivo onde estejam os prontuários de cada residente, com seus 

currículos, fichas de matrícula, frequências, fichas de avaliação, etc.;  

o) Julgar e penalizar transgressões disciplinares dos residentes;  

p) Organizar reuniões para apreciação de problemas administrativos da residência 

multiprofissional em saúde, visando solucionar eventuais necessidades;  

q) Apoiar a eleição do representante dos residentes e seu suplente;  
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r) Enviar relatório anual de suas atividades à Reitoria da Universidade Nilton Lins, 

difundindo-o para o conhecimento dos residentes;  

 

Artigo 21º - A COREMU reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, com prévia 

divulgação da pauta, ou ainda extraordinariamente em qualquer data, através de 

convocação de seu coordenador ou da metade de seus membros, com 

antecedência mínima de 48 horas.  

§1º - O quorum das reuniões é de metade mais um dos membros da comissão, 

sendo as decisões tomadas por maioria simples.  

§2º - A cada reunião da COREMU redigir-se-á ata correspondente, registrada, 

devendo ser discutida e aprovada na reunião seguinte.  

 

 

CAPÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE  

 

Artigo 22º - Os programas de residência multiprofissional em saúde terão a duração 

mínima estabelecida pelas normas da CNRMS.  

 

Artigo 23º - Cada área ou especialidade terá um supervisor indicado pela 

coordenação da COREMU para o respectivo programa de residência e cada campo 

de estágio terá seus preceptores, observada a proporção mínima de um profissional 

preceptor para cada 6 (seis) residentes.  

 

Artigo 24º - O programa de residência multiprofissional será estruturado dentro de 

uma hierarquia onde o residente recebe supervisão e ensino e, ao mesmo tempo, 

supervisiona e treina os residentes que se encontrem em etapa anterior à sua, ou 

seja, aos R2 compete também supervisionar e treinar os R1. 
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Artigo 25º - O programa específico de uma determinada área de atuação 

profissional será de competência da respectiva área ou especialidade de cada um 

dos campos de práticas por onde a residência fizer rodízio. 

 

Artigo 26º - O programa de residência multiprofissional terá 80% de sua carga 

horária destinada ao treinamento em serviço e 20% a atividades complementares 

teóricas obrigatórias, tais como cursos, palestras, workshops, seminários, 

pesquisas e atividades didáticas correlatas.  

 

Artigo 27º - O treinamento do residente deve ser diferenciado em suas diversas 

fases.  

 

Artigo 28º - As atividades dos residentes serão estruturadas de comum acordo 

entre o supervisor do programa e a coordenação gerencial da unidade de produção 

em que irão atuar e deverão respeitar as normas e decisões administrativas 

respectivas.  

 

Artigo 29º - O residente integra a equipe multiprofissional da unidade de produção 

em que estiver atuando, sendo consideradas atividades complementares 

obrigatórias a participação em reuniões da equipe, nos programas de capacitação 

e nos processos de gestão às quais for convocado, durante seu período de estágio 

na unidade.  

 

Artigo 30º- As áreas multiprofissionais organizarão seus respectivos programas de 

residência multiprofissional, enviando-o à COREMU até o dia 30 de dezembro do 

ano anterior, a qual procederá à análise e aprovação, e distribuição aos setores 

competentes das instituições onde os residentes executarão práticas.   

Parágrafo único - Os programas em andamento deverão ser revistos, discutidos e 

aprovados pela COREMU anualmente.  
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Artigo 31º - O calendário anual dos programas de residência multiprofissional terá 

início conforme determinação da CNRMS/MEC e Ministério da Saúde.  

 

Artigo 32º - Os pedidos de aprovação de novos programas deverão ser formulados 

em consonância com as normas estabelecidas pela Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde.  

 

Artigo 33º - Os locais de treinamento em serviço – campos de prática dos 

residentes são: a FMT-HVD e/ou unidades de saúde conveniadas do Estado e do 

Município, além de unidades de saúde privadas onde o aprendizado possa ser de 

relevância para o residente, onde terão lugar os módulos, assim como os plantões 

que lhes forem designados.  

