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CAPÍTULO I 

 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º - O presente Regimento Interno tem por finalidade orientar e disciplinar o 

funcionamento do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 

(PREMULTISF) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Florianópolis, tomando por base as 

resoluções da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) e da 

Comissão de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde (COREMU). 

§ 1º Esse Regimento poderá sofrer alterações em qualquer época, sujeitas à aprovação pela 

COREMU. 

Art. 2º O PREMULTISF constitui-se em uma modalidade de ensino de Pós-graduação Lato 

Sensu para profissões da área da saúde, excetuada a médica, sob a forma de curso de 

especialização, caracterizado por ensino em serviço. 

§ 1º O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família possui uma carga 

horária mínima de 5760 (cinco mil, setecentos e sessenta) horas, distribuídas em 60 (sessenta) 

horas semanais, dos quais 1152 (um mil cento e cinquenta e duas) horas (20%) são destinadas 

às atividades teóricas e 4608 (quatro mil seiscentos e oito) horas (80%) às atividades práticas e 

teórico-práticas. 

§ 2º A carga horária da Residência Multiprofissional em Saúde da Família deve ser cumprida 

em regime de tempo integral e de dedicação exclusiva, com direito a uma folga semanal. É 

vedado ao residente cursar outro programa de graduação ou pós-graduação ou possuir outro 

vínculo empregatício concomitantemente ao cursar o PREMULTISF. 

§ 3º A Residência Multiprofissional em Saúde da Família será desenvolvida em território e 

envolvendo áreas profissionais justificadas pela realidade local de Florianópolis, considerando 

o modelo de gestão, a realidade epidemiológica, a composição das equipes de trabalho, a 

capacidade técnica-assistencial, o potencial pedagógico, a disponibilidade de preceptoria, as 

necessidades locais e regionais e o compromisso com os eixos norteadores da Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família, conforme Projeto Político Pedagógico (PPP). 

Art. 3º O objetivo do PREMULTISF é formar profissionais de saúde, por meio da educação em 

serviço, para o desempenho de atividades no SUS, tendo por base o modelo de atenção 

proposto pela Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Art. 4º A Residência Multiprofissional em Saúde da Família é credenciada pela CNRMS e busca 

o aperfeiçoamento progressivo do padrão profissional e científico dos residentes e a melhoria 

da atenção e gestão na saúde das áreas profissionalizantes. 

Parágrafo Único – O PREMULTISF foi desenvolvido considerando a Atenção Básica/Saúde da 

Família como a área de concentração do Programa, compreendendo-a como um campo 

delimitado e específico de conhecimentos no âmbito da atenção à saúde e gestão do SUS. A 

Saúde da Família é considerada sua área temática, entendida como um conjunto de áreas de 

concentração que inclui um núcleo específico de saberes e práticas com afinidade 



 

 

 

programática que permite o desenvolvimento da multidisciplinaridade e da 

interdisciplinaridade por meio de estratégias de organização dos serviços e do processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

CAPÍTULO II 

 DA COREMU  

Art. 5º A Comissão de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde é um órgão 

deliberativo ligado à CNRMS, responsável por regular, coordenar e supervisionar os Programas 

de Residência Multiprofissionais e Uniprofissionais em Saúde. 

Parágrafo Único – A COREMU tem seu funcionamento orientado e disciplinado por Regimento 

Interno próprio. 

Art. 6º Cabe à Secretaria Municipal de Saúde prover condições de infraestrutura física, 

tecnológica e de recursos humanos para instalação e funcionamento da COREMU. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS 

Art. 7º O PREMULTISF terá um Projeto Político Pedagógico orientado pelo desenvolvimento de 

práticas multiprofissionais e interdisciplinares no campo de conhecimento do SUS/Atenção 

Básica/Saúde da Família, integrando os núcleos de saberes e práticas de diferentes profissões. 

Art. 8º O PPP do PREMULTISF deve prever e adotar metodologias de aprendizagem orientadas 

pelos dispositivos da gestão e atenção à saúde, especialmente no campo da Saúde da Família, 

visando qualificar profissionais com competência para atuar na Atenção Primária com 

vivências em diferentes pontos de atenção à saúde do SUS, de modo interdisciplinar, 

intersetorial e interinstitucional. 

Art. 9º O PREMULTISF deve adotar estratégias de ensino/formação que fomentem a 

articulação entre graduação e pós-graduação e entre ensino, serviço e políticas públicas de 

saúde, mobilizando, construindo e disponibilizando novos conhecimentos, tecnologias e 

informações que promovam a integralidade da atenção, desencadeando processos de 

mudança no modelo de atenção e gestão do sistema público de saúde. 

Art. 10º O PREMULTISF deve ser orientado por estratégias pedagógicas capazes de utilizar e 

promover cenários de aprendizagem configurados em itinerário de linhas de cuidado nas 

Redes de Atenção à Saúde (RAS), adotando metodologias e dispositivos da gestão da clínica 

ampliada, de modo a garantir a formação fundamentada na atenção integral, multiprofissional 

e interdisciplinar. 



 

 

 

Art. 11º O PREMULTISF será estruturado em atividades teóricas, práticas e teórico-práticas, 

conforme distribuição de carga horária definida neste Regimento, organizadas por: 

I – Um eixo integrador transversal de saberes, comum a todas as profissões envolvidas, 

como base para a consolidação do processo de formação em equipe multiprofissional e 

interdisciplinar; 

II – Um eixo integrador para a área de concentração do Programa – Saúde da Família; 

III – Um eixo específico da área profissional, correspondente aos núcleos de saberes de 

cada profissão, de forma a preservar a identidade profissional. 

 

§ 1º As atividades práticas são aquelas relacionadas ao treinamento em serviço para a prática 

profissional, de acordo com as especificidades das áreas de concentração e das áreas 

profissionais da saúde, desenvolvidas obrigatoriamente sob supervisão de docente ou 

preceptor. 

§ 2º As atividades teóricas são aquelas cuja aprendizagem se desenvolve por meio de estudos 

individuais e em grupo, em que o Residente Profissional de Saúde conta, formalmente, com a 

orientação de docentes, tutores, preceptores ou convidados, visando à aquisição de 

conhecimentos teóricos e técnicos que possibilitem a reflexão e a transformação da realidade. 

§ 3º As atividades teórico-práticas são aquelas em que se faz a discussão sobre a aplicação do 

conteúdo teórico em situações práticas, com a orientação de docente, tutor, preceptor ou 

convidado, por meio de simulação em laboratórios e em ambientes virtuais de aprendizagem e 

análise de casos clínicos ou de ações de prática coletiva, dentre outras estratégias. 

§ 4º As atividades desenvolvidas deverão proporcionar ações de integração, educação, gestão, 

atenção em saúde e/ou controle social no SUS. 



 

 

 

 
Art. 12º Para organização da agenda semanal de atividades dos residentes, deverá ser 

considerada a seguinte distribuição de carga horária semanal:  

Turno 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado 

Diurno 

(48h/semana) 

Prática (4h) Prática (4h) Prática (4h) Prática (4h) Prática (4h) 

Teórico-

Prática 

(4h) 

Prática (4h) Prática (4h) 

Prática ou 

Teórico-

prática (4h) 

Prática (4h) Prática (4h) 

Teórico-

prática 

(4h) 

CH Total 8h 8h 8h 8h 8h 8h 

Noturno* 

(12h/semana) 
--- 

Teórica (4h) 

Estudos 

individuais 

ou Aulas em 

grupo 

Teórica (4h) 

Aulas em 

grupo 

Teórica (4h) 

Estudos 

individuais/ 

TCC 

--- --- 

CH Total -- 4h 4h 4h -- -- 

*Os dias e horários reservados para atividades teóricas e atividades teórico-práticas durante a semana 

poderão variar em função da organização do Programa, conforme definição da coordenação da 

Residência. 

§ 1º As atividades práticas deverão ser organizadas, considerando-se:  

I – A carga horária semanal de 40 horas deverá ser cumprida de 2ª a 6ª feira, com, no 

mínimo, 4 horas de atividades diárias e, no máximo, 9 horas de atividades diárias 

integralizadas na carga horária da Residência. Se necessária reposição de carga horária, o 

residente poderá cumprir, no máximo, 10 horas integralizadas em um único dia. 

II – Para carga horária de até 6 horas diárias, deve ser considerado intervalo de 15 

minutos para lanche. Para carga horária diária superior a 6 horas, considerar intervalo de 1h de 

almoço, que não contabilizará para a integralização da carga horária da Residência; 

III – Quando houver aula presencial, os residentes poderão encerrar as atividades 

práticas e teórico-práticas às 16h para deslocamento para atividade teórica. Não é permitida a 

contabilização desta carga horária para integralização no caso de residentes cujo horário final 

de trabalho seja anterior às 16h nos dias de aula; 

IV – Quanto à organização da carga horária prática semanal, são especificidades dos 

residentes cujas categorias compõem a equipe básica de Saúde da Família: a) O residente 

poderá permanecer, no máximo, 25% de sua carga horária prática semanal sem a presença do 

preceptor no Centro de Saúde (até 10 horas semanais); b) Na carga horária de 25% do 

residente sem a preceptoria oficial no CS, considerar que, se houver profissional de referência 



 

 

 

de mesma categoria no CS, poderão ser desenvolvidas atividades de núcleo e, se não houver 

referência de mesma categoria no CS, poderão ser desenvolvidas apenas atividades de campo; 

c) Para os residentes do primeiro ano (R1), a referência, obrigatoriamente, deverá ser 

presencial, enquanto para os residentes do segundo ano (R2), a referência será presencial ou, 

eventualmente, poderá ser remota a depender da pactuação com a tutoria. Casos omissos 

deverão ser discutidos, em qualquer situação, com a tutoria de referência. 

V – Quanto à organização da carga horária prática semanal, são especificidades dos 

residentes cujas categorias compõem as equipes multiprofissionais da APS (EMAPS): a) O 

residente deverá contar com, no mínimo, 8 horas semanais de preceptoria presencial para 

atividades como reunião preceptor/residente e execução de ações conjuntas, dentre outras, 

com acesso remoto ao preceptor no restante da carga horária de atividades; b) O residente 

poderá permanecer, no máximo, 25% de sua carga horária prática semanal sem a presença do 

preceptor oficial em horário coincidente de trabalho; c) Na carga horária de 25% do residente 

sem a preceptoria oficial, considerar que, se houver profissional de referência de mesma 

categoria, poderão ser desenvolvidas atividades de núcleo e, se não houver profissional de 

referência de mesma categoria, poderão ser desenvolvidas apenas atividades de campo. Casos 

omissos deverão ser discutidos, em qualquer situação, com a tutoria de referência. 

§ 2º As atividades teórico-práticas presenciais nos Centros de Saúde, quando realizadas, 

deverão ser organizadas considerando-se:  

I – A carga horária de 4 horas disponibilizada durante a semana deverá ser cumprida 

presencialmente, atestada por registro do ponto eletrônico, lista de presença ou declaração 

assinada por preceptor local anexada à folha ponto. Nesta carga horária, poderão ser 

desenvolvidas: a) Ações relacionadas ao projeto de intervenção no território, construído em 

aulas teóricas presenciais com base no planejamento estratégico situacional; b) Reuniões 

interdisciplinares organizadas nos territórios de abrangência dos Distritos Sanitários, voltadas 

para o desenvolvimento de ações integradas nos locais de prática, baseadas na resolução de 

problemas e planejamento estratégico, com foco no território de atuação; c) Discussões de 

casos ou temas interdisciplinares; d) Outras ações de interesse local.  

II – A carga horária distribuída aos sábados será cumprida a distância ou 

presencialmente, atestada através do Barema de Atividades Teórico-Práticas (Apêndice I). 

§ 3º Em relação às atividades teóricas, deve-se considerar:  

I – Serão desenvolvidas por meio de encontros teóricos presenciais de campo ou 

núcleo, com frequência mínima anual de 85% de assiduidade, complementados por meio de 

estudos individuais a distância e outras atividades; 

II – Poderão ocorrer outras atividades teóricas presenciais, definidas pela tutoria e/ou 

coordenação do Programa de Residência, como os encontros de PBI e as oficinas de busca de 

evidências científicas, entre outras, sendo consideradas de caráter curricular e, portanto, 

exigida também a frequência mínima de 85%; 



 

 

 

III – Para validação da frequência nos encontros teóricos presenciais, os residentes 

deverão assinar duas listas de presença em cada encontro (cerca de 10 minutos após o início 

da aula e ao término da mesma). Desta forma, cada assinatura na lista de presença será 

considerada metade da frequência computada naquele encontro teórico;  

IV – Para validação da frequência nos encontros teóricos presenciais, o residente 

deverá escrever seu nome por extenso nas listas de presença e assinar ao lado. Não serão 

aceitas apenas rubricas para fins de computação da presença nestas atividades;  

V – Os estudos individuais deverão ser realizados a partir dos temas trabalhados nos 

encontros teóricos presenciais e demais necessidades de aprofundamento teórico dos 

residentes, considerando sua prática profissional; 

VI – Conforme definição do Programa de Residência, o portfólio reflexivo poderá ser 

utilizado para avaliações formativa e somativa dos residentes nas atividades teóricas; 

VII – No segundo ano de Residência, serão consideradas 4 horas semanais da carga 

horária de atividades teóricas, no período noturno, para o desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso da Residência. 

Art. 13º A definição das atividades práticas a serem desenvolvidas pelos residentes nos 

Centros de Saúde e/ou instituições do território deve ser pactuada com o preceptor local, com 

apoio dos tutores, considerando, ainda, as especificidades das categorias profissionais 

envolvidas e as seguintes diretrizes1: 

                                                           
1 Considerar: 

 *Inclui atividades como reunião de equipes de Saúde da Família, reunião mensal dos CS, reunião de EmAPS, 

elaboração de relatórios sociais e atividades administrativas; 

**A carga horária destinada à reunião de preceptor/residente se refere aos espaços reservados para estudo de 

casos e temas, feedback pedagógico, discussão de processo de trabalho, avaliações e outras ações reservadas 

com o preceptor, podendo ser distribuída ao longo dos dias da semana. 

***Inclui atividades em sala de procedimento, sala de vacina e outras que envolvam o atendimento de 

enfermagem. 

**** Inclui supervisão da equipe de enfermagem, controle de infecção e gerenciamento de relatórios e  

insumos pertinentes à equipe de enfermagem. 



