REGULAMENTO DAS ATIVIDADES TÉORICO-PRÁTICAS DOS PROGRAMAS
DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE

CAPÍTULO I

Art.1º. As atividades téorico-práticas são regidas pela Resolução CNRMS No. 5 de 2014 e
em seu Art. 2, § 3o dispõe que “são aquelas que se fazem por meio de simulação em
laboratórios, ações em territórios de saúde e em instâncias de controle social, em ambientes
virtuais de aprendizagem, análise de casos clínicos e ações de saúde coletiva, entre outras,
sob orientação do corpo docente assistencial”.
Parágrafo único: De acordo com a Resolução CNRMS nº 2, de 13 de abril de 2012, o tutor
tem a função de orientação acadêmica de preceptores e residentes, e os preceptores é o
profissional vinculado à instituição formadora ou executora, com formação mínima de
especialista, cuja função caracteriza-se por supervisão direta das atividades práticas
realizadas pelos residentes nos serviços de saúde onde se desenvolve o programa, para o
devido cumprimento da carga horária prática.
Art. 2o. Em concordância com o Art. 2o. da Portaria Conjunta SESAU/FESP No. 003, de
02 de Setembro de 2014, a qual dispõe sobre as normas, critérios e fluxos para participação
de servidores lotados na Secretaria de Saúde de Palmas em atividades educativas e
científicas, entende-se por atividades educativas e científicas as ações de capacitação,
atualização, qualificação, formação e re-qualificação profissional que aprimorem técnica,
metodológica e operacionalmente e desenvolvam competências e habilidades profissionais
que melhorem o desempenho funcional, portanto será aplicada para o Programa Integrado
de Residencias Multiprofissionais.
CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES GERAIS
Art 3º. A carga horária total da residência é de 5760 horas, das quais 80% são direcionadas
às atividades práticas, correspondendo a 4608 horas. A carga horária teórica preenche os
demais 20%, correspondendo a 1152 horas.

Art 4º. As Atividades teórico-práticas serão compostas de até 608 horas, correspondendo a,
aproximadamente, 13,2% da carga horária prática.

Art. 5º. Poderão ser registradas como carga horária teórico-prática, desde que observado o
presente regulamento:
I – disciplinas cursadas além da carga horária teórica ofertada pela residência vinculada;
II - Disciplinas de outros programas de pós-graduação, desde que sejam cursadas durante o
período da residência.
III – participação em eventos centrados em temática específica da residência vinculada, tais
como: seminários, simpósio, congressos, conferências e palestras.
IV – oficinas ou cursos de aperfeiçoamento nas áreas afins;
V – outras atividades educativas que atendam o presente regulamento.
Art. 6o. Não será aceita como atividade teórico-prática a carga horária relacionada a cursos
de graduação.
CAPÍTULO III
DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES

Art. 7º. Para efeito de comprovação e validação das atividades descritas nos artigos
anteriores, o(a) residente deverá apresentar à Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas
(FESP), cópia legível do comprovante de conclusão da atividade com ciência do
coordenador do programa.
Art. 8º. No caso de atividades realizadas em áreas afins ao Programa de residência
vinculado, caberá à coordenação do curso autorizar o registro da atividade, bem como, a
carga horária, considerando a pertinência e utilidade à formação profissional, observando o
presente regulamento.

Art. 9°. O coordenador do programa deverá solicitar respaldo ou consulta à FESP e
deferimento da Coordenação da Pós-graduação do CEULP - ULBRA, bem como
autorização da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU/CEULP) para

avaliação da afinidade da temática com o Programa de residência e, consequentemente, o
deferimento da carga horária.
Art. 10o. Para efeito de deferimento, a atividade teórico-prática não deverá ter sido
realizada concomitantemente com outra atividade já registrada, seja ela teórico-prática,
prática ou teórica.

Parágrafo Único. Quando o residente ingressar por meio de transferência será
possível aproveitar as atividades teórico-práticas desenvolvidas durante o período em que
esteve vinculado à IES de origem, cabendo à coordenação do curso, Coordenador da FESP,
Coordenação de Pós-graduação do CEULP-ULBRA e COREMU analisar a pertinência ou
não da atividade.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES NO REGISTRO

Art. 11º. O CEULP e a FESP serão responsáveis pelo registro das atividades, sendo que é
também de responsabilidade do próprio residente, o acompanhamento e o cômputo da carga
horária.

Art 12º. O registro e avaliação final das atividades teórico-práticas serão feitos até o
semestre de conclusão do curso pelo residente, sendo de responsabilidade do mesmo
manter em

seu poder os

respectivos

comprovantes originais,

para eventuais

esclarecimentos.
Art. 13o. As solicitações de aproveitamento de carga horária teórico-prática terão o prazo de
até 60 dias para apreciação e resposta, independente da data de conclusão do curso.

CAPÍTULO V
DA INTEGRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

Art. 14º A FESP é responsável por informar a Coordenação de Pós-graduação do Centro
Universitário Luterano de Palmas –CEULP/ULBRA, o resultado final das atividades
teórico-práticas, atestando o cumprimento ou não das diretrizes do presente regulamento,
em ata individual com o aproveitamento de cada residente (Anexo I).

Art. 15º A carga horária apresentada que ultrapassar a quantidade máxima para
integralização do currículo será arquivada na pasta do residente.

Art. 16º O residente que discordar dos resultados finais da integralização das atividades
teórico-práticas, deverá proceder à contestação via FESP.

CAPÍTULO VI
DAS QUESTÕES ESPECÍFICAS

Art. 17°. Os casos omissos a esse regulamento serão analisados respectivamente pela
coordenação de curso, pela FESP e Coordenação de Pós-graduação do Centro Universitário
Luterano de Palmas –CEULP/ULBRA e por fim a COREMU.

Art° 18°. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pela COREMU,
revogando-se todas as demais disposições em contrário existentes sobre a matéria.

Palmas, 01 de outubro de 2015.

ANEXO I
ATA DE ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS
Nome:
Curso:
Data prevista de conclusão:

Aos
/
/
procedeu-se a análise DE ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS,
conforme documentação apresentada pelo residente acima identificado. Após estudo foram
convalidadas as seguintes atividades:

Atividade Cursada

ANO/S
EM

CH

Total de Horas Deferidas

__________________
Coord. Curso

_________________
FESP

________________
CEULP

__________________
COREMU

Informações
complementares
(Obs)

Resultado
da análise