Parágrafo único - A COREMU poderá autorizar estágios em outras instituições 

desde que tenham seu tempo delimitado e se enquadrem nos objetivos 

pedagógicos da residência.  

 

Artigo 34º - A COREMU deverá organizar e realizar, anualmente, um programa de 

temas básicos obrigatórios para todos os residentes, envolvendo questões técnicas, 

éticas e atitudes, podendo organizar seminários de interesse geral para a instituição 

e para a comunidade.  

 

 

CAPÍTULO V - DO NÚMERO DE RESIDENTES  

 

Artigo 35º- O número de residentes por área profissional foi proposto pela 

COREMU, com ciência e aprovação da Reitoria da Universidade Nilton Lins.  

 

Artigo 36º - O número de residentes por área profissional poderá ser ampliado 

havendo edital aberto pelo SIGRESIDÊNCIA e com concordância da CNRMS, 

considerando-se:  
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a) as possibilidades de ensino, em vista dos recursos humanos, técnicos, materiais 

e financeiros oferecidos;  

b) as peculiaridades do treinamento da área;  

c) as necessidades locais, regionais e nacionais com relação à área ou 

especialidade;  

d) as demandas atuais e futuras da Instituição formadora e da instituição executora.  

 

Artigo 37º - Os residentes serão selecionados, anualmente, através de processo 

seletivo público, realizado pela COREMU.  

 

Artigo 38º- É vedado ao residente multiprofissional concorrer a mais de um 

programa de residência multiprofissional.  

 

Artigo 39º - O processo seletivo deverá obedecer às normas estabelecidas pela 

CNRMS e COREMU local e por preceitos do direito administrativo público, devendo 

ser divulgado em edital publicado no Diário Oficial do Estado, pela Internet e através 

da imprensa de alcance local e nacional. 

  

Artigo 40º - A divulgação dos aprovados será feita através de lista elaborada pela 

COREMU, assinada e datada pelo seu coordenador, afixada em murais da 

UNIVERSIDADE NILTON LINS e da FMT-HVD.  

 

 

CAPÍTULO VI - DA AVALIAÇÃO, PROMOÇÃO E CONCLUSÃO 

 

Artigo 41º - A avaliação do desempenho dos residentes será feita constantemente, 

no dia-a-dia, servindo de base para as ações pedagógicas que se evidenciarem 

como necessárias e será normatizada pelo que se segue.  
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Parágrafo único: O processo de avaliação dos residentes multiprofissionais é 

obrigatório e será realizado periodicamente, por módulos ou não, de acordo com o 

programa, envolvendo os seguintes aspectos:  

a) Frequência às atividades;  

b) Avaliação Comportamental e de Desempenho;  

c) Avaliação Cognitiva (construção do conhecimento, do pensamento crítico e 

reflexivo).  

 

Artigo 42º - A cada módulo dos programas será feita uma avaliação relativa ao 

período, na unidade onde o residente estiver atuando e a conclusão final de cada 

avaliação em relação aos itens: conhecimentos, habilidades e atitudes serão 

expressos em conceitos e notas que variam de 0 a 10 para cada item.  

§1º - A frequência, avaliação comportamental e de desempenho teórico-prático 

serão analisadas mensalmente ou ao final de cada módulo, documentada em 

formulário próprio, expedido pela COREMU, preenchido e assinado pelo preceptor 

responsável pelo módulo em questão, devendo ser entregue por ele à COREMU, 

para que faça parte do histórico do residente e para que seja devidamente 

arquivado.   

§2º - A avaliação cognitiva será realizada semestralmente, através das provas 

teóricas, coordenada pelo Supervisor do programa, devendo a prova e a nota ser 

entregues por ele à COREMU, para que faça parte do histórico do residente e para 

ser devidamente arquivado. 