 

 

 

 
 Diretrizes para organização da semana padrão dos residentes de educação física:  

Atividades previstas Distribuição da carga horária 

Atividades específicas (atendimentos individuais, 

grupos, visitas domiciliares) 
Cerca de 60% da CH 

Atividades conjuntas (matriciamento/reuniões com 

EMAPS e equipes de SF, consultas conjuntas,  

interconsultas, educação permanente) 

Cerca de 15% da CH 

Atividades compartilhadas (ações interdisciplinares 

no território e grupos) 
Cerca de 10% da CH 

Atividades administrativas/planejamento* Até 5% da CH 

Reuniões (exceto reuniões equipes de SF e EMAPS) Até 10% da CH 

Reunião de preceptor/residente** Cerca de 10% da CH 

 
Diretrizes para organização da semana padrão dos residentes de enfermagem: 

Atividades previstas Distribuição da carga horária 

Atividades específicas (atendimentos individuais e 

visitas domiciliares) 
Cerca de 50% da CH 

Atividades específicas (procedimentos***) Cerca de 5% da CH 

Atividades específicas (gerenciamento de 

enfermagem****) 
Cerca de 5% da CH 

Atividades conjuntas (matriciamento/reuniões com 

EMAPS e ESF, consultas conjuntas, interconsultas, 

educação permanente) 

Cerca de 10% da CH 

Atividades compartilhadas (ações interdisciplinares 

no território e grupos) 
Cerca de 10%  da CH 

Atividades administrativas/planejamento* Até 5% da CH 

Reuniões (exceto reuniões equipes de SF) Até 10% da CH 

Reunião de preceptor/residente** Cerca de 10% da CH 

 

Diretrizes para organização da semana padrão dos residentes de farmácia:  



 

 

 

Atividades previstas Distribuição da carga horária 

Atividades específicas (atendimentos individuais, 

dispensação, grupos, visitas domiciliares) 
Cerca de 50% da CH 

Atividades específicas (apoio técnico-gerencial à 

farmácia) 
Cerca de 10% da CH 

Atividades conjuntas (matriciamento/reuniões com 

EMAPS e equipes de SF, consultas conjuntas,  

interconsultas, educação permanente) 

Cerca de 20% da CH 

Atividades compartilhadas (ações interdisciplinares 

no território e grupos) 
Cerca de 10% da CH 

Atividades administrativas/planejamento* Até 5% da CH 

Reuniões (exceto reuniões equipes de SF e EMAPS) Até 10% da CH 

Reunião de preceptor/residente** Cerca de 10% da CH 

 

Diretrizes para organização da semana padrão dos residentes de fisioterapia: 

Atividades previstas Distribuição da carga horária 

Atividades específicas 

(atendimentos individuais, grupos, visitas 

domiciliares) 

Cerca de 45% da CH 

Atividades específicas (regulação assistencial) Cerca de 5% da CH 

Atividades conjuntas 

(matriciamento/reuniões com EMAPS e equipes 

de SF, consultas conjuntas,  interconsultas, 

educação permanente) 

Cerca de 10% da CH 

Atividades compartilhadas 

(ações interdisciplinares no território e grupos) 
Cerca de 10% da CH 

Atividades administrativas/planejamento* Até 5% da CH 

Reuniões (exceto reuniões eSF e EMAPS) Até 10% da CH 

Reunião de preceptor/residente** Cerca de 10% da CH 

 

 
 
 

Diretrizes para organização da semana padrão dos residentes de nutrição: 



 

 

 

Atividades previstas Distribuição da carga horária 

Atividades específicas (atendimentos individuais, 

grupos, visitas domiciliares) 
Cerca de 50% da CH 

Atividades conjuntas (matriciamento/reuniões com 

EMAPS e equipes de SF, consultas conjuntas,  

interconsultas, educação permanente) 

Cerca de 20% da CH 

Atividades compartilhadas (ações interdisciplinares 

no território e grupos) 
Cerca de 15% da CH 

Atividades administrativas/planejamento* Até 5% da CH 

Reuniões (exceto reuniões equipes de SF e EMAPS) Até 10% da CH 

Reunião de preceptor/residente** Cerca de 10% da CH 

 

Diretrizes para organização da semana padrão dos residentes de odontologia: 

Atividades previstas Distribuição da carga horária 

Atividades específicas (atendimentos individuais, 

grupos, visitas domiciliares) 
Cerca de 60% da CH 

Atividades conjuntas (matriciamento/reuniões com 

EMAPS e ESF, consultas conjuntas,  interconsultas, 

educação permanente) 

Cerca de 15% da CH 

Atividades compartilhadas (ações interdisciplinares 

no território e grupos) 
Cerca de 10% da CH 

Atividades administrativas/planejamento* Até 5% da CH 

Reuniões (exceto reuniões equipes de SF) Até 10% da CH 

Reunião de preceptor/residente** Cerca de 10% da CH 

 



 

 

 

 
Diretrizes para organização da semana padrão dos residentes de psicologia:   

Atividades previstas Distribuição da carga horária 

Atividades específicas (atendimentos individuais, 

grupos, visitas domiciliares) 
Cerca de 60% da CH 

Atividades conjuntas (matriciamento/reuniões com 

EMAPS e equipes de SF, consultas conjuntas,  

interconsultas, educação permanente) 

Cerca de 15% da CH 

Atividades compartilhadas (ações interdisciplinares 

no território e grupos) 
Cerca de 10% da CH 

Atividades administrativas/planejamento* Até 5% da CH 

Reuniões (exceto reuniões equipes de SF e EMAPS) Até 10% da CH 

Reunião de preceptor/residente** Cerca de 10% da CH 

 

Diretrizes para organização da semana padrão dos residentes de serviço social:  

Atividades previstas Distribuição da carga horária 

Atividades específicas (atendimentos individuais, 

grupos, visitas domiciliares, articulação intersetorial, 

construção e fortalecimento da rede de apoio) 

Cerca de 50% da CH 

Atividades conjuntas (matriciamento/reuniões com 

EMAPS e equipes de SF, consultas conjuntas,  

interconsultas, educação permanente) 

Cerca de 20% da CH 

Atividades compartilhadas (ações interdisciplinares 

no território e grupos) 
Cerca de 10% da CH 

Atividades administrativas/planejamento* Até 5% da CH 

Reuniões (exceto reuniões equipes de SF e EMAPS) Até 10% da CH 

Reunião de preceptor/residente** Cerca de 10% da CH 

 

Art. 14º Este Regimento Interno e o PPP do PREMULTISF disponibilizarão demais 

ordenamentos em relação à operacionalização das atividades teóricas, teórico-práticas e 

práticas de forma a garantir o alcance dos objetivos do Programa nos termos previstos por 

este Regimento e legislação vigente.  



 

 

 

Parágrafo Único – O PPP do PREMULTISF aprovado pela COREMU poderá sofrer alterações em 

qualquer tempo desde que submetido à nova apreciação.  

 

CAPÍTULO IV 

DOS CENÁRIOS DE PRÁTICA 

Art. 15º O PREMULTISF se desenvolverá em serviços da rede própria municipal de saúde de 

Florianópolis, principalmente nos Centros de Saúde, que funcionam no modelo da Estratégia 

Saúde da Família. 

Parágrafo Único – Para formação complementar, os residentes também poderão desenvolver 

atividades em setores da gestão municipal e serviços municipais especializados, tais como 

Centros de Atenção Psicossocial, Unidades de Pronto Atendimento,              Municipais e 

outras unidades especializadas, assim como em serviços não municipais. 

Art. 16º A definição dos cenários de prática (Centros de Saúde) do PREMULTISF será conduzida 

por meio de processo seletivo de preceptoria, com análise de viabilidade local.  

Art. 17º Os cenários de prática assistenciais na Atenção Básica para o PREMULTISF terão 

aspectos diferenciados para residentes que integram a equipe básica de Saúde da Família e 

residentes que integram as EMAPS. 

§ 1º Para os profissionais de saúde residentes que integram a equipe básica de Saúde da 

Família (enfermeiro e odontólogo) a base será em Centros de Saúde, considerando os 

seguintes critérios de seleção de Unidades: 

 I – Adequação de território e distribuição de profissionais da equipe mínima de Saúde 

da Família nos Centros de Saúde de acordo com necessidades dos serviços e conforme vagas 

de residentes disponíveis, sem comprometer as diretrizes da Política Nacional de Atenção 

Básica; 

II – Ter estrutura física mínima e/ou adequação de espaço físico para garantir 

atendimento individual de uma carga horária mínima para cada residente, conforme sua 

especificidade e determinado neste Regimento; 

 III – Realizar pactuação prévia da equipe para a realização de adequações estruturais e 

de processo de trabalho necessárias ao recebimento da Residência, como, por exemplo, 

redivisão de território, ajustes na agenda, mudanças internas entre os profissionais, escalas de 

salas, etc.; 

 IV – Receber estudantes de graduação, em articulação com a Escola de Saúde Pública 

de Florianópolis; 

 V – Considerar que o residente de enfermagem deverá estar preferencialmente nos 

mesmos CS que o residente médico do Programa de Residência em Medicina de Família e 

Comunidade da SMS de Florianópolis; 



 

 

 

VI - Considerar que o residente de odontologia deverá estar preferencialmente nos 

mesmos CS que o residente de enfermagem e/ou o residente de medicina do Programa de 

Residência em Medicina de Família e Comunidade da SMS de Florianópolis; 

 VII – Priorizar Centros de Saúde com áreas de interesse social e/ou com grande 

demanda assistencial; 

 VIII – Ter profissionais de saúde preceptores que cumpram os critérios mínimos 

definidos por este Regimento. 

§ 2º Para os profissionais de saúde residentes que integram a EMAPS, a base será em Centros 

de Saúde de um Distrito Sanitário, considerando os seguintes critérios de pré-seleção: 

 I – Adequação de território e distribuição de profissionais das EMAPS no Distrito de 

acordo com necessidades dos serviços, sem comprometer as diretrizes da Política Nacional de 

Atenção Básica e em conformidade com as vagas de residentes disponíveis;  

 II – Pactuação prévia da equipe para a realização de adequações estruturais e de 

processo de trabalho necessárias ao recebimento da Residência; 

III – Ter estrutura física mínima e/ou adequação de espaço físico para garantir 

atendimento individual de uma carga horária mínima para cada residente, conforme sua 

especificidade e determinado neste Regimento; 

IV – Priorizar Centros de Saúde com áreas de interesse social e/ou com grande 

demanda assistencial; 

V – Considerar que os residentes devem apoiar preferencialmente cinco (05) equipes 

de Saúde da Família, podendo, se necessário, apoiar no mínimo quatro (04) equipes de Saúde 

da Família e no máximo sete (07) equipes, distribuídas preferencialmente em um (01) ou dois 

(02) Centros de Saúde, podendo abranger excepcionalmente (03) Centros de Saúde; 

VI – Considerar que o território de abrangência dos residentes da EMAPS deverá 

possuir preferencialmente equipes básicas de Saúde da Família compostas por residentes de 

enfermagem e odontologia e de medicina do Programa de Residência em Medicina de Família 

e Comunidade da SMS de Florianópolis; 

VII – Considerar que, na definição do território de abrangência, será priorizada a 

presença da maior quantidade possível de categorias de residentes da EMAPS daquele Distrito 

atuando em pelo menos um Centro de Saúde em comum; 

 VIII – Ter profissionais de saúde preceptores que cumpram os critérios mínimos 

definidos por este Regimento Interno; 

IX – Considerar que os Centros de Saúde do residente sejam comuns aos CS de seu 

preceptor oficial; 

X – Considerar que, preferencialmente, o residente apoie todas as equipes dos Centros 

de Saúde em que estiver alocado, respeitando-se o estabelecido no item V deste inciso.  



 

 

 

Art. 18º Serviços mínimos dos Centros de Saúde de responsabilidade dos servidores públicos 

oferecidos à população terão participação, mas não dependerão da presença do profissional 

residente para funcionar. 

 

CAPÍTULO V 

DA ESTRUTURA DO PREMULTISF 

Art. 19º O PREMULTISF dispõe da seguinte estrutura organizacional: 

I – Coordenação e vice-coordenação; 

II – Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE);  

III – Escola de Saúde Pública; 

IV – Articulador do Distrito Sanitário; 

V – Coordenação de Centro de Saúde/Distrito Sanitário (CS/DS)/Núcleo 

Multiprofissional; 

VI – Docentes convidados; 

VII – Tutores, preceptores e supervisores locais de estágio; 

VIII – Profissionais de Saúde Residentes. 

§ 1º Os dispostos nos incisos I, II, III e IV são os responsáveis pela gestão administrativa e 

pedagógica do PREMULTISF.  

§ 2º O disposto no inciso VIII deste artigo deve ser constituído por no mínimo três (03) e no 

máximo treze (13)  profissões de saúde, podendo abranger as seguintes profissões: 

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

Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e 

Terapia Ocupacional. 

§ 3º Serão realizadas reuniões ordinárias trimestrais de residentes. Se necessárias, reuniões 

extraordinárias deverão ser solicitadas ao coordenador do Programa mediante justificativa por 

escrito com antecedência mínima de quinze (15) dias, ficando sob responsabilidade dos 

residentes a reserva de local, com apoio da Escola de Saúde Pública, se preciso.   

§ 4º Serão realizadas reuniões periódicas de preceptores, tutores e coordenação do Programa. 

Poderá ocorrer participação de representantes dos residentes em horário previamente 

definido quando requisitado pela coordenação do Programa ou pelos residentes com no 

mínimo trinta (30) dias de antecedência.  

§ 5º Poderão, ainda, ser criadas comissões, comitês e conselhos com o propósito de atender às 

eventuais necessidades pedagógicas e/ou administrativas do PREMULTISF. 



 

 

 

Art. 20º Poderá ser concedida gratificação de preceptoria a preceptores, tutores e 

coordenação do Programa, em conformidade com o disposto nas legislações municipais 

vigentes. 

§ 1º O pagamento da gratificação será mantido no período de licença maternidade e licença 

amamentação, quando gozadas. 

§ 2º Em casos de afastamento por motivos pessoais ou de doença por período superior a 30 

(trinta) dias consecutivos, o pagamento da gratificação será cessado até o retorno do 

preceptor, tutor ou coordenador às atividades relativas ao Programa de Residência. 

 
SEÇÃO I 

DA COORDENAÇÃO E VICE COORDENAÇÃO 

Art. 21º O PREMULTISF deverá ser conduzido por um coordenador e um vice-coordenador, os 

quais são representantes do Programa na CNRMS.  

Art. 22º O coordenador e o vice-coordenador do PREMULTISF devem ser profissionais da área 

da saúde, efetivos da SMS, com titulação mínima de mestre e experiência profissional de, no 

mínimo, 3 anos nas áreas de formação, atenção ou gestão em saúde. 

§ 1º A coordenação do PREMULTISF é realizada por Débora Martini. 

§ 2º A vice-coordenação do PREMULTISF é realizada por Thaís Titon de Souza. 

Art. 23º Ao coordenador e vice-coordenador do Programa compete: 

I – Fazer cumprir as deliberações da COREMU e informar à COREMU quaisquer 

intercorrências do PREMULTISF; 

II – Representar o Programa na COREMU; 

III – Promover a implementação do PREMULTISF; 

IV – Coordenar o processo de avaliação do PREMULTISF; 

V – Coordenar o processo avaliativo dos preceptores e tutores do Programa; 

VI – Coordenar o processo de análise, atualização e aprovação das alterações do PPP 

junto à COREMU; 

VII – Coordenar o processo de planejamento, desenvolvimento, acompanhamento e 

avaliação das atividades teóricas, práticas e teórico-práticas de formação profissional do 

residente, em acordo com a previsão estabelecida no PPP do PREMULTISF; 

VIII – Coordenar, junto ao NDAE, o processo logístico e operacional relacionado às 

atividades teóricas, práticas e teórico-práticas, bem como a produção de 

documentos/registros referentes às atividades dos tutores e preceptores e acompanhamento 

de residentes (controle de férias, participações em eventos, etc.); 



 

 

 

IX – Responsabilizar-se pela documentação do PREMULTISF e atualização de dados 

junto às instâncias institucionais locais de desenvolvimento do Programa e à CNRMS; 

X – Proporcionar a educação permanente do corpo de tutores e preceptores; 

XI – Mediar negociações interinstitucionais para viabilização de ações conjuntas de 

gestão, ensino, educação, pesquisa e extensão; 

XII – Promover a articulação do Programa com outros Programas de Residência em 

Saúde das instituições, incluindo as Residências Médicas da SMS de Florianópolis, e com os 

cursos de graduação e pós-graduação; 

XIII – 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; 

XIV – Promover a articulação com as Políticas Nacionais de Educação e da Saúde e com 

a Política de Educação Permanente em Saúde do seu estado; 

XV – Aplicar sanções disciplinares previstas, após homologação pela COREMU quando 

exigida segundo consta neste Regimento; 

XVI – Participar do processo de seleção de residentes ao PREMULTISF, bem como de 

seleção de preceptores e tutores; 

XVII – Intervir e mediar situações que não estejam no escopo de atribuições de 

preceptores e tutores ou que os envolvam, buscando a garantia da formação do residente; 

XVIII – O vice-coordenador assumirá, ainda, a responsabilidade pela coordenação das 

questões pedagógicas associadas ao Programa. 

 

SEÇÃO II 

DO NÚCLEO DOCENTE ASSISTENCIAL ESTRUTURANTE  

Art. 24º O NDAE é a instância responsável pela gestão pedagógica do PREMULTISF constituída 

pelo coordenador do programa, vice-coordenador e representantes de tutores, de preceptores 

e de gestores da Secretaria Municipal de Saúde. 

§ 1º O NDAE se reunirá trimestralmente, podendo ser convocadas reuniões extraordinárias 

quando necessário. 

Art. 25º Ao NDAE compete: 

I – Acompanhar a execução do PPP, propondo ajustes e mudanças, quando 

necessários, à coordenação; 

II – Organizar e promover a implantação das metodologias ativas no Programa;  



 

 

 

III – Assessorar a coordenação do PREMULTISF 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; 

IV – Promover a institucionalização de novos processos de gestão, atenção e formação 

em saúde, visando o fortalecimento ou a construção de ações integradas na respectiva área de 

concentração, entre equipe, entre serviços e nas redes de atenção do SUS; 

V – Estruturar e desenvolver grupos de estudo e pesquisa que fomentem a produção 

de projetos de extensão, pesquisa e intervenção voltados à produção de conhecimentos e 

tecnologias que integrem ensino e serviço; 

VI – Intervir e mediar situações pedagógicas que não estejam no escopo de atribuições 

de preceptores e tutores ou que os envolvam, buscando a garantia da formação do residente. 