 §3º - As avaliações referentes aos itens do §1º, supra, deverão ser encaminhadas 

para o conhecimento e registro da COREMU até o 5º (quinto) dia útil do mês 

subsequente à avaliação.  

§4º - A avaliação deverá necessariamente ser organizada através de metodologia 

didático-pedagógica que formalizem concretamente as habilidades, competências 

e conhecimentos adquiridos pelo residente, e congruente com o conteúdo 

programático do respectivo programa e com a correspondência ao nível (R1 – R2) 

da residência multiprofissional em saúde.  
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§5º - As avaliações às quais se referem os itens §1º e §2º supra, deverão ser 

expressas sob a forma de notas, registradas entre um (01) e dez (10). 

 

Artigo 43º - O residente se submeterá a(s) prova(s) teórica(s), definida(s) pelos 

supervisores dos subprogramas, com média mínima de 07 (sete).  

Parágrafo único - As avaliações levarão sempre em conta:  

a) pontualidade, responsabilidade, confiabilidade e disponibilidade;  

d) relação com superiores, com os pacientes e familiares e integração à equipe 

multiprofissional;  

e) conhecimentos teóricos, cumprimento de normas.  

f) habilidades práticas; qualidade do trabalho;  

g) postura profissional e trabalho em equipe. 

 

Artigo 44º - O residente será considerado aprovado desde que obtenha na sua 

avaliação global anual, a média aritmética entre as avaliações em valor igual ou 

superior a 7,0 (sete). Após a prova final e depois que ele tiver média maior do que 

7,0 (sete) em todas as etapas anteriores, o residente apresentará o trabalho de 

conclusão de curso, o qual poderá ser em forma de monografia ou artigo publicado.  

§1º - Por ocasião do ingresso do(s) residente(s) no programa, deverá o Supervisor, 

em reunião formal, dar a ele(s) conhecimento deste Regimento, bem como da 

metodologia empregada pelo programa para a sua avaliação.  

§2º - O residente deverá, obrigatoriamente, ser informado do resultado de cada 

avaliação a que for submetido.  

 

Artigo 45º - No caso de serem verificadas faltas justificadas, no que diz respeito à 

frequência, para obter aprovação ao final do ano, deverá o residente ter completada 

a carga horária mínima estabelecida pela CNRM, através de atividades extras 

programadas pelo Supervisor do programa e aprovadas pela coordenação da 

COREMU.  
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Artigo 46º - A promoção do residente para a etapa anual seguinte, assim como a 

obtenção do certificado de conclusão do programa de residência multiprofissional 

dependem de:  

a) Comparecimento de 100% das atividades programadas no ano; desempenho 

avaliado como globalmente satisfatório no ano, de acordo com os critérios 

estabelecidos nos artigos anteriores;  

b) Apresentação obrigatória de forma oral e escrita do trabalho de conclusão de 

curso e sua aprovação para a obtenção do Certificado de Conclusão da Residência 

Multiprofissional em Saúde.  

 

Artigo 47º - A avaliação global anual estará contida no Histórico do Residente, e 

seu comportamento estará no Histórico Disciplinar, emitido pela Secretaria 

Acadêmica/Departamento de Registro Acadêmico da UNIVERSIDADE NILTON 

LINS, aprovado e assinado pela coordenação da COREMU da UNIVERSIDADE 

NILTON LINS.  

 

Artigo 48º - A apresentação e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso são 

exigidas ao final do programa como obrigatórias para a conclusão do mesmo.  

§1º – o residente deve apresentar seu Trabalho de Conclusão de Curso à Banca 

Examinadora designada pela COREMU em até 90 (noventa) dias antes do final do 

programa ou, como segunda oportunidade, 60 (sessenta) dias antes da conclusão 

do programa.  

§2º - Trabalhos desenvolvidos no período da Residência que forem publicados em 

revistas científicas indexadas, como autor principal ou co-autor, isentam o residente 

da entrega do Trabalho de Conclusão de Curso.  

§3º Não serão aceitos trabalhos iniciados antes do período que compreenda o PRM.  