 

SEÇÃO III 

DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 

Art. 26º A Escola de Saúde Pública (ESP) da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis 

constituirá a sede pedagógica e administrativa do Programa. 

Art. 27º À ESP, compete: 

I – Coordenar a articulação de aspectos pedagógicos da Residência Multiprofissional e 

entre os diferentes Programas desenvolvidos na SMS e promover sua implantação; 

II – Armazenar e manter disponíveis todos os documentos referentes ao processo de 

liberação, funcionamento e avaliação do PREMULTISF; 

III – Armazenar e manter disponíveis e atualizados todos os documentos referentes à 

trajetória acadêmica dos residentes; 

IV – Organizar e disponibilizar as ferramentas necessárias para acompanhamento 

pedagógico dos residentes; 

V – Acolher e encaminhar, às devidas instâncias, as demandas diárias relacionadas ao 

PREMULTISF; 

VI – Subsidiar a infraestrutura necessária para o acompanhamento pedagógico dos 

residentes no que se refere às atividades teóricas, teórico-práticas e práticas. 

 

SEÇÃO IV 

DOS ARTICULADORES DOS DISTRITOS SANITÁRIOS 



 

 

 

Art. 28º Os articuladores dos Distritos Sanitários são profissionais da área da saúde lotados em 

Distritos Sanitários da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis com disponibilidade 

mínima de quatro (04) horas semanais para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao 

PREMULTISF.  

Art. 29º Ao articulador do Distrito Sanitário, compete: 

I – Promover a integração dos processos de organização e gestão das atividades de 

residentes e preceptores em seu território de abrangência; 

II – Organizar, em conjunto com preceptores, as escalas de férias de residentes e 

acompanhar sua execução; 

III – Apoiar a integração dos residentes nos serviços de saúde, em conjunto com 

preceptores e tutores; 

IV – Mediar conflitos e divergências em conjunto com o preceptor, tutor, coordenação de 

CS/DS/Núcleo Multiprofissional e/ou coordenação da Residência; 

V – Promover a integração entre documentos normativos dos serviços de saúde da SMS de 

Florianópolis e o PPP do Programa, em conjunto com preceptores e tutores; 

VI – Proceder, em conjunto com tutores e preceptores, a formalização do processo 

avaliativo do residente, conforme cronograma estabelecido no PPP; 

VII – Participar do processo de seleção dos Centros de Saúde que receberão os profissionais 

residentes. 

SEÇÃO V 

DO COORDENADOR DO CENTRO DE SAÚDE/NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL 

Art. 30º Nos cenários de prática, o coordenador do Centro de Saúde (para os residentes de 

enfermagem, farmácia e odontologia) ou o Núcleo Multiprofissional (GIA/DIA) (para os 

residentes das demais categorias profissionais) serão referência no serviço aos residentes 

quanto às questões administrativas referentes à prática na APS. 

Parágrafo Único – O coordenador do Centro de Saúde também é referência no serviço aos 

residentes das demais categorias profissionais (além de enfermagem, farmácia e odontologia) 

quanto às questões referentes ao CS de sua responsabilidade, em conjunto e em casos de 

ausência do preceptor.  

Art. 31º Compete ao coordenador do CS e ao Núcleo Multiprofissional: 

I – Apoiar os preceptores na condução de questões administrativas (como aquelas 

relacionadas às folhas ponto, férias, liberações para eventos externos e outras liberações) 

relacionadas aos residentes; 

II – Ser a referência aos residentes no serviço em casos de ausência do preceptor; 



 

 

 

III – Mediar, em conjunto com o preceptor, tutor e/ou coordenação da Residência 

conflitos e divergências; 

IV – Comunicar à Escola de Saúde Pública situações de afastamento por doença, 

gestação ou qualquer outro motivo e quando identificado abandono pelo residente em até 48 

horas após o evento; 

V – Comunicar à ESP casos de afastamento por doença, gestação ou qualquer outro 

motivo, desligamento do preceptor ou situação que o impossibilite de receber a gratificação 

de preceptoria em até 48 horas após o evento 

 

SEÇÃO VI 

DOCENTES CONVIDADOS 

Art. 32º profissionais da área da saúde ou de outras áreas afins ao PREMULTISF que não 

possuem vínculo regular com o PREMULTISF e tem formação ou expertise em temas 

relacionados ao PPP poderão desenvolver atividades de ensino como docentes convidados, 

conforme necessidade.  

Art. 33º Aos docentes convidados, compete: 

I – Planejar e realizar atividades didáticas e de educação permanente, segundo tema 

previamente definido; 

II – Registrar a frequência dos envolvidos nas atividades realizadas; 

III – Avaliar o desempenho dos residentes nas atividades realizadas, quando indicado; 

IV – Orientar ou coorientar Trabalho de Conclusão de Curso de Residência, segundo 

regras estabelecidas no Regimento Interno do Programa.  

 
 

SEÇÃO VII 

DOS TUTORES 

Art. 34º O tutor é um profissional de saúde experiente responsável pelo desenvolvimento 

pedagógico do Programa com função de mediar e garantir a integração e coesão do processo 

de ensino-aprendizagem nas diversas Unidades de Saúde que integram o PREMULTISF e com 

as diferentes áreas profissionais constituintes do Programa. 

Art. 35º A tutoria caracteriza-se por atividade de orientação acadêmica de preceptores e 

residentes, facilitando o processo de aprendizado centrado no residente, e está estruturada na 

modalidade de tutoria de campo e tutoria de núcleo, que correspondem à atividade de 

orientação acadêmica voltada à discussão das atividades teóricas, teórico-práticas e práticas 



 

 

 

no que se refere ao campo (eixos transversal e de área de concentração do Programa) e ao 

núcleo específico de conhecimento, respectivamente. 

Art. 36º Os tutores deverão ser servidores efetivos da SMS e ter disponibilidade de, no 

mínimo, 20% da carga horária semanal para atividades específicas de tutoria. Cada tutor será 

referência para uma categoria profissional da Residência, realizando o apoio pedagógico e a 

articulação entre preceptores e com as demais categorias que compõem o Programa. Para 

isso, constará como referência para residentes e respectivos preceptores, conforme portaria 

municipal específica, tendo como ações específicas: 

I – Realizar a tutoria das atividades de ensino à distância referente aos eixos 

transversal e de área de concentração do Programa e ao eixo de núcleo profissional 

desenvolvidas nos ambientes virtuais indicados para uso na Residência; 

II – Planejar, coordenar e promover o desenvolvimento do conteúdo teórico e de 

ações estruturantes do Programa referentes aos eixos de núcleo e aos eixos transversal e de 

concentração, em conformidade com as ementas propostas, articulando sua execução com 

preceptores e/ou outros profissionais; 

III – Organizar, orientar e supervisionar as atividades teórico-práticas em conjunto com 

os preceptores; 

IV – Acompanhar a frequência e o desempenho dos residentes nas atividades teóricas 

do Programa e, em conjunto com os preceptores, nas atividades práticas e teórico-práticas; 

V – Realizar ações de educação permanente do corpo de preceptores referente às 

questões teórico-práticas e didático-pedagógicas, a partir de cronograma submetido e 

aprovado pela coordenação do Programa; 

VI – Organizar a escala de estágios de núcleo da categoria profissional sob sua 

responsabilidade, facilitar ou cofacilitar grupos de estudo presencial dos eixos transversal e de 

área de concentração do Programa e corresponsabilizar-se por outras questões organizativas e 

pedagógicas, em conjunto com os demais tutores da Residência; 

VII – Realizar supervisões pedagógicas periódicas com o núcleo profissional sob sua 

responsabilidade; 

VIII – Proceder a formalização do processo avaliativo dos preceptores sob sua tutoria, 

conforme cronograma estabelecido pelo Programa de Residência; 

IX – Proceder a formalização do processo avaliativo do eixo teórico dos residentes sob 

sua tutoria, conforme cronograma estabelecido pelo Programa de Residência; 

X – Levantar temas, linhas de pesquisa e produtos de interesse da SMS para o 

desenvolvimento dos TCC pelos residentes; 



 

 

 

XI – Orientar ou co-orientar os TCC, conforme as regras estabelecidas no Regimento 

Interno do Programa (com ênfase para a execução dessas atividades pelos tutores didático-

pedagógicos); 

XII – Ministrar ou facilitar aulas, quando necessário; 

XIII – Participar do processo de avaliação do Programa de Residência, identificando, 

inclusive, dificuldades e necessidades de desenvolvimento dos preceptores e residentes do 

grupo sob sua responsabilidade e articulando com os demais tutores propostas e ações de 

melhorias; 

XIV – Participar, junto com residentes e demais profissionais envolvidos na Residência, 

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. 

Art. 37º – Para a seleção de tutores do PREMULTISF, os seguintes critérios serão considerados: 

I – Ser profissional de saúde efetivo da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis;  

II – Ter titulação mínima de mestre; 

III – Ter experiência profissional de, no mínimo, três (03) anos, com supervisão de 

alunos e/ou docência ou experiência profissional de, no mínimo, três (03) anos, na Atenção 

Primária à Saúde;  

IV – Ter disponibilidade de carga horária semanal para atividade específica da tutoria, 

conforme estabelecido neste Regimento;  

V – Não acumular gratificação por cargo comissionado ou função gratificada ou, ainda, 

outras bolsas de ensino e serviço. 

 

SEÇÃO VIII 

DOS PRECEPTORES 

Art. 38º O preceptor é o profissional de saúde que pertence ao serviço de saúde e atende aos 

critérios estabelecidos no PPP e neste Regimento, com competência e habilidade clínica, além 

de capacidade para conduzir o residente no processo de treinamento em serviço, estimulando 

e possibilitando o desenvolvimento pessoal e profissional do mesmo.  

Art. 39º – Para as funções de preceptoria de núcleo, caracterizadas pela supervisão direta das 

atividades práticas de área profissional realizadas pelos residentes nos serviços de saúde, o 

preceptor deverá ser, obrigatoriamente, de mesma área profissional do residente. Para isso, 

terá sob sua responsabilidade no mínimo um (01) e no máximo três (03) residentes. 

§ 1º Será dada preferência para a preceptoria de um (01) residente de primeiro ano e um (01) 

residente de segundo ano simultaneamente. 



 

 

 

§ 2º Nos casos em que houver mais de dois (02) residentes para preceptoria, será avaliada a 

disponibilidade do preceptor,  local de atuação, lógica do serviço e apoio do tutor da área. 

§ 3º A supervisão direta se caracteriza pela atuação do residente na mesma área de 

abrangência do preceptor, garantindo contato presencial, que poderá acontecer em qualquer 

local de atuação do preceptor, conforme disposto no Art. 13º, § 1º, itens IV e V.  

Art. 40º – O preceptor também supervisionará atividades práticas e teórico-práticas relativas 

ao campo de conhecimento na Saúde da Família/Atenção Básica/SUS. Nesse caso, não 

necessariamente precisará ser de mesma área profissional do residente, desenvolvendo as 

ações de supervisão de maneira compartilhada com os demais preceptores do território em 

que está inserido. 

 

Art. 41º Compete ao preceptor: 

I – Exercer a função de orientador de referência para os residentes no desempenho 

das atividades práticas vivenciadas no cotidiano da atenção em saúde devendo observar as 

diretrizes do PPP do PREMULTISF; 

II – Mediar, em conjunto com o coordenador do CS/Distrito/Núcleo Multiprofissional, 

tutor e/ou coordenação da Residência conflitos e divergências; 

III – Nortear suas ações a partir do Projeto Político Pedagógico do PREMULTISF, 

adaptado ao funcionamento da Rede Municipal, considerando que toda a rede de saúde é 

docente assistencial e buscando a excelência dos serviços; 

IV – Nortear as ações de supervisão dos residentes com base nas diretrizes da Política 

Municipal de Atenção Primária de Florianópolis e em outros instrumentos normativos da SMS, 

buscando a qualificação dos serviços oferecidos; 

V – Organizar a preceptoria do residente sob sua responsabilidade nos casos em que 

estiver ausente, como em situações de férias, cursos e licenças, com suporte do tutor de 

referência, do articulador do Distrito Sanitário, do coordenador de CS/DS/Núcleo 

Multiprofissional e da coordenação do Programa; 

VI – Assumir a preceptoria de outros residentes quando o preceptor responsável pelo 

mesmo encontrar-se afastado de suas funções; 

VII – Receber e realizar a supervisão de residentes de outros Programas em estágios 

optativos, bem como alunos de graduação, contribuindo para a ordenação na formação para o 

SUS e considerando a conformação da Rede Docente-Assistencial da SMS; 

VIII – Organizar, implementar e acompanhar, com suporte dos tutores, o 

desenvolvimento do plano de atividades teórico-práticas do residente, em conjunto com o 

grupo de preceptores da área e tutores, devendo observar as diretrizes do PPP do 

PREMULTISF; 



 

 

 

IX – Acompanhar a frequência dos residentes nas atividades práticas e, em conjunto 

com os tutores, nas atividades teóricas e teórico-práticas do Programa; 

X – Comunicar ao coordenador de CS/DS/Núcleo Multiprofissional e à Escola de Saúde 

Pública situações de afastamento do residente por doença, gestação ou qualquer outro motivo 

e quando identificado abandono pelo residente em até 48 (quarenta e oito) horas após o 

evento; 

XI – Comunicar ao coordenador de CS/DS/Núcleo Multiprofissional e à ESP em até 48 

(quarenta e oito) horas após o evento caso se afaste por doença, gestação ou qualquer outro 

motivo, deixe de desempenhar a função de preceptoria ou quaisquer situações que o 

impossibilite de receber a gratificação de preceptoria, estando ciente de que não poderá 

acumular gratificações de cargos comissionados ou funções gratificadas e outras bolsas de 

ensino e serviço; 

XII – Proceder, em conjunto com tutores, a formalização do processo avaliativo do 

residente, conforme cronograma estabelecido no PPP; 

XIII – Coresponsabilizar-se pela ficha de frequência, de avaliação, de estágios externos 

e outros documentos do seu residente, encaminhando-os através de fluxos institucionais da 

SMS; 

XIV – Contribuir para a formação teórica dos residentes; 

XV – Ministrar ou facilitar aulas de núcleo e/ou campo conforme programação prévia 

e/ou solicitação do Programa de Residência; 

XVI – Organizar o cronograma das atividades teóricas do eixo específico de área 

profissional, em conjunto com o respectivo tutor, e responsabilizar-se, em conjunto com os 

demais preceptores de área, por sua execução; 

XVII – Avaliar a implantação do PPP e do Programa, contribuindo para o seu 

aprimoramento;  

XVIII – Orientar ou coorientar Trabalhos de Conclusão de Curso, conforme as regras 

estabelecidas neste Regimento Interno; 

XIX – Agregar às competências específicas do seu núcleo de atuação o 

desenvolvimento de projetos estruturantes que objetivem o fortalecimento da APS no 

município, contribuindo em grupos de trabalho e na produção de materiais normativos e 

desempenhando papel de liderança local na implantação dos projetos em alinhamento com a 

gestão municipal de saúde e o PPP; 

XX – Participar de supervisões pedagógicas, reuniões de COREMU, grupos de trabalho 

da Residência, reuniões de preceptoria e tutoria e outras atividades convocadas pela 

coordenação da COREMU e/ou do Programa e/ou pelos tutores;  



 

 

 

XXI – Participar, junto com o residente e demais profissionais envolvidos no Programa, 

de atividades de pesquisa e projetos de intervenção voltados à produção de conhecimento e 

de tecnologias que integrem ensino e serviço para qualificação do SUS. 

Art. 42º Em períodos de afastamento de qualquer natureza de preceptores, os residentes 

devem manter suas atividades nos seus CS, observando a orientação de que mantenham suas 

atividades habituais caso haja um profissional de mesma categoria de referência ou, caso 

contrário, desenvolvendo atividades não específicas da sua categoria profissional até que 

designado um preceptor de mesma categoria profissional de referência. 

§ 1º Em períodos de afastamento do preceptor, preferencialmente o preceptor de referência 

será do mesmo Centro de Saúde/Distrito Sanitário do residente.  

§ 2º Em situações excepcionais e caráter de urgência, o residente poderá ficar sob supervisão 

de um preceptor de outra área profissional por até quinze (15) dias, desenvolvendo atividades 

de campo nesse período. Não havendo resolução para a situação nesse prazo, o residente será 

deslocado para outro Centro de Saúde/ Distrito Sanitário, a partir de definição homologada 

pela coordenação do Programa. 

§ 3º A supervisão do preceptor de campo se manterá mesmo quando o residente estiver 

coberto pela supervisão do preceptor de referência de núcleo. 

§ 4º A supervisão de referência poderá ser mantida por um período máximo de 2 (dois) meses. 

Não havendo resolução para a situação nesse período, o residente será deslocado para outro 

CS/Distrito Sanitário, a partir de definição homologada pela coordenação do Programa. 

Art. 43º Especificamente em relação aos períodos de greve de preceptores, considerar: 

I – Em situações em que o preceptor está trabalhando normalmente, o residente deve 

manter suas atividades adequando-as conforme a organização do Centro de Saúde; 

II – Se o preceptor aderir à greve e o CS estiver funcionando, o residente deve 

permanecer no CS, realizando suas atividades habituais se houver supervisão de outro 

profissional de mesma categoria; 

III – Se o preceptor aderir à greve e o CS estiver funcionando, mas não houver 

supervisão de profissional de mesma categoria, o residente deve permanecer no CS em 

atividades de campo sob supervisão de preceptor de outra categoria ou realizar atividades à 

distância pactuadas com o preceptor de origem, apresentando ao final da greve o produto 

desenvolvido; 

IV – Em situações em que o CS permanecer fechado ao público, residente e preceptor 

devem acordar atividades teóricas ou teórico-práticas para desenvolvimento à distância, 

apresentando o produto ao preceptor ao final da greve. O grupo de residentes nesta situação 

poderá também propor um cronograma de atividades a ser realizadas conjuntamente, 

enviando a proposta previamente à ESP; 



 

 

 

V – Em casos em que o residente está em estágio definido pelo Programa, as 

atividades deverão ser mantidas conforme cronograma previamente definido. 

Art. 44º Para a seleção de preceptores do PREMULTISF, realizada através de processo seletivo, 

os seguintes critérios serão considerados: 

I – Estar vinculado ao Centro de Saúde elegível para o desenvolvimento da Residência; 

II – Ser, obrigatoriamente, da mesma área profissional do residente;  

III – Ser servidor da Secretaria Municipal de Saúde; 

IV – Ter titulação mínima de especialista na área profissional; 

V - Ter experiência profissional de, no mínimo, dois (02) anos, na Atenção Primária à 

Saúde;  

VI – Estar atuando na ESF (preceptores de enfermagem e odontologia) com carga 

horária mínima de 30 horas semanais ou na EMAPS (preceptores de educação física, farmácia, 

fisioterapia, nutrição, psicologia e serviço social) em, pelo menos, metade de sua carga horária 

total de trabalho semanal na Prefeitura Municipal de Florianópolis;  

VII – Estar atuando na ESF com carga horária semanal de trabalho distribuída em, no 

mínimo, quatro (04) dias da semana ou na EMAPS com carga horária semanal de trabalho 

distribuída em, no mínimo, três (03) dias da semana; 

VIII – Realizar seu processo de trabalho com base nos documentos normativos dos 

respectivos serviços e Programa de Residência, como Projeto Político Pedagógico e Regimento 

Interno; 

IX – Estar ciente que poderá ser o preceptor de referência de no mínimo um (01) e no 

máximo três (03) residentes; 

X – Não acumular gratificação por cargo comissionado ou função gratificada ou, ainda, 

outras bolsas de ensino e serviço. 

Art. 45º Para vinculação ao Programa, os preceptores deverão firmar Termo de Compromisso 

(Apêndice II), anexando cópia do diploma de pós-graduação ao Termo. 

Art. 46º Em situações de mudança de lotação ou exoneração do preceptor, considerar que o 

residente poderá:  

I – Manter sua lotação original. Para isso, a vaga de preceptoria em aberto deverá ser 

preenchida por outro profissional classificado no processo seletivo; 

II – Ser deslocado em conjunto com seu preceptor original para o novo campo de 

prática, caso a vaga de preceptoria não seja coberta por profissional classificado no processo 

seletivo para preceptoria,  respeitando-se o disposto no Art. 16º; 

III – Ser alocado em outro campo de prática com preceptor já inserido no Programa; 



 

 

 

IV – Ser alocado em outro campo de prática com o próximo profissional de mesma 

categoria classificado no processo seletivo de preceptoria.  

 

SEÇÃO IX 

DOS SUPERVISORES LOCAIS DE ESTÁGIO 

Art. 47º Os supervisores locais de estágio são profissionais que não possuem vínculo regular 

com o Programa com formação ou experiência profissional na área de conhecimento a ser 

desenvolvida pelo residente em estágios realizados na Residência. 

§ 1º Em estágios específicos do núcleo de atuação do residente, o supervisor local de estágio 

deverá, necessariamente, ser da mesma área profissional do residente sob sua supervisão, 

estando presente no cenário de prática.  

§ 2º A supervisão de mesma área profissional não se aplica aos estágios voltados às atividades 

que podem ser desenvolvidas por qualquer profissional de saúde habilitado na área de 

atuação específica, como gestão, saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica ou sanitária 

e outras. 

Art. 48º Ao supervisor local de estágio, compete: 

I – Exercer a função de supervisão para o residente no desempenho de suas atividades 

práticas vivenciadas no âmbito do estágio; 

II – Orientar e participar da elaboração de relatórios desenvolvidos pelos residentes 

em relação às atividades realizadas no estágio; 

III – Monitorar a frequência e avaliar o desempenho dos residentes nas atividades 

realizadas. 

 
SEÇÃO X 

DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE RESIDENTES 

Art. 49º O profissional de saúde que ingressar no PREMULTISF receberá a denominação de 

profissional de saúde residente e terá como atribuições: 

I – Conhecer o PPP do Programa para o qual ingressou e seu Regimento Interno, 

atuando de acordo com as suas diretrizes orientadoras; 

II – Empenhar-se como articulador participativo na criação e implantação de 

alternativas estratégicas e inovadoras no campo da atenção e gestão em saúde, 

imprescindíveis para as mudanças necessárias à consolidação do SUS; 

III – Ser corresponsável no processo de formação para o SUS e na integração ensino-

serviço, contribuindo no processo de formação de alunos de graduação; 



 

 

 

IV – Integrar-se à equipe dos serviços de saúde e à comunidade nos cenários de 

prática; 

V – Articular-se com os representantes dos profissionais da saúde residentes na 

COREMU do Programa; 

VI – Buscar a articulação com outros Programas de Residência Multiprofissional e em 

Área Profissional da Saúde, com os Programas de Residência Médica e com outros programas 

de pós-graduação em conformidade com a área de formação do PREMULTISF; 

VII – Responsabilizar-se pelo cumprimento das atividades do Programa de Residência, 

obedecendo às atribuições que lhes forem designadas pelos tutores e preceptores; 

VIII – Reportar aos preceptores e/ou aos tutores eventuais dúvidas ou problemas no 

decorrer das atividades do Programa; 

IX – Registrar diariamente sua frequência, conforme orientações do Programa; 

X – Prestar colaboração ao serviço no qual estiver desenvolvendo as atividades, 

quando solicitado e em situações de emergência; 

XI – Participar do processo avaliativo do Programa, contribuindo para o seu 

aprimoramento.  

 

CAPÍTULO VI 

DO ACESSO AO PROGRAMA 

Art. 50º Caberá à COREMU a nomeação de uma comissão de seleção que se responsabilizará 

por todas as etapas do processo seletivo de ingresso de residentes ao PREMULTISF. 

Parágrafo único – A própria comissão nomeada ou outro órgão competente, das instituições 

envolvidas ou terceirizado, poderá realizar a seleção, respeitando as resoluções da CNRMS.  

Art. 51º A seleção para o Programa será anual e o ingresso no PREMULTISF se dará por meio 

de processo seletivo público.  

Parágrafo Único – Fica vedado o ingresso de profissionais de saúde que tenham cursado outro 

Programa de Residência de mesmas áreas temática e de concentração do PREMULTISF, o que 

deve constar no Edital do processo seletivo público destinado à seleção dos residentes. 

Art. 52º Os critérios de classificação/eliminação constarão no Edital a ser publicado nos meios 

de comunicação local e regional e amplamente divulgado.  

Parágrafo Único – A classificação final dos candidatos deverá ser homologada pela COREMU. 

Art. 53º Serão chamados os candidatos que obtiverem rendimento conforme normas descritas 

no Edital do processo seletivo, até que o número de vagas ofertadas seja preenchido. Os 

demais serão considerados excedentes e poderão ser chamados durante o prazo legal de 



 

 

 

validade do processo seletivo, conforme ordem de classificação e critérios estabelecidos na 

legislação vigente.  

Art. 54º No edital de seleção será descrita a documentação necessária ao candidato para a 

efetivação da matrícula como profissional de saúde residente.  

Art. 55º O PREMULTISF será iniciado no primeiro dia útil do mês de março de cada ano, 

conforme legislação vigente, ou em data definida pela Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde. 

Art. 56º Ao ingressarem no Programa, os residentes participarão da Semana de Acolhimento 

do Residente, onde será apresentada a estrutura organizacional da SMS e do Programa e o 

modelo de atenção à saúde do município, além de realizada a definição de locais e preceptores 

aos quais estarão diretamente vinculados. 

§ 1º A escolha dos locais deverá ocorrer por consenso de grupo. Caso não seja possível, a 

definição se dará por escolha individual, conforme ordem crescente de classificação no 

processo seletivo. 

§ 2º Após início do Programa, os residentes poderão solicitar transferência para outros 

cenários de prática mediante oficialização de solicitação junto à COREMU, que julgará a 

viabilidade de transferência em comum acordo com a gestão dos serviços de saúde segundo 

critérios como: necessidade dos serviços, disponibilidade de preceptoria, impacto pedagógico 

para a formação do residente e outros critérios que se julgarem necessários. 

§ 3º A coordenação do Programa de Residência poderá realizar a transferência do residente 

para outros cenários de prática quando identificados problemas disciplinares, inexistência de 

preceptor de área profissional do residente ou de condições e outras situações que 

impossibilitem o desenvolvimento das atividades previstas no cenário de prática. 

Art. 57º Em caso de desistência, desligamento ou abandono do Programa por residente do 

primeiro ano, a vaga poderá ser preenchida até trinta (30) dias após o início do Programa, 

observando-se rigorosamente a classificação.  

Parágrafo único – As ocorrências mencionadas no caput desse artigo deverão ser formalizadas 

por meio de ofício enviado ao órgão financiador e à Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS RESIDENTES 

Art. 58º Ao residente será concedida bolsa, financiada pelo Ministério da Saúde. 

§ 1º Os residentes com bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde são automaticamente 

inscritos no INSS, com desconto de Previdência no valor bruto da bolsa.  



 

 

 

§ 2º De acordo com a Lei da Residência (Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e atualizações), o 

residente é filiado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) como contribuinte individual e 

deverá observar o período de carência, quando existente, para acesso aos benefícios 

previdenciários.  

Art. 59º O residente fará jus a um dia de folga semanal e a 30 (trinta) dias consecutivos ou dois 

períodos de 15 (quinze) dias de férias a cada ano do Programa, conforme resolução da CNRMS, 

considerando o explicitado no Art. 125o.  

Art. 60º Todo afastamento do residente deve ser previamente avaliado e aprovado pela 

coordenação do Programa e/ou pela COREMU. 

Parágrafo único – O Profissional de saúde residente que se afastar do Programa por motivo 

devidamente justificado deverá completar a carga horária prevista, repondo as atividades 

perdidas em razão do afastamento, garantindo a aquisição das competências estabelecidas no 

Programa, conforme estabelecido neste Regimento. 

Art. 61º Fica assegurado ao residente o direito a afastamento, com posterior reposição da 

carga horária, nas seguintes hipóteses e prazos, que se iniciam no mesmo dia do evento: 

I - Núpcias: cinco dias consecutivos a contar a partir da data do casamento; 

II - Óbito de cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, avó, avô, sogra, sogro, 

irmão, filho, enteado e menor sob sua guarda ou tutela: oito dias consecutivos a contar a partir 

da data do óbito;  

III -  Atestado de saúde e comparecimento em consultas. 

Art. 62º Fica assegurado ao residente o direito à liberação, sem reposição, na seguinte 

hipótese e prazos, que se iniciam no mesmo dia do evento: 

I - Participação em Congressos e Atividades Científicas fora da instituição: até 10 dias 

úteis por ano. Se necessária liberação para deslocamento, poderá ser disponibilizado até um 

(01) dia para ida e/ou retorno do evento, contabilizados dentro dos dez (10) dias úteis por ano 

já disponíveis. 

Art. 63º Será concedida licença maternidade de cento e vinte (120) dias a contar a partir da 

data do evento para as profissionais residentes por nascimento ou adoção de filho devendo, 

porém, o mesmo período ser prorrogado por igual tempo ao final da Residência, para que seja 

completada a carga horária total de atividades prevista. 

§ 1º Durante o período de licença maternidade, fica suspenso o pagamento de bolsa trabalho. 

§ 2º Durante o período de licença maternidade, a residente terá direito ao salário 

maternidade, que será pago diretamente pela Previdência caso tenha o tempo de carência 

necessário para cobertura, estando sob sua responsabilidade o acesso ao benefício. 



 

 

 

§ 3º Caso o período da carência não tenha sido cumprido, durante o período da licença a 

residente não terá direito ao salário maternidade pago diretamente pela Previdência aos 

contribuintes individuais e nem à bolsa de Residência, visto não estar em treinamento.  

§ 4º A bolsa voltará a ser paga quando a residente retornar às suas atividades para 

complementar a carga horária regular prevista para conclusão do Programa. 

§ 5º A critério da residente, poderá ser concedida extensão da licença amamentação por um 

período de sessenta (60) dias, devendo, para isso, formalizar solicitação de extensão à ESP em 

até 30 dias após o nascimento da criança. Neste caso, a bolsa trabalho poderá ser concedida 

pelo Ministério da Saúde, devendo o período ser prorrogado por igual tempo ao final da 

Residência, para que seja completada a carga horária total de atividades prevista no Programa. 

Art. 64º Será concedida licença paternidade de 05 (cinco) dias consecutivos a contar a partir da 

data do evento para os profissionais residentes por nascimento ou adoção de filho devendo, 

porém, o mesmo período ser prorrogado por igual tempo ao final da Residência para que seja 

completada a carga horária total de atividades prevista. 

Art. 65º O trancamento de matrícula, parcial ou total, exceto para o cumprimento de 

obrigações militares, poderá ser concedido excepcionalmente, mediante solicitação e 

aprovação da COREMU e homologação pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional 

em Saúde. 

§ 1º O residente deverá solicitar o trancamento em ofício direcionado à COREMU, constando 

seu nome completo, os motivos específicos que não incluam qualquer situação que seja 

incompatível com a dedicação exclusiva do Programa de Residência (como, por exemplo, 

assumir funções ou cargos), o período solicitado em dia, mês e ano e a assinatura do residente, 

devendo permanecer em suas atividades habituais da Residência até que seja formalmente 

comunicado sobre o julgamento da COREMU e homologação da CNRMS. 

§ 2º O trancamento de matrícula por interesses pessoais somente será concedido se 

cumpridos 25% iniciais do tempo previsto para o Programa e por tempo máximo de 50% do 

tempo previsto para duração total do Programa. 

§ 3º Aceito o pedido, durante o período de trancamento fica suspenso o pagamento de bolsa 

trabalho. 

§ 4º Em caso de trancamento de matrícula, o retorno do residente às atividades habituais do 

Programa deverá ocorrer até o prazo original de conclusão do curso, desde que haja anuência 

da COREMU, vaga e bolsa disponível. Esse reinício deverá ocorrer preferencialmente no início 

do ano letivo subsequente. Após esse prazo, o residente poderá ser desligado 

automaticamente dos sistemas de informação do Ministério da Saúde, sem garantia de 

continuidade do pagamento da bolsa até a finalização da Residência. 