 

Artigo 49º - Em caso de reprovação, caberá unicamente à Plenária da COREMU 

avaliar o relatório final, devidamente fundamentado do Supervisor do programa, a 

deliberação final sobre o procedimento a ser adotado, podendo o residente ser 
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desligado do programa de residência multiprofissional e, no caso do residente de 

último ano, não lhe será concedido certificado de conclusão.  

§1º - Cada Supervisor de programa é responsável pela divulgação, fiscalização e 

aplicação das normas constantes deste Regimento, no âmbito de seu programa 

supervisionado.  

§2ºOs casos omissos neste Regimento, de acordo com o disposto na legislação do 

CNRMS, deverão ser resolvidos pela Plenária da COREMU.  

 

Artigo 50º - Em caso de interrupção do programa sem justificativa por um período 

de (30) trinta dias, configurando abandono, o residente será automaticamente 

desligado do programa de Residência Multiprofissional em Saúde.  

 

Artigo 51º - A residente gestante deverá apresentar atestado de licença 

maternidade, registro da criança e demais documentos necessários à COREMU 

para obter sua licença perante o MEC e o Ministério da Saúde. A licença será de 4 

(quatro) meses, sendo a carga horária pertinente ao período cumprida 

posteriormente.  

Parágrafo único - O período da licença gestante será reposto de comum acordo 

entre a residente, o respectivo coordenador e a coordenação gerencial da unidade 

de serviço à qual estiver vinculada, funcionando a COREMU como instância de 

recurso, em caso de discordância entre as partes.  

 

 

CAPÍTULO VII - DA CONCESSÃO DE CERTIFICADOS  

 

Artigo 52º- Ao residente que cumprir a carga horária prevista e for aprovado na 

avaliação de aproveitamento global será conferido um certificado de conclusão 

de residência multiprofissional, nos termos da legislação pertinente.  
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Parágrafo Único: A expedição dos certificados de conclusão de residência 

multiprofissional é de responsabilidade da UNIVERSIDADE NILTON LINS, 

instituição formadora da residência.  

 

Artigo 53º- O certificado de conclusão de residência multiprofissional deverá 

obedecer aos critérios estabelecidos pela CNRMS, e será assinado pelo 

coordenador da COREMU, pela Secretária Acadêmica, Pró-Reitora de Pós-

Graduação e pelo próprio residente.  

§1º - É responsabilidade da COREMU atualizar o cadastro do residente junto ao 

sistema da CNRMS/MEC, com o apostilamento do número do registro do certificado 

de conclusão do Programa de Residência Multiprofissional e expedir o certificado.  

§3º - Ao residente que não concluir todo o programa de residência será fornecida 

uma declaração do tempo de participação, com a respectiva avaliação e a ressalva 

de que o programa não foi concluído, assinado pelo coordenador do programa, e 

pelo o coordenador da COREMU.  

 

Artigo 54º- A COREMU é o órgão competente para manter os entendimentos junto 

à CNRMS e demais órgãos ligados à Residência Multiprofissional.  

 

CAPÍTULO VIII - DOS RESIDENTES  

 

Artigo 55º- Os residentes terão direito a uma bolsa de estudos, cujo valor será 

estabelecido em consonância com a Lei, sendo que o pagamento feito pelo 

Ministério da Saúde até o quinto dia útil do mês seguinte.  

Artigo 56º - São direitos dos residentes:  

a) eleger seu representante na COREMU;  

b) participar tanto nos cursos organizados para seu treinamento, como aqueles 

promovidos pela instituição formadora e/ou pela instituição executora, quando não 

coincidirem com suas atividades;  

c) apresentar à COREMU sugestões de melhorias para o programa;  
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d) gozar 30 dias de férias por ano;  

h) obter licença paternidade conforme lei específica;  

i) obter licença para tratamento de saúde, sujeita a reposição de carga horária para 

os afastamentos; 

j) obter licença para tratamento de familiares, de no máximo cinco dias no caso de 

filhos, cônjuge ou pais, em comum acordo com a coordenadoria e sujeita a 

reposição de carga horária;  

k) obter oito dias de gala e três dias de nojo por parentes até segundo grau, 

contados do dia evento.  