Art. 66º O residente poderá interromper o PREMULTISF devido a afastamento para licença 

médica, considerando: 



 

 

 

§ 1º Em caso de afastamento por mais de quinze (15) dias consecutivos ou alternados dentro 

do período de 60 (sessenta) dias devido à licença médica, o residente deverá dar entrada no 

auxílio-doença pelo INSS, observando o período de carência, sendo a bolsa suspensa durante o 

período. 

§ 2º O residente que retornar da Previdência Social (gozo do benefício) e dentro do período de 

60 dias após esse retorno necessitar da concessão de novo benefício deverá retornar à 

Previdência (o benefício será prorrogado) e a bolsa deverá ser suspensa pelo período do 

afastamento (ficando o Ministério da Saúde desobrigado do pagamento dos primeiros 15 dias).  

§ 3º A carga horária de atestados de saúde e comparecimento em consultas deve ser reposta 

através de complementação após o término do período regulamentar do Programa para que 

não haja prejuízo da formação. Caso o pagamento da bolsa tenha sido suspenso 

anteriormente, seu depósito será retomado no período integralizado.  

Art. 67º São direitos dos residentes: 

I – Recebimento de bolsa mensal paga pelo Ministério da Saúde;  

II – Participação em eventos de caráter científico em consonância com a área de 

formação do residente em Saúde da Família/ Saúde Coletiva, conforme legislação e fluxo 

próprios da SMS, respeitando-se o limite de 10 dias úteis ao ano para participação em eventos 

externos e sem ônus para a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Eventos externos 

são aqueles cuja responsabilidade, elaboração, organização e realização ocorrem 

externamente ao âmbito da SMS de Florianópolis;  

III – Aperfeiçoar-se tecnicamente de acordo com as atividades estabelecidas para o 

Programa de Residência, com orientação dos tutores e preceptores;  

IV – Receber certificado correspondente ao curso de especialização, quando obtida a 

aprovação segundo critérios previamente estabelecidos e após aprovação do Programa pelo 

MEC.  

Art. 68º São deveres dos profissionais residentes: 

I – Firmar Termo de Compromisso, sem o qual não poderá iniciar as atividades no 

Programa (Apêndice III);  

II – Cumprir com as atribuições definidas neste Regimento; 

III – Cumprir as disposições regulamentares gerais da COREMU, deste Regimento e 

demais normas da SMS; 

IV – Em caso de desistência informar imediatamente à Escola de Saúde Pública e à 

Coordenação do Programa e formalizá-la junto à COREMU, para que possam ser tomadas as 

medidas administrativas cabíveis. O não cumprimento acarretará em ressarcimento à União 

dos valores pagos como Bolsa; 



 

 

 

V – Manter postura ética com os outros residentes, preceptores, tutores e demais 

sujeitos e instâncias envolvidas com o Programa, bem como com os demais profissionais e com 

os usuários dos serviços de saúde; 

VI – Observar o Código de Ética de sua profissão, principalmente no que se refere a 

resguardar o sigilo e a veiculação de informação a que tenham acesso em decorrência do 

Programa; 

VII – Comparecer a todas as reuniões convocadas pela COREMU, coordenação, tutores 

e preceptores do Programa; 

VIII – Registrar diariamente a frequência por meio de ponto eletrônico e cumprir as 

demais orientações estabelecidas para registro de frequência no PREMULTISF; 

IX – Em caso de doença ou gestação, comunicar o fato imediatamente ao seu 

preceptor e à ESP, apresentando no prazo máximo de quarenta e oito (48) horas atestado 

médico devidamente identificado; 

X – Usar trajes, calçados e EPIs (equipamentos de proteção individual) adequados em 

concordância com as normas internas dos locais onde o Programa é realizado e conforme 

Normas Regulamentadoras vigentes e mecanismos de identificação, tais como jaleco e/ou 

crachá (este, sob responsabilidade de confecção da SMS);  

XI – Agir com discrição e respeito nas relações com a equipe e usuários dos serviços; 

XII – Zelar pelo patrimônio dos serviços onde o Programa está sendo realizado; 

XIII – Dedicar-se exclusivamente ao Programa de Residência, cumprindo a carga 

horária determinada e os horários que lhe forem atribuídos; 

XIV – Comparecer com pontualidade e assiduidade às atividades da Residência; 

XV – Manter-se atualizado sobre a regulamentação relacionada à Residência 

Multiprofissional e em Área Profissional de Saúde; 

XVI – Responsabilizar-se pelo seu transporte, alimentação e moradia no período da 

Residência. 

 

Art. 69º Ao residente é vedado:  

I – Ausentar-se do local onde esteja exercendo suas atividades sem a autorização de 

seu preceptor, tutor e/ou coordenação do Programa;  

II – Retirar sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer objeto ou 

documento do serviço;  

III – Tomar medidas administrativas sem autorização por escrito de seu preceptor;  



 

 

 

IV – Conceder à pessoa estranha ao serviço o desempenho de atribuições que sejam 

de sua responsabilidade;  

V – Prestar quaisquer informações que não sejam as de sua específica atribuição;  

VI – Utilizar instalações e/ou material do serviço para lucro próprio.  

VII – Atuar em campo de prática sem a presença de preceptor ou profissional 

devidamente habilitado para orientação, em conformidade com a atividade desenvolvida.  

 

CAPÍTULO VIII 

DO REGIME DISCIPLINAR 

Art. 70º Sempre que houver infrações às normas, bem como ao Regimento da COREMU, a este 

Regimento Interno e/ou ao Código de Ética Profissional, os profissionais de saúde residentes 

estarão sujeitos às seguintes sanções disciplinares, além daquelas previstas pela legislação 

referente à Residência Multiprofissional e ao respectivo Conselho de Categoria:  

I – Advertência verbal (com notificação por escrito);  

II – Advertência por escrito;  

III – Suspensão;  

IV – Desligamento. 

Art. 71º A aplicação das penalidades depende da gravidade e/ou reincidência da falta 

cometida ou ainda da presença de agravantes, podendo não ser seguida a ordem acima.  

Parágrafo Único – São considerados agravantes:  

I – Reincidência;  

II – Ação premeditada; 

III – Alegação de desconhecimento das normas e regulamentos das instituições;  

IV – Alegação de desconhecimento do Código de Ética da profissão, do Regimento da 

COREMU, do Regimento ou do PPP do PREMULTISF. 

Art. 72º Aplicar-se-á a penalidade de advertência ao residente que: 

I – Faltar sem justificativa cabível nas atividades do Programa por 24 (vinte e quatro) 

horas, apresentando frequência insuficiente em qualquer das atividades previstas;  

II – Desrespeitar o Código de Ética Profissional;  

III – Não cumprir tarefas designadas; 



 

 

 

IV – Agir com indisciplina, insubordinação ou negligência;    

V – Realizar agressões verbais ou escritas entre residentes, com outros colegas de 

trabalho ou com preceptores e tutores e demais sujeitos envolvidos com o Programa;  

VI – Assumir atitudes e praticar atos que desconsiderem os pacientes e familiares ou 

desrespeitem preceitos de ética profissional e do regulamento da Instituição;  

VII – Faltar aos princípios de cordialidade para com os funcionários, colegas, 

colaboradores e demais sujeitos envolvidos com o Programa;  

VIII – Usar de maneira inadequada instalações, materiais e outros pertences da 

Instituição;  

IX – Ausentar-se das atividades sem autorização ou justificativa em tempo oportuno;  

X – Não atender ao processo avaliativo ou fazê-lo de maneira insuficiente;  

XI – Desviar-se do perfil definido neste Regimento prejudicando as atividades de 

ensino em serviço sem justificativa ou pactuação prévia;  

XII – Outras transgressões disciplinares de gravidade leve a moderada.  

§ 1º As advertências serão feitas pelo Coordenador do Programa, devendo ser homologada 

pela COREMU e registrada no prontuário do residente após sua ciência. 

Art. 73º Aplicar-se-á a penalidade de suspensão ao residente por: 

I – Reincidência do não cumprimento de tarefas designadas; 

II – Reincidência por falta às atividades previstas por vinte e quatro (24) horas sem 

justificativa cabível; 

III – Desrespeito ao Código de Ética Profissional; 

IV – Fraudar ou prestar informações falsas na inscrição ou em qualquer outro 

momento do decorrer da Residência. Neste caso, além das sanções disciplinares previstas 

neste Regimento, o residente poderá sofrer as sanções disciplinares previstas nos Códigos Civil 

e Penal brasileiros, devendo ressarcir à União os valores pagos como Bolsa; 

V – Ausência não justificada das atividades do Programa por período superior a 

quarenta e oito (48) horas; 

VI – Faltas frequentes que comprometam severamente o andamento do Programa de 

Residência ou prejudiquem o funcionamento do serviço; 

VII – Agressões físicas entre residentes ou quaisquer outros indivíduos relacionados ao 

ambiente de trabalho e ao Programa de Residência. 

VIII – Outras transgressões disciplinares de caráter grave.  



 

 

 

§ 1º A suspensão será de no mínimo três (03) dias e no máximo trinta (30) dias, devendo o 

profissional repor as atividades dos dias em que ficou afastado por este motivo.  

§ 2º A sanção de suspensão será aplicada após julgamento realizado na COREMU, com a 

participação do coordenador do Programa e do residente envolvido, a quem é assegurado 

direito de defesa, por escrito.  

§ 3º Será assegurado ao residente punido com suspensão o direito a recurso, com efeito 

suspensivo, ao coordenador da COREMU, no prazo de três (03) dias úteis, computados a partir 

da data em que for cientificado, devendo-se o mesmo ser julgado em até sete (07) dias após o 

recebimento, impreterivelmente. 

§ 4º O cumprimento da suspensão terá início a partir do término do prazo para recurso ou 

data da ciência da decisão do mesmo, conforme o caso. 

Art. 74º Aplicar-se-á a penalidade de desligamento ao residente que: 

I – Reincidir em falta com pena máxima de suspensão; 

II – Não comparecer às atividades do Programa de Residência, sem justificativa, por 

três (03) dias consecutivos ou quinze (15) dias intercalados, no período de até seis meses; 

III – Apresentar aproveitamento formativo insuficiente, evidenciado por, no mínimo, 

três (03) tipos de avaliação constante no PPP do Programa, complementadas pela apreciação 

do caso por comissão específica designada pelo coordenador da COREMU, encaminhamento e 

julgamento do caso pela COREMU;  

IV – Apresentar perfil incompatível com o estabelecido pelo Programa, conforme o 

PPP, após avaliação, advertência e apreciação do caso pela COREMU;  

V – Fraudar ou prestar informações falsas na inscrição ou em qualquer outro período 

da Residência. Neste caso, além do desligamento, o residente sofrerá as sanções disciplinares 

previstas nos Códigos Civil e Penal brasileiros, devendo ressarcir à União os valores pagos 

como Bolsa; 

VI – Cometer outras transgressões disciplinares de caráter gravíssimo. 

§ 1º A aplicação da sanção de desligamento será necessariamente precedida de sindicância 

determinada pela COREMU, assegurando-se ampla defesa ao residente por escrito, com 

participação do coordenador do Programa.   

§ 2º A sanção de desligamento será aplicada pela COREMU após julgamento realizado em 

reunião, devendo ser notificada pela COREMU à CNRMS. 

Art. 75º As transgressões disciplinares serão comunicadas à COREMU, à qual caberá as 

providências pertinentes. 

§ 1º Todas as ocorrências deverão ser comunicadas por escrito ao Coordenador do Programa, 

o qual as encaminhará à COREMU para avaliação e deliberação. 



 

 

 

§ 2º Nos casos de penalidade de suspensão ou desligamento caberá análise pela subcomissão 

de apuração designada pela COREMU. 

§ 3º A subcomissão de apuração será composta pelo Coordenador do Programa, três Tutores 

e/ou Preceptores (garantindo-se dois deles externos ao Programa, da SMS) e o representante 

dos residentes (desde que não seja ele o envolvido) indicados em reunião designada para esta 

finalidade, assegurando ampla defesa e acompanhamento do processo pelo interessado. 

§ 4º O residente ficará suspenso de suas atividades do PREMULTISF até a conclusão do 

processo, devendo repor o período afastado para cumprimento integral da carga horária 

prática da Residência; 

§ 5º Ao residente envolvido, é assegurado pleno direito de defesa, por escrito. 

§ 6º O prazo para apuração dos fatos, sua divulgação e medidas pertinentes é de quinze (15) 

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

coordenador da COREMU. 

§ 7º O residente poderá recorrer de decisão à COREMU até cinco (05) dias após a divulgação 

da mesma. 

§ 8° No caso de suspensão, seu cumprimento terá início a partir do término do prazo para 

recurso ou data da ciência da decisão do mesmo, conforme o caso. Os dias de suspensão 

deverão ser repostos, garantindo-se o cumprimento da carga horária prevista no curso.  

§ 9° Caso o período de suspensão ultrapasse quinze (15) dias, o órgão pagador das bolsas da 

Residência será comunicado para que sejam tomadas as devidas medidas administrativas, com 

suspensão de seu pagamento. 

Art. 76º As mesmas sanções disciplinares poderão ser aplicadas aos preceptores e tutores 

sempre que houver infrações às normas, bem como ao Regimento da COREMU, a este 

Regimento e ao Código de Ética Profissional, ou mesmo inadequação à prática profissional ou 

ao PPP e ao Regimento Interno do Programa. 

§ 1º Preceptores e tutores poderão ser desligados do PREMULTISF, face ao relatório de 

avaliação ou por qualquer outra causa justificada. 

§ 2º A aplicação das penalidades previstas é de competência da coordenação do Programa, 

enquanto a sanção prevista de desligamento é de competência exclusiva da COREMU. 

§ 3º Na aplicação das sanções disciplinares, dever-se-á considerar: 

I – A natureza e a gravidade da infração; 

II – Antecedentes do preceptor ou tutor. 

§ 4º Em casos de avaliação insatisfatória, preceptores e tutores deverão ser notificados através 

de advertência formalizada pela coordenação do Programa, passando por reavaliação no 



 

 

 

período de até 6 meses. Mantida a avaliação insuficiente, a COREMU deverá ser acionada para 

deliberações necessárias. 

 

CAPÍTULO IX 

DA SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO E TRANSFERÊNCIA  

Art. 77º A solicitação de desligamento de residentes é ato formal e de iniciativa do próprio 

residente, que deverá formalizá-la imediatamente à data de desistência do curso e justificá-la 

por escrito à Coordenação do Programa, que a encaminhará à COREMU.  

§ 1º Caso identificado abandono do Programa pelo residente sem a devida formalização de 

pedido de desligamento, comprovada por declaração assinada por preceptor e/ou 

coordenador de CS/DS ou por ausência de registro do ponto por 03 (três) dias consecutivos, a 

COREMU será comunicada e o residente será desligado. A não formalização do desligamento 

pelo residente poderá acarretar em ressarcimento à União dos valores pagos como Bolsa. 

§ 2º Em ambos os casos, a COREMU deverá comunicar à CNRMS e ao órgão financiador para 

cancelamento da bolsa e outras providências. 

Art. 78º A solicitação de transferência do residente a outro Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde de mesma área de concentração deverá ser formalizada e 

justificada à Coordenação do Programa, que a encaminhará à COREMU. 

Parágrafo Único – O residente deverá permanecer nas atividades habituais do Programa até 

que seja comunicado oficialmente sobre a decisão em relação à transferência. 

CAPÍTULO X 

DA AVALIAÇÃO, FREQUÊNCIA E APROVAÇÃO 

Art. 79º O alcance do perfil previsto no Projeto Político Pedagógico da Residência será avaliado 

utilizando-se os instrumentos dispostos nos Apêndices IV a XV deste Regimento Interno. 

§ 1º Para avaliação de residentes, serão utilizados os instrumentos de Avaliação Profissional 

Específica, Avaliação Prática – Autoavaliação, Avaliação Prática – Preceptor e Coordenador de 

CS, Contrato Pedagógico, Avaliação de Estágios, Avaliação Teórica e Avaliação do Trabalho de 

Conclusão de Curso, conforme quadro a seguir: 
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Descrição 
Avaliação Profissional 

Específica 
Avaliação Prática Contrato Pedagógico Avaliação de Estágios Avaliação Teórica Avaliação do TCC 

Objetivo 

Avaliar a competência 

técnico-operacional clínica do 

residente envolvida em 

atendimentos individuais, 

grupos, visitas domiciliares e 

discussões de casos clínicos, 

dentre outras, acompanhados 

pelo preceptor 

Avaliar competências 

humanas, técnico-

operacionais e ético-

políticas dos Residentes 

Contribuir para o 

desenvolvimento de 

habilidades e atitudes para 

o trabalho na AB através da 

orientação em relação aos 

avanços e às dificuldades e 

do incentivo ao 

planejamento de ações 

para mudanças 

Avaliar competências 

humanas e técnico-

operacionais dos 

Residentes no que se refere 

aos estágios realizados no 

âmbito do Programa 

Avaliar o desempenho dos 

residentes nas atividades 

teóricas do Programa 

Avaliar o desempenho dos 

residentes na redação e 

apresentação do Trabalho 

de Conclusão de Curso 

Responsabilidade 

pelo 

preenchimento 

Do preceptor de área 

profissional 

Primeiro semestre: 

autoavaliação realizada 

pelos residentes; Segundo 

semestre: do respectivo 

preceptor e do 

coordenador de um CS  

Do residente e do 

preceptor de área 

profissional, com apoio do 

tutor quando necessário 

Do supervisor local de 

estágio 

Do grupo de preceptores, 

tutores e facilitadores 

Do orientador do TCC e de 

avaliadores convidados 

Prazo de 

preenchimento* 

Até o dia 25 do mês em que 

está prevista (entregar uma 

avaliação para 2 ações 

indicadas) 

Até o dia 25 do mês em que 

está prevista a avaliação 

Até o dia 25 do mês em que 

está previsto o 

preenchimento do contrato 

No término do estágio 
Até o dia 25 do mês em que 

está prevista a avaliação 

No último mês de 

desenvolvimento da 

Residência 

Feedback ao 

Residente 

Pelo preceptor de área 

profissional 

Pelo preceptor de área 

profissional e pelo tutor, 

quando necessário 

Pelo preceptor de área 

profissional e pelo tutor, 

quando necessário 

Pelo supervisor local de 

estágio 

Pelo tutor de área 

profissional 
Pelo orientador do TCC 

*Em situações em que a data prevista para entrega da avaliação coincidir com final de semana ou feriado, considerar o prazo para entrega como o próximo dia útil. 

 



38 

 

§ 2º O contrato pedagógico deve ser utilizado conforme cronograma a seguir, considerando as 

avaliações anteriores para diagnóstico de avanços, desafios e necessidades no processo 

formativo.  

§ 3º A avaliação de preceptores e tutores será realizada utilizando-se os formulários 

específicos segundo função desenvolvida, considerando o exposto a seguir: 

Descrição Avaliação Preceptores Avaliação Tutores 

Objetivo 

Avaliar competências teórico-

metodológicas, humanas, técnico-

operacionais e ético-políticas de 

preceptores 

Avaliar competências teórico-

metodológicas, humanas, técnico-

operacionais e ético-políticas de 

tutores 

Responsabilidade 

pelo 

preenchimento 

Avaliação multinível (preceptores 

deverão realizar autoavaliação e 

ser avaliados pelos respectivos 

residentes e tutores) 

Avaliação 360º (tutores deverão 

realizar autoavaliação e ser 

avaliados por até 3 outros tutores e 

respectivos residentes e 

preceptores) 

Prazo de 

preenchimento 

Até o dia 25 do mês em que está 

prevista a avaliação 

Até o dia 25 do mês em que está 

prevista a avaliação 

Feedback Pelo respectivo tutor Pelo coordenador do Programa 

§ 4º A avaliação do Programa será realizada através de formulário próprio, considerando-se: 

Descrição Avaliação Programa de Residência 

Objetivo 

Avaliar o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família no que se refere ao processo ensino-aprendizagem e ao 

corpo docente, articuladores dos Distritos Sanitários e coordenação 

Responsabilidade pelo 

preenchimento 

Residentes, preceptores, tutores, articuladores dos Distritos 

Sanitários e coordenação do Programa 

Prazo de 

preenchimento 
Até o dia 25 do mês em que está prevista a avaliação 

Feedback aos 

envolvidos 
Realizado pela coordenação do Programa 

 

 

 



 

 

 

Art. 80º O cronograma avaliativo do Programa de Residência consta no quadro a seguir: 

Avaliação 
Mês de Realização da Avaliação 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

Contrato 

pedagógico 
  X     X     

Av.* Profissional 

Específica 
  X     X     

Av. Prática  X**     X      

Av. Teórica      X      X 

Av. de Estágios X X X X X X X X X X X X 

Avaliação do TCC 

(Apenas no 2º 

ano) 

           X 

Av. Preceptores     X        

Av. Tutores     X        

Av. Programa         X    

*Av.: Avaliação.    **Autoavaliação. 

Art. 81º O registro semestral das notas dos residentes no histórico escolar será realizado 

considerando-se:  

Módulo Cálculo da nota final 

1 
Atividades práticas 

e teórico-práticas 

Média das notas das Avaliações Profissional Específica + 

Nota (autoavaliação) ou Média (avaliação multinível) das 

Avaliações Práticas /2 

2 Estágios Nota final ou Média das notas dos estágios 

3 Atividades teóricas Nota final da avaliação teórica 

4 
Trabalho de 

Conclusão de Curso 
Nota do orientador + Média das notas da banca/2 

 

 



 

 

 

Art. 82º A nota de aproveitamento para aprovação nas atividades do Programa deve ser igual 

ou superior a sete (7,0).  

Art. 83º Os residentes com aproveitamento insatisfatório em no máximo duas áreas temáticas 

das atividades práticas e teórico-práticas deverão realizá-la(s) novamente para obter conceito 

satisfatório e aprovação. 

§ 1º A época e o período para realização das atividades práticas e teórico-práticas em que foi 

identificado aproveitamento insatisfatório serão determinados pela coordenação do Programa 

e encaminhados à COREMU para homologação; 

§ 2º Será permitida apenas uma vez a realização das atividades práticas e teórico-práticas em 

que houver reprovação. 

Art. 84º Para aprovação, os Residentes deverão ter no mínimo 85% de presença nas atividades 

teóricas, conforme Resolução CNRMS nº 3 de 04/05/2010. Na ocorrência de faltas, estas 

deverão ser recuperadas, contemplando as atividades não frequentadas. 

Art. 85º Para aprovação, os Residentes deverão ter 100% de presença nas atividades práticas e 

teórico-práticas. Na ocorrência de faltas, estas deverão ser recuperadas, contemplando as 

atividades não frequentadas.  

§ 1º Para fins de validação da carga horária teórico-prática, o residente deverá apresentar o 

Barema de Atividades Teórico-Práticas devidamente preenchido com as documentações 

correspondentes ao tutor de referência para sua área profissional anualmente (até o dia 31 de 

janeiro para os residentes de segundo ano e até o dia 28 de fevereiro para os residentes de 

primeiro ano). O cumprimento anual desta carga horária deverá ser comprovado mediante o 

alcance da pontuação mínima exigida acompanhado dos respectivos documentos 

comprobatórios. O preenchimento do Barema e a entrega dos documentos ao tutor de 

referência é de responsabilidade do residente e o não cumprimento desta exigência acarretará 

na impossibilidade de sua certificação ao final da especialização. 

§ 2º Horas de atividades e cursos noturnos realizados facultativamente pelos residentes sem 

prévia autorização da coordenação do PREMULTISF não poderão ser compensadas em horário 

de atividades práticas, teóricas e/ou teórico-práticas do Programa. 

Art. 86º Para certificação do residente, deverá ser considerado o prazo máximo de até 30 

(trinta) dias corridos após a finalização da Residência para recuperação das atividades práticas, 

teórico-práticas e teóricas do Programa.   

Parágrafo Único – O não cumprimento das pendências no prazo acima determinado poderá 

acarretar na impossibilidade de certificação, cuja situação será encaminhada para deliberação 

pela COREMU. 

Art. 87º – Os residentes deverão realizar estágio optativo, considerando que:  

I – O estágio deverá ser desenvolvido em local que permita o desenvolvimento de 

atividades coerentes com a área de concentração e a área temática do Programa, visando à 



 

 

 

qualificação de sua formação para atuação no SUS/Atenção Primária em Saúde, fortemente 

orientado para o desenvolvimento em instituições públicas; 

II – O estágio optativo será permitido apenas para R2 e terá duração de trinta (30) dias 

consecutivos, podendo ser realizado em até dois serviços ou instituições diferentes entre os 

meses de novembro, dezembro ou janeiro. Mediante justificativa apresentada à coordenação 

do Programa, poderá ser permitido o desenvolvimento do estágio optativo em outros meses 

do segundo ano de Residência, considerando que não serão abonadas as faltas nos encontros 

teóricos desenvolvidos no mês correspondente;  

III – O residente é o responsável pela tramitação dos acertos com o local que irá 

recebê-lo, bem como pelo seguro-saúde do estágio; 

IV – O residente deverá providenciar e apresentar todos os documentos exigidos pela 

Instituição parceira e o Termo de Compromisso de Estágio Optativo, exigido pelo PREMULTISF, 

que deverá ser entregue à Escola de Saúde Pública de Florianópolis com, no mínimo, quarenta 

e cinco (45) dias de antecedência ao início do estágio; 

V – A Instituição parceira deverá encaminhar documento de aceite, com o nome do 

profissional que ficará responsável pela supervisão e avaliação do residente à Escola de Saúde 

Pública; 

VI – Os custos de transporte, alimentação e estadia serão de inteira responsabilidade 

do residente; 

VII – O respectivo tutor deverá autorizar a realização do estágio optativo assinando o 

Termo de Compromisso de Estágio Optativo do residente e reenviando-o à ESP de 

Florianópolis; 

VIII – A Escola de Saúde Pública encaminhará resposta sobre o estágio optativo ao 

residente em caso de negativa da proposta; 

IX – Em estágios realizados fora do território Nacional, ficará sob responsabilidade do 

residente o seguro de vida; 

X – Não é permitido aos residentes se ausentar de estágios, incluindo o optativo, para 

participação em eventos internos ou externos, férias ou outras situações. A liberação é 

permitida apenas nos casos de orientação de Trabalho de Conclusão de Curso e supervisão 

pedagógica de tutoria da Residência. Casos omissos deverão ser discutidos e aprovados pela 

tutoria de referência e coordenação do Programa. 

Parágrafo Único – Para fins de validação do estágio optativo com vistas à aprovação no 

PREMULTISF é necessário apresentar comprovante de frequência e avaliação de estágio. 

Art. 88º O profissional residente será considerado aprovado quando cumprir os seguintes 

requisitos: 



 

 

 

I – Nota de aproveitamento para aprovação nas atividades teóricas (incluindo TCC), 

práticas e teórico-práticas igual ou superior a sete (7,0); 

II – Ter no mínimo 85% de presença nas atividades teóricas, conforme Resolução 

CNRMS nº 5 de 07/11/2014; 

III – Ter 100% de presença nas atividades práticas e teórico-práticas, com cumprimento 

integral da carga horária exclusivamente prática do Programa, conforme Resolução CNRMS nº 

5 de 07/11/2014; 

IV – Entrega da versão final do TCC com a inclusão de correções e sugestões da banca 

examinadora. 

Art. 89º O não cumprimento dos prazos máximos previstos neste Regimento Interno para 

entrega de documentos pendentes e da versão final do TCC poderá acarretar na 

impossibilidade de certificação ao residente, cuja situação será encaminhada para deliberação 

pela COREMU, considerando o disposto nos Art. 87º, Art. 101º e Art. 138º. 

Art. 90º Ao término da Residência Multiprofissional em Saúde da Família, a COREMU, 

mediante lista de aprovação, conferirá o certificado de conclusão.  

Art. 91º O processo avaliativo do PREMULTISF também contemplará preceptores, tutores e o 

próprio Programa, conforme previsto no Art. 78º deste Regimento. 

Parágrafo Único – Em caso de desempenho insatisfatório de preceptores e tutores em relação 

ao cumprimento das atividades programadas, proceder-se-á ao seu desligamento do Programa 

de Residência, com remanejamento da gratificação de preceptoria. 

 

CAPÍTULO XI 
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 92º Para aprovação na Residência é obrigatória a entrega e a apresentação de um 

Trabalho de Conclusão de Curso consoante com a realidade em que se desenvolve o Programa. 

Parágrafo Único – O TCC deverá ser desenvolvido individualmente. 

Art. 93º O TCC deverá ser um produto a contribuir para o serviço, podendo ser organizado 

como produção científica, material técnico ou guia de prática, entre outros tipos de materiais. 

Parágrafo Único – Os tutores do Programa deverão levantar temas, linhas de pesquisa e 

produtos de interesse da SMS para o desenvolvimento dos TCC, definindo-os em conjunto com 

o NDAE e informando-os previamente aos residentes e preceptores. 

Art. 94º Para a elaboração do TCC, o residente contará com a orientação de um orientador e, 

se necessário, de um coorientador.  

§ 1º O orientador do TCC deverá ter, no mínimo, título de Mestre.  



 

 

 

§ 2º O orientador e o coorientador do TCC deverão ser, preferencialmente, tutores ou 

preceptores do Programa.  

§ 3º Orientadores externos ao Programa deverão passar por aprovação da tutoria de 

referência. 

§ 4º Residentes que cursam Programas de Residência desenvolvidos no âmbito da Secretaria 

Municipal de Saúde não poderão orientar ou coorientar outros residentes. 

§ 5º Para orientação presencial do TCC, poderá ser considerada carga horária de até duas (02) 

horas quinzenalmente para preceptores ou tutores orientadores e para residentes em 

orientação. 

Art. 95º A carga horária destinada ao desenvolvimento do TCC está disposta neste Regimento 

Interno e no PPP do Programa de Residência. 

Parágrafo Único – Para solicitação de autorização de coleta de dados do TCC em horário de 

atividades práticas e/ou teórico-práticas, o residente e seu orientador deverão discutir 

previamente a viabilidade da saída do(s) Centro(s) de Saúde com o preceptor. Se aprovada, o 

residente e seu orientador deverão redigir e assinar um documento contendo: proposta 

metodológica, carga horária diurna necessária e cronograma de coleta de dados. Caso o 

projeto de TCC submetido à COREMU tenha sofrido alteração, deverá ser enviado em conjunto 

com a solicitação. O(s) documento(s) deverá(ão) ser enviado(s) por e-mail à ESP de 

Florianópolis para encaminhamento à coordenação do Programa para autorização. 

Art. 96º O residente definirá o TCC em conjunto com o Orientador, que deverá ser 

previamente aprovado pela COREMU. Compete ao Orientador orientar os residentes na 

elaboração e execução de seu plano de estudos. 

§ 1º Para aprovação do TCC a ser desenvolvido, o residente deverá apresentar o projeto por 

escrito à COREMU até o décimo quarto (14º) mês após o início do curso, com no mínimo oito 

(08) e no máximo quinze (15) páginas, contendo: título, introdução, objetivos geral e 

específicos, métodos, resultados esperados, cronograma e referências. 

§ 2º O TCC que envolver projetos de pesquisa com seres humanos deverá ser submetido a um 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e demais instâncias, inclusive à Comissão de 

Acompanhamento de Projetos de Pesquisa em Saúde (CAPPS) da SMS de Florianópolis caso 

seja desenvolvido no âmbito dessa Secretaria.  

Art. 97º Após a aprovação do projeto de TCC, a alteração do mesmo será permitida apenas 

mediante elaboração e submissão de novo estudo à COREMU, com anuência por escrito do 

professor orientador.  

Art. 98º A avaliação do TCC será realizada pelo orientador e por uma banca examinadora 

indicada pelo orientador em conjunto com o residente aprovada pela COREMU. A banca será 

constituída pelo orientador e dois (02) integrantes, todos com no mínimo Título de Mestre. 



 

 

 

§ 1º O residente deverá entregar o TCC para avaliação da banca impreterivelmente até o dia 

vinte e oito (28) de janeiro do segundo ano de Residência. 

§ 2º Poderão compor a banca examinadora integrantes de diferentes áreas profissionais, 

desde que relacionadas ao tema do TCC. 

§ 3º Residentes que cursam Programas de Residência desenvolvidos no âmbito da Secretaria 

Municipal de Saúde não poderão integrar a banca examinadora de outros residentes. 

§ 4º Quando da designação da banca examinadora, deverá, também, ser indicado um membro 

suplente, encarregado de substituir qualquer dos titulares em caso de impedimento.  