 

Artigo 57º- Dos residentes será exigido:  

a) inscrição no Conselho Regional de sua categoria;  

b) inscrição na Previdência Social, na categoria de autônomo;  

c) cumprimento deste regimento, dos regulamentos da UNIVERSIDADE NILTON 

LINS e da FMT-HVD, assim como do código de ética da sua categoria profissional;  

d) dedicação ao serviço e aplicação nos estudos;  

e) assiduidade e pontualidade;  

f) cumprimento do horário de atividades em tempo integral nos dias úteis, e 

parcialmente aos sábados, conforme semana padrão, respeitados o limite de 60 

(sessenta) horas semanais; 

g) cumprimento de práticas em atividade de saúde emergenciais;  

h) providência de substituto no caso de falta ou impedimento, com comunicação 

prévia ao supervisor do programa e com a anuência expressa deste;  

i) dedicação exclusiva aos serviços para os quais forem escalados, sendo proibidas 

nesse período, atividades em outras áreas ou especialidades;  

j) frequência a cursos, reuniões, treinamentos, etc., organizados para sua formação;  

k) cuidado e higiene com a aparência pessoal;  

l) uso de uniforme (jaleco) em todas as atividades desenvolvidas nos campos de 

práticas;  
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m) responsabilização e ética com os prontuários dos pacientes, assim como de 

todos os registros documentais necessários;  

n) cumprimento das tarefas científicas que lhes forem atribuídas;  

o) postura acolhedora e responsável com pacientes e respectivos familiares;  

p) exercer um trabalho em equipe multiprofissional solidária e complementar.  

 

Artigo 58º- O registro de frequência dos residentes será feito de acordo com os 

critérios e procedimentos adotados pelo colegiado da unidade de produção em que 

atua, aplicando-lhes o disposto nas normas vigentes relativas ao assunto.  

Parágrafo único - Caso o residente atue, em função do seu programa, em mais de 

uma unidade de produção, considera-se, para todos os efeitos, sua vinculação à 

unidade onde despenda a maior parte de sua carga horária ou, em caso de empate, 

a uma delas, mediante prévio acordo entre as gerências envolvidas.  

 

Artigo 59º- O residente que faltar sem justificativa às atividades obrigatórias 

teóricas e práticas, terá desconto no pagamento de sua bolsa, proporcional ao 

tempo de cada atividade perdida, sendo o desconto mínimo, em cada uma delas, 

correspondente a um dia de trabalho.  

 

Artigo 60º - Será desligado do programa o residente que não comparecer às 

atividades complementares teóricas obrigatórias.  

 

Artigo 61º - O residente receberá uma cópia do regimento interno/estatuto da 

residência multiprofissional, da programação de suas atividades obrigatórias na 

ocasião da sua recepção no 1º dia da residência.  

 

Artigo 62º- O residente poderá participar de um congresso por ano, desde que 

dentro de sua especialidade, em comum acordo com o supervisor do programa e a 

gerência da unidade do módulo a que estiver vinculado, por período máximo de até 

05 (cinco) dias, incluídos a ida e a volta, se for fora de Manaus.  
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Artigo 63º- A cada período de 12 (doze) meses o residente terá direito a 30 dias de 

férias.  

Parágrafo único - O período de férias será definido pelo supervisor do programa, 

em acordo com a gerência do campo de prática em que o residente estiver atuando 

e comunicado à COREMU, além dos demais órgãos competentes, devendo ser 

preferencialmente nos meses de janeiro, julho ou dezembro.  