§ 5º A defesa do TCC será realizada no mês de fevereiro do segundo ano de Residência, não 

sendo permitido aos residentes gozar férias ou realizar estágio optativo neste período. 

Art. 99º Somente poderá entregar seu TCC o residente que obtiver nota igual ou superior a 

sete (7,0) nas atividades práticas, teórico-práticas e teóricas ou, no caso nota insuficiente, o 

residente que tiver pactuado com seu respectivo tutor e coordenação do Programa o plano de 

recuperação das atividades.  

Art. 100º O prazo de entrega da versão final do TCC, com as devidas correções indicadas pela 

banca, é de até trinta (30) dias corridos após a defesa do TCC.  

§ 1º O TCC deverá ser entregue em formato de monografia ou artigo. No formato de 

monografia, deverá conter os seguintes elementos: capa, folha de rosto, resumo, 

introdução/referencial teórico, objetivos, metodologia, resultados, discussão, conclusão e 

referências. No formato de artigo, deverá conter os elementos capa, folha de rosto, resumo, 

introdução/referencial teórico, objetivos e referências e, como resultados, o artigo na íntegra, 

anexando-se as normas da revista escolhida para submissão e os elementos pós-textuais. 

§ 2º O formato de apresentação final do TCC deverá ser definido conjuntamente por residente, 

orientador e coorientador, se houver. 

§ 3º Solicitações de prorrogação de prazo para entrega do TCC deverão ser encaminhadas à 

COREMU por escrito com justificativa do Orientador para deliberação. As solicitações serão 

avaliadas pela coordenação do Programa e poderão ser aceitas por um período de, no 

máximo, 30 dias subsequentes ao prazo para entrega da versão final do TCC previsto neste 

Artigo. 

Art. 101º O residente que não entregar a versão final do TCC na data previamente agendada 

será considerado em pendência, o que poderá acarretar na impossibilidade de certificação, 

cuja situação será encaminhada para deliberação pela COREMU. 

Art. 102º Competirá à COREMU a análise e julgamento dos recursos referentes à avaliação 

final.  



 

 

 

Art. 103º A versão final do TCC, após a inclusão das correções e sugestões da banca 

examinadora, deverá ser encaminhada à Escola de Saúde Pública em formato digital (PDF) via 

e-mail e entregue em conformidade com o modelo disponibilizado pela coordenação do curso.  

 
 

CAPÍTULO XII 

DOS FLUXOS DE GESTÃO DO PROGRAMA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS 

 

SEÇÃO I 

DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS RESIDENTES  

Art. 104º O profissional de saúde residente tem a responsabilidade de registrar o ponto 

eletrônico ou, quando impossibilitado de realizar o registro eletrônico, de apresentar 

declaração de frequência em todas as atividades realizadas na rede de saúde da SMS. 

Art. 105º Os residentes devem ter 4 (quatro) registros de ponto diariamente (entrada e saída 

dos turnos matutino e vespertino) digitalizados no sistema de controle eletrônico da SMS. 

Residentes que cumpram carga horária de 6 horas diárias deverão registrar dois (02) pontos 

eletrônicos (entrada e saída). 

Parágrafo Único – Para cumprimento de carga horária semanal nos Centros de Saúde diferente 

do habitual (considerado das 08h às 12h e das 13h às 17h), o preceptor deverá encaminhar 

proposta de distribuição de carga horária à ESP para análise pelo tutor de referência e, se 

viável, registro na ESP para monitoramento da frequência do residente.  

Art. 106º Na impossibilidade de registro do ponto digitalmente (devido a reuniões externas ou 

eventos, por exemplo), o preceptor deverá comunicar ao coordenador de CS/DS que codificará 

o ponto e realizará as devidas justificativas. O residente deve anexar comprovante de 

comparecimento (declaração de comparecimento ou certificado do evento) ou atestado, 

considerando que declarações de comparecimento justificam apenas o ponto de entrada ou 

de saída do turno. 

Art. 107º Nas codificações realizadas nas folhas ponto do residente, devem ser utilizados os 

mesmos códigos existentes para os profissionais de saúde efetivos, observando-se que: 

I – Na ausência de registro pelo residente, todos os pontos devem ser codificados no 

sistema eletrônico; 

II – Em caso de utilização do código 69 para codificação da folha ponto, o motivo 

deve ser justificado no campo de comunicado constante na folha ponto; 

III – Em situações de não comparecimento ao serviço em decorrência de saída do 

residente por motivos pessoais acordada com preceptor, a folha ponto deverá ser justificada 

com o código 69, registrando-se "saída por motivos pessoais autorizada pelo preceptor/chefia" 



 

 

 

ou redação similar no campo "comunicado" da folha ponto. As horas do(s) turno(s) ou do(s) 

dia(s) não comparecido(s) deverão ser compensadas para cumprimento integral da carga 

horária prática. 

IV – Em turnos de atividades práticas realizadas na comunidade, o Residente deverá 

registrar ao menos 1 ponto eletrônico no período (entrada ou saída do CS), justificando-se o 

outro ponto como saída a serviço e especificando-se a atividade realizada no campo 

comunicado da folha ponto. 

V – Observações, em geral, devem ser registradas no campo "comunicado". 

Art. 108º Para o registro da frequência em estágios, os residentes devem utilizar formulário 

específico, que deve ser assinado pelo supervisor local de estágio e entregue à ESP para fins de 

validação do estágio. 

Parágrafo Único – A codificação da folha em períodos de estágio deverá ser realizada com 
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registro manual de frequência assinado pelo supervisor de estágio. 

Art. 109º Registros de ponto em branco ou justificados sem comprovação anexada à folha 

ponto (certificados, comprovantes de comparecimento ou atestados), considerar-se-á a carga 

horária total do turno a ser compensada. 

Art. 110º A compensação de carga horária não cumprida será permitida ao final da Residência 

(sem recebimento da bolsa no período a ser compensado) ou, no caso de saídas por motivos 

pessoais acordada com o preceptor, dentro do mesmo mês em que ocorrer a falta do 

residente, em atividades coerentes com o previsto no PPP do Programa, não ultrapassando a 

carga horária total de 240 (duzentas e quarenta) horas mensais da Residência. 

I – Para a compensação de horas não cumpridas em decorrência de motivos pessoais 

no mesmo mês em que ocorreu a falta, o residente deve acordar com o preceptor a realização 

de uma atividade prática para reposição em horário diferenciado ao habitual considerando o 

limite máximo de 10 horas integralizadas por dia, registrar o ponto eletrônico e anotar a 

observação de reposição de horas no campo comunicado da folha ponto (serão contabilizadas 

apenas as horas registradas no ponto eletrônico e informadas através do campo 

comunicado). Somente será aceita como atividade de reposição as ações de conveniência ao 

serviço, preferencialmente assistenciais, e que fomentem a formação pedagógica do residente 

(salientando que as liberações não podem ocasionar prejuízo ao serviço); 

II – Não é permitida ao residente a composição de um banco de horas a serem 

compensadas, devendo-se observar a orientação de que horas não cumpridas e não 

compensadas dentro do mesmo mês deverão ser repostas ao final da Residência sem o 

recebimento da bolsa; 

III – Não é permitido ao residente utilizar dias de férias para compensação de horas 

devidas. 



 

 

 

§ 1º A compensação de horas decorrentes de afastamentos por motivo de saúde deve ser 

realizada ao final da Residência sem recebimento de bolsa no período a ser compensado, salvo 

se necessários acertos financeiros diretamente com a instituição responsável pelo pagamento 

das bolsas. 

§ 2º Em situações excepcionais, considerando o interesse do serviço e a relevância da 

atividade para a formação do residente, o mesmo poderá desenvolver atividades práticas em 

horário diferenciado ao habitual ainda que sem necessidade prévia de compensação de carga 

horária devido à falta. Nesse caso, as atividades limitam-se à carga horária de 8 horas mensais 

que somente poderão ser compensadas dentro do mesmo mês, com registro no campo 

comunicado da atividade realizada e da data de compensação da carga horária. 

Art. 111º Ao final de cada mês, o preceptor deve receber da chefia local o registro de 

frequência do residente e avaliar junto ao residente sua frequência nas atividades propostas. 

§ 1º Para as categorias de enfermagem, farmácia e odontologia, a lotação primária será um 

Centro de Saúde e a folha ponto do residente deverá ser encaminhada mensalmente à Escola 

de Saúde Pública pela coordenação desta Unidade, no início do mês subsequente, 

devidamente assinada pelo residente, preceptor e coordenador de CS, seguindo as demais 

pactuações realizadas com a coordenação local. 

§ 2º Para as categorias de educação física, fisioterapia, nutrição, psicologia e serviço social, que 

terão como lotação principal a Gerência de Integração Assistencial (GIA), setor Núcleo 

Multiprofissional, todas as questões administrativas relacionadas à folha ponto deverão ser 

encaminhadas diretamente à GIA/DIA, seguindo as normativas da Prefeitura Municipal e as 

orientações específicas deste setor. No início do mês subsequente, a folha deverá ser enviada 

à ESP contendo, pelo menos, a assinatura do residente e do preceptor e/ou de profissional 

vinculado à GIA/DIA. 

Art. 112º A frequência do residente em atividades teóricas deverá ser registrada através de 

registro do nome por extenso e assinatura nas folhas de frequências dessas atividades. 

Art. 113º A ESP monitorará a frequência dos residentes nas atividades práticas, teóricas e 

teórico-práticas, encaminhando relatórios de anormalidades sobre o cumprimento da carga 

horária prevista aos preceptores e/ou tutores para comunicação e acompanhamento ao longo 

da Residência. 

Art. 114º Problemas relacionados ao cumprimento da carga horária prática e teórico-prática 

do Programa deverão ser discutidos pelo preceptor em conjunto com o tutor de referência e 

representante do serviço, visto a responsabilidade tanto docente quanto assistencial 

envolvida. 

Art. 115º Problemas relacionados ao cumprimento da carga horária teórica do Programa 

deverão ser discutidos pelo tutor em conjunto com o preceptor de referência. 

Art. 116º Casos omissos em relação à frequência deverão ser comunicados por escrito ao 

Coordenador do Programa, que as encaminhará à COREMU para avaliação e deliberação. 



 

 

 

 

SEÇÃO II 

DA SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  

Art. 117º Para participação em eventos internos que tenham os residentes como público-alvo, 

a liberação deve ser autorizada pelo preceptor e coordenador de CS/Núcleo Multiprofissional, 

considerando-se a relevância para sua formação nas áreas de concentração e temática do 

Programa, sem prejuízos ao serviço. Os eventos internos são aqueles cuja responsabilidade, 

elaboração, organização e realização ocorrem no âmbito da SMS, seja por setores da gestão ou 

da atenção, e que promovam a educação permanente e desenvolvimento do trabalhador.  

Parágrafo Único – A proposição de eventos internos no âmbito da SMS de Florianópolis é 

prerrogativa dos servidores municipais com aceite da chefia imediata, não sendo permitida aos 

residentes. 

Art. 118º Para participação em eventos externos (considerados aqueles cuja responsabilidade, 

elaboração, organização e realização ocorrem externamente ao âmbito da SMS de 

Florianópolis), o residente deve solicitar formalmente liberação com, no mínimo, 30 (trinta) 

dias de antecedência à data de início do evento. 

Art. 119º A liberação de residente para participação em eventos externos deverá ser 

autorizada pelo preceptor, considerando-se a relevância para sua formação nas áreas de 

concentração e temática do Programa. 

Parágrafo Único – Para solicitar liberação, o residente deverá preencher o Formulário de 

Requerimento – Eventos de Educação Externos no site da SMS de Florianópolis, anexar resumo 

da programação do evento ou comprovante de inscrição, coletar as devidas assinaturas e 

encaminhar à Escola de Saúde Pública respeitando o prazo de trinta (30) dias de antecedência.  

Art. 120º A liberação do residente para eventos internos e externos não implica na liberação 

de sua participação nos encontros teóricos presenciais noturnos, que se mantém obrigatória. 

Art. 121º Não é permitido aos residentes se ausentar de estágios obrigatórios ou optativos do 

Programa para participação em eventos internos ou externos. Casos omissos deverão ser 

discutidos e autorizados pela tutoria de referência e coordenação do Programa. 

Art. 122º Em caso de submissão de trabalho, o residente deverá encaminhar o resumo à 

ciência de seu tutor de referência e anexá-lo ao formulário de solicitação de eventos externos 

encaminhado à Escola de Saúde Pública.  

Art. 123º A ESP fará o controle do número de dias liberados para participação em eventos 

externos, observando-se o limite de dez (10) dias úteis ao ano por residente.  

Parágrafo Único – Excepcionalmente, poderá ser autorizada liberação acima de dez (10) dias 

para participação em eventos externos no período de um ano, mediante formalização de 

pedido com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência ao início do evento e justificativa 



 

 

 

por escrito à COREMU. Nesses casos, será observada a pertinência da temática para a 

formação e priorizados eventos em que houver a apresentação de trabalho pelo residente. 

 

SEÇÃO III 

DAS FÉRIAS 

Art. 124º Em acordo à Resolução no 5, de 7 de novembro de 2014, da CNRMS, o profissional de 

saúde residente tem direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser 

fracionados em dois períodos de 15 (quinze) dias, por ano de atividade, condicionadas aos 

meses em que não haja comprometimento da carga horária dos ciclos teóricos da Residência. 

§ 1º Os residentes deverão gozar suas férias nos meses de dezembro ou janeiro do R1 e de 

novembro, dezembro ou janeiro (R2), sem prejuízo às atividades teóricas desenvolvidas no 

Programa. Situações excepcionais deverão ser discutidas com tutoria e coordenação do 

Programa, considerando-se que ausências em meses não especificados neste item não 

abonarão as faltas dos residentes em aulas teóricas. 

Art. 125º As férias devem ser iniciadas em dia útil do mês. 

Art. 126º A definição do período de férias deverá ser realizada em comum acordo com o 

preceptor e coordenador de CS/DS a que o Residente está vinculado, considerando-se a 

necessidade dos serviços de saúde. 

§ 1º Em caso de férias parceladas em dois (02) períodos de quinze (15) dias, no primeiro ou 

segundo ano do Programa deverá ser observado um intervalo de, no mínimo, dez (10) dias 

úteis entre cada um dos períodos. 

Art. 127º Nas situações em que as férias não são coincidentes entre residente e preceptor, o 

residente deverá ter cobertura de outro profissional de mesma área profissional para a 

preceptoria quando o preceptor estiver ausente.  

Parágrafo Único – Não havendo outro profissional de mesma categoria para supervisão 

presencial ou à distância, preceptor e residente devem pactuar as atividades que serão 

desenvolvidas no serviço, como atividades coletivas, de vigilância e pesquisa com supervisão 

de outros preceptores do Programa de Residência Multiprofissional.  

Art. 128º A solicitação do período de férias deverá ser realizada nos primeiros sessenta (60) 

dias de cada ano letivo, conforme o seguinte fluxo: 

I – Após pactuação com preceptor, o residente deve preencher o formulário de 

solicitação de férias pelo link do formulário online de solicitação de férias; 

II – O residente deve imprimir o formulário, coletar assinaturas necessárias e 

encaminhar o pedido de férias impresso e assinado à ESP por malote.  



 

 

 

§ 1º Não havendo formalização da solicitação de férias pelo residente no período estipulado 

no Art. 128º, serão definidas férias compulsórias no mês de janeiro subsequente. 

Art. 129º A Escola de Saúde Pública fará o controle dos pedidos de férias. 

Art. 130º Casos excepcionais ou necessidade de alteração do período de férias deverão ser 

discutidos entre residente e preceptor. Nessas situações, a Escola de Saúde Pública observará 

o calendário de atividades programadas da Residência para que não seja prejudicado em 

função do período de férias acordado e solicitará autorização de mudança à coordenação do 

Programa. Havendo incompatibilidade ou indeferimento pela coordenação, a ESP entrará em 

contato com o residente para redefinição.  

Art. 131º Não são permitidos acordos internos entre residente e preceptor e/ou coordenador 

de CS/DS para modificação do período de férias sem anuência do coordenador do Programa 

e/ou para fracionamento das férias em períodos não regulamentados pela CNRMS e por este 

Regimento, sob pena de necessidade de compensação ao final da Residência pelo residente da 

carga horária referente aos dias alterados. 