 

Artigo 64º- São consideradas faltas graves:  

a) assumir atitudes e praticar atos que desconsiderem os pacientes e familiares, ou 

desrespeitem preceitos de ética profissional de cada área;  

b) faltar aos princípios de cordialidade para com os funcionários, colegas ou 

superiores;  

c) usar de maneira inadequada instalações, materiais e outros pertences a 

instituição formadora e/ou instituição executora, ou qualquer instituição onde esteja 

cumprindo atividades práticas;  

d) faltar às atividades sem aviso prévio ou sem justificativa;  

e) receber remuneração por serviços profissionais prestados aos pacientes nos 

campos de práticas;  

f) assinar documentos legais sem a devida autorização de quem de direito;  

g) ausentar-se das atividades sem ordem prévia do supervisor. 

 

Artigo 65º- As transgressões disciplinares serão comunicadas à COREMU, à qual 

cabem as providências pertinentes.  

§1º - Todos os casos deverão ser comunicados por escrito pela área de atuação do 

residente envolvido e/ou outras áreas que possam estar implicadas na ocorrência.  

§2º - As transgressões serão analisadas por subcomissão de apuração composta 

por um representante da unidade em que o residente estiver atuando, pela 

coordenadora da COREMU, pela Pró-Reitora de Pós-Graduação da Universidade 

Nilton Lins.  
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§3º - O prazo para apuração dos fatos, sua divulgação e medidas pertinentes é de 

15 (quinze) dias corridos, excepcionalmente prorrogáveis por mais 15 (quinze) dias, 

por decisão do coordenador da COREMU.  

§4º - O residente poderá recorrer de decisão à Reitoria da Universidade Nilton Lins 

até 5 (cinco) dias após a divulgação da mesma.  

§5º - Em caso de transgressão grave ou não cumprimento dos prazos, a 

coordenação da COREMU tomará as providências cabíveis.  

 

Artigo 66º - São as seguintes penalidades disciplinares que podem ser impostas:  

a) advertência verbal;  

b) advertência por escrito;  

c) suspensão, com prejuízo do valor da bolsa, por até 30 (trinta) dias;  

d) exclusão do programa de residência.  

Parágrafo único - As punições serão aplicadas pelo coordenador da COREMU.  

 

 

CAPÍTULO IX - DOS SUPERVISORES DOS PROGRAMAS  

 

Artigo 67º - Os supervisores dos programas de residência multiprofissional são 

profissionais das áreas profissionais desses programas, indicados pela 

coordenadora da Residência Multiprofissional.  

 

Artigo 68º- Ao supervisor de programa de residência multiprofissional compete:  

a) conhecer as resoluções da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional 

em Saúde – CNRMS/MEC;  

b) fazer cumprir o programa de residência multiprofissional em sua área ou 

especialidade;  

c) participar da COREMU;  

d) elaborar a programação do treinamento em serviço e das atividades didáticas;  
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e) organizar as atividades assistenciais do residente, estabelecendo em conjunto 

com o coordenador gerencial da unidade respectiva, escalas de ambulatórios e de 

enfermarias;  

f) supervisionar, fiscalizar e orientar os residentes sob sua responsabilidade, 

cobrando os relatórios periódicos e as avaliações de módulos;  

g) enviar à COREMU, anualmente, o programa de sua respectiva área ou 

especialidade;  

h) enviar à COREMU os resultados das avaliações parciais e finais dos residentes 

de sua respectiva área ou especialidade;  

i) participar dos processos disciplinares e encaminhá-los à COREMU;  

j) auxiliar na elaboração das sessões científicas dos residentes, nas avaliações 

gerais e das visitas específicas;  

k) comunicar à COREMU qualquer alteração no programa dos residentes, dentro 

de sua área, assim como eventual mudança no corpo de preceptores da residência 

multiprofissional.  

 

CAPITULO X - DAS DISPOSICÕES FINAIS  

 

Artigo 69º- Todos os casos omissos neste regimento deverão ser decididos pela 

COREMU que, se necessário, dará encaminhamento aos órgãos competentes e à 

direção da Universidade Nilton Lins. 

  

 

Fevereiro de 2014.  

PLENÁRIA DA COREMU - UNIVERSIDADE NILTON LINS/FMT-HVD 