 

SEÇÃO IV 

DOCUMENTOS DE ESTÁGIOS E AVALIAÇÕES  

Art. 132º A implantação do processo avaliativo da Residência é de responsabilidade de 

residentes, preceptores, tutores, coordenação do Programa, supervisores locais de estágio e 

chefias de Centros de Saúde e Distritos Sanitários. 

Art. 133º Os documentos de estágios e avaliações dos residentes e/ou preceptores e tutores 

deverão ser entregues pessoalmente na Escola de Saúde Pública, considerando-se o seguinte 

fluxo: 

I – Ao entregar o documento, o responsável deverá solicitar a assinatura de 

recebimento no canhoto disponibilizado previamente pela Escola de Saúde Pública, 

arquivando-o para fins de comprovação da entrega, caso necessária posteriormente; 

II – O responsável pela entrega deverá, ainda, assinar documento de comprovação na 

ESP, em conjunto com o profissional responsável por seu recebimento. 

Art. 134º Espaços já reservados para reuniões, supervisões e encontros teóricos presenciais, 

quando residentes e preceptores necessitam estar na SMS, devem ser utilizados 

prioritariamente para a entrega dos documentos.  

Art. 135º A entrega dos documentos deverá ser realizada respeitando-se o prazo definido 

previamente pela coordenação do Programa. 

Art. 136º Para certificação do residente, deverá ser considerado o prazo máximo de até 30 dias 

corridos após a finalização da Residência para a entrega de documentação pendente.   



 

 

 

Parágrafo Único – A não entrega de toda a documentação exigida pelo Programa de Residência 

para fins de certificação nos prazos determinados neste Regimento poderá acarretar na 

impossibilidade de certificação, cuja situação será encaminhada para deliberação pela 

COREMU. 

 

SEÇÃO V 

DA COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE RESIDENTE 

Art. 137º Na ocorrência de acidente em serviço envolvendo profissional residente, deverão ser 

seguidos os procedimentos dispostos a seguir:  

I – O residente deve comunicar o acidente imediatamente ao seu preceptor e ao 

coordenador de CS/DS/Núcleo Multiprofissional;  

II – O médico que atendeu o caso deverá preencher todos os campos relativos ao 

atendimento médico na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT);  

II – O coordenador de CS/DS/Núcleo Multiprofissional deve preencher todos os dados 

na CAT online no site do INSS;  

IV – O coordenador de CS/DS/Núcleo Multiprofissional deve imprimir e entregar uma 

cópia da CAT devidamente preenchida ao residente e encaminhar outra cópia, por malote, à 

Escola de Saúde Pública, oferecendo as demais orientações necessárias ao residente;  

V – Se necessário, o residente deverá fazer contato com o INSS para outras 

orientações. 

 

SEÇÃO VI 

DO RECEBIMENTO DE RESIDENTES VISITANTES 

Art. 138º Os profissionais residentes de outros Programas de Residência Multiprofissional que 

desejarem realizar estágio optativo no PREMULTISF deverão formalizar a solicitação por meio 

de preenchimento de formulário específico no site da SMS e envio da respectiva 

documentação exigida com, no mínimo, três (03) meses de antecedência ao início do estágio. 

Art. 139º A Escola de Saúde Pública deverá contatar os preceptores de categoria do residente 

visitante para verificar a disponibilidade de recebimento no período solicitado. 

Art. 140º Os preceptores do PREMULTISF poderão receber até seis (06) residentes visitantes 

ao ano, que deverão se integrar ao plano de trabalho já em desenvolvimento de seu residente. 

Parágrafo Único – A distribuição dos residentes visitantes entre os preceptores se dará 

preferencialmente por disponibilidade indicada pelos próprios preceptores. Não havendo 

voluntário, será indicado um preceptor para recebimento do residente, conforme escala 

organizada pela Escola de Saúde Pública tendo como critério o menor número de dias de 



 

 

 

estágios supervisionados ou de residentes visitantes recebidos em cada categoria, calculado a 

partir da ponderação por tempo de preceptoria. 

 

CAPÍTULO XIII  

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 141º O presente Regimento poderá ser alterado a qualquer momento mediante proposta 

discutida e aprovada em reunião da COREMU. 

Art. 142º Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

Florianópolis, 25 de janeiro de 2021.  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
APÊNDICE I 

BAREMA DE ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS 

Definição: instrumento com critérios e procedimentos para comprovação do cumprimento da carga horária anual de atividades teórico-práticas dos 

residentes no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, partindo-se da estimativa de carga horária ou índice de dificuldade das 

atividades previstas. 

Pontuação mínima a ser atingida: 350 pontos/ano. 

Procedimentos:  

1. Apenas atividades desenvolvidas aos finais de semana, feriados ou no período noturno (com exceção para os dias de aulas e outras atividades 

obrigatórias presenciais do Programa) serão consideradas para computação da carga horária teórico-prática a que se relaciona o BAREMA. Sugere-se que 

cada residente, com apoio dos preceptores e dos tutores, elabore um plano de atendimento ao BAREMA referente ao ano corrente da Residência. 

2. Considerando os critérios, as pontuações definidas e os documentos que serão apresentados para computação da carga horária, os residentes deverão 

preencher a pontuação total atingida. Os comprovantes deverão ser numerados, indicando-se no BAREMA aqueles que se referem à respectiva pontuação. 

3. Respeitando a data limite de entrega definida pelo Programa, o residente deverá apresentar anualmente ao tutor seu BAREMA preenchido e assinado, 

juntamente com os respectivos documentos de comprovação na ordem de numeração apresentada. 

4. O tutor fará a conferência do cumprimento da carga horária anual de atividades e, se preciso, fará contato com os residentes para esclarecimentos e/ou 

complementações necessárias.  

5. Após finalizado o processo de conferência, e estando toda a carga horária devidamente cumprida, o tutor deverá comunicar anualmente à ESP a lista de 

residentes de sua área profissional aptos à certificação neste quesito.  

6. Casos omissos serão levados à coordenação do Programa de Residência e, se necessário, à COREMU para deliberação. 



 

 

  

 
 

Nome do residente: _______________________________________________________________                Unidade de Saúde: ______________________________________________ 

Eixo Critério Pontuação 
Pontuação 

Máxima 

Comprovação da carga horária 
*Apenas atividades desenvolvidas 
aos finais de semana, feriados ou no 
período noturno, com exceção dos 
dias de aulas presenciais do 
Programa 

Pontuação 
Total 

Atingida 

Numeração 
do(s) 

Documento(s) 
de 

Comprovação 

Ações de 
saúde coletiva 

 
Pontuação 
mínima no 
eixo: 200 
pontos 

Participação em atividades nos Centros de Saúde ou comunitárias ou 
outras relacionadas à pandemia  
Pontuação mínima anual: 30 pontos 
 
*Atividades presenciais - Inclui atividades práticas comunitárias ou do 
CS realizadas à noite, feriados ou em finais de semana, articuladas e 
pactuadas com serviço e/ou equipes. Exemplo: campanhas de 
vacinação ou atividades nos CSs, participação em projetos de 
extensão, grupos noturnos, ambulatório trans, projetos/atividades 
comunitárias de promoção da saúde no território ou no município 
(rurais ou urbanas), dentre outros. Inclui ainda atividades de drive de 
vacinação e outras  relacionadas à pandemia.  
 
*Atividades remotas – podem ser desenvolvidas sem contato com 
usuários, como na manutenção de redes sociais com conteúdos 
educativos para a população (e não meramente informativo), ou em 
contato com os usuários, como grupos realizados a distância.  
Especificamente no caso do desenvolvimento de redes sociais, 
considera-se a pontuação apenas para um residente, responsável pela 
elaboração do material/postagem ou, no caso de postagens 
compartilhadas, considera-se a divisão da pontuação por postagem 
entre todos os responsáveis. 
 
 

Presenciais: 
25 pontos/ 
turno de 4 

horas 
 

Remotas em 
contato com 

usuário: 
 20 pontos/ 
turno de 4 

horas 
 

Remotas 
sem contato 

com 
usuários:  10 
pontos por 
postagem, 
máximo 50 

pontos.  

300 pontos 

Declaração do preceptor ou 
coordenador de CS/DS ou da 
atividade desenvolvida, contendo 
carga horária da atividade e/ou 
turnos em que foram realizadas 
(modelo Anexo I). 

  



 

 

  

 

Participação em reuniões do Conselho Local de Saúde (CLS) 
 
Inclui a participação nas reuniões do CLS realizadas à noite ou finais de 
semana e/ou em horário fora do horário habitual de prática do 
residente no CS. 

10 pontos/ 
reunião 

100 pontos 
Declaração do 
coordenador/presidente do CLS e 
relatório (modelo Anexo II) 

  

Desenvolvimento de estudo de caso clínico ou comunitário 
 
Inclui estudo individual aplicado aos problemas e necessidades do 
usuário, família e/ou comunidade, buscando a melhor estratégia para 
solucionar ou reverter os problemas identificados. Inclui os itens 
obrigatórios contidos no modelo do Programa, e embasamento na 
literatura.  

20 pontos/ 
estudo 

100 pontos 

Comprovante de entrega do estudo 
de caso à tutoria, em conformidade 
com modelo adotado no Programa 
(modelo Anexo III), contendo 
assinatura do preceptor. 

  

Discussão de casos clínicos ou comunitários 
 
Inclui discussão do caso clínico com intuito de investigar as causas, as 
formas de apresentação e a intensidade dos sintomas ou problemas 
do usuário/família, com base na revisão da literatura. 

5 pontos por 
caso 

discutido 
100 pontos 

Lista de presença e comprovante 
conforme modelo adotado pelo 
Programa (modelo anexo IV) 

  

Participação em Conferências de Saúde como colaborador 
 
Inclui integrar a comissão organizadora da Conferência de Saúde e/ou 
desenvolver atividades de registro ou facilitação, entre outros, na 
Conferência, conforme solicitado pela comissão organizadora.  

50 pontos/ 
evento 

50 pontos 
Certificação como colaborador ou 
declaração emitida pela Comissão 
Organizadora 

  

Desenvolvimento de projetos estruturantes, em acordo com a tutoria  
 
Entende-se como projeto estruturante algo novo no serviço e que 
tenha como produto algum benefício para a rede municipal de saúde. 
Envolve tanto a escrita quanto a execução do projeto. Inclui-se 
projetos que exigem pesquisa, estudo, elaboração de materiais e 
apresentem um resultado/ produto final.  
 
A carga horária incluída neste item não pode ser computada no item 
“  rt   p çã  em  t v d de     CS”. 

40 pontos/ 
projeto 

80 pontos 

Comprovante de entrega do projeto 
desenvolvido à tutoria, envolvendo 
sua escrita, execução e apresentação 
do produto final. 
 

  



 

 

  

 

Atividades 
acadêmicas 

Ser responsável por encontro teórico da Residência, em conjunto com 
preceptor 
Pontuação mínima (obrigatória) no R1 ou no R2: 15 pontos 
 
Inclui planejar e ministrar aula em conjunto com o preceptor/tutor, 
assim como a organização do espaço, link de aula, lista de frequência, 
envio de tarefas e materiais para leitura, entre outros. 

15 
pontos/aula 

60 pontos 
Declaração do preceptor responsável 
pela aula 

  

Realizar cursos de atualização em ambientes virtuais de aprendizagem 
em áreas afins com a Residência 
 
Inclui cursos de atualização para aprimorar os conhecimentos 
técnicos, teóricos e práticos na área de atuação do residente, em 
horário não coincidente com demais atividades do Programa. 

1 ponto/ 
hora de 

curso 
finalizado  

100 pontos 

Certificação de finalização do curso 
*Não é permitida a realização de 
cursos nas modalidades 
especialização, mestrado ou 
doutorado 

  

Participação em congressos, seminários, conferências e outros eventos 
científicos em áreas afins com a Residência  
 
Participação presencial/virtual em eventos, como congressos, 
seminários, conferências e outros eventos científicos em áreas afins 
com a Residência 

2,5 
pontos/hora 

100 pontos 

Certificação de participação, em 
conjunto com a programação do 
evento 
*Computado apenas carga horária 
noturna ou aos finais de semana. 
Não são contabilizados eventos em 
que o residente obteve liberação 
formal para participação em eventos 
externos (ou seja, já validados dentro 
dos 10 dias úteis de liberação para 
eventos a que os residentes tem 
direito anualmente).   

  

Participação em apresentação de defesa de trabalhos de conclusão de 
cursos em áreas afins à Residência 
 
Inclui participar presencialmente ou remotamente de defesa de 
trabalho de conclusão de curso (de graduação ou pós-graduação) em 
áreas afins à Residência, com intuito de atualização em relação às 
pesquisas que estão acontecendo na área de formação do residente.   

1 ponto/ 
hora 

20 pontos 
Relatório e declaração do presidente 
da banca de avaliação do trabalho 
(modelo Anexo VI) 

  



 

 

  

 

Produção 
científica 

Apresentação e/ou publicação de trabalhos em congressos e outros 
eventos científicos em áreas afins com a Residência, acordado com a 
tutoria 
 
Envolve a apresentação de trabalhos em congressos e outros eventos 
científicos em áreas afins com a Residência, devidamente 
comprovada.  

20 pontos/ 
trabalho 

200 pontos 

Publicação em anais de eventos, 
artigos, resumos, resumos 
expandidos, etc., ou certificado de 
apresentação do trabalho no evento 
*Não obrigatório que o certificado 
de apresentação do trabalho esteja 
em nome do residente, mas, de 
alguma forma, deve ser possível a 
comprovação de sua 
autoria/coautoria 

  

Publicação de artigo científico em áreas afins com a Residência, 
acordado com a tutoria 
 
Envolve a publicação de artigos em revistas científicas, desde que o 
tema tenha afinidade com a Residência e que a submissão ou 
publicação ocorra após início da Residência. 

30 pontos/ 
submetido 
50 pontos/ 
publicado 

200 pontos 
Comprovante de submissão ou 
publicação do artigo 

  

Outras 
atividades 

Organização de eventos científicos e/ou acadêmicos na área da 
Residência 
 
Envolve a atividade de organizar um evento científico ou acadêmico, 
incluindo ações de planejamento, logística, divulgação, entre outras. 

20 pontos/ 
evento 

40 pontos 
Certificação ou declaração como 
comissão organizadora 

  

Ser representante titular ou suplente dos residentes na COREMU 
 
Envolve a representação por eleição como titular ou suplente dos 
residentes do programa na COREMU. 

30 pontos/ 
semestre 

60 pontos 
Declaração emitida pelo 
coordenador da COREMU ou Escola 
de Saúde Pública/SMS 

  

Participar da comissão de organização de eventos promovidos pela 
coordenação do Programa ou ESP/SMS 
 
Envolve a atividade de organizar eventos promovidos pela 
coordenação do Programa de Residência ou ESP/SMS, incluindo ações 
de planejamento, logística, divulgação, entre outras. 
 

20 pontos/ 
evento 

40 pontos 
Declaração emitida pelo 
coordenador da Residência ou pela 
ESP/SMS 

  



 

 

  

 

Autocuidado  

Realizar prática regular de atividade física 
 
Inclui a realização de atividade física supervisionada por profissional 
de educação física (exceto outro residente ou preceptor do Programa) 
em estabelecimento de saúde, como academia, clínica, estúdio, entre 
outros, ou realizada por profissional liberal. 

10 pontos/ 
trimestre 

40 pontos 

Comprovante de frequência na 
atividade física, com carga horária 
mínima de 2 horas/semana e no 
mínimo 75% de assiduidade no 
trimestre 

  

Realizar psicoterapia ou outras formas de terapias para promover a 
saúde mental  
 
Inclui tratamento/acompanhamento realizado por profissional de 
saúde habilitado (exceto outro residente ou preceptor do Programa) 
em estabelecimento de saúde para promoção de saúde mental, 
incluindo psicoterapia, auriculoterapia, musicoterapia, entre outros. 

5 pontos/ 
trimestre 

20 pontos 
Declaração emitida pelo profissional 
responsável, com no mínimo 1 
hora/semana de atividade 

  

Participar de atividades comunitárias (rurais ou urbanas) de promoção 
da saúde no território ou no município  
 
Inclui participação em atividades comunitárias (rurais ou urbanas) de 
promoção da saúde no território ou no município para autocuidado do 
residente 

1 ponto/ 
atividade 

10 pontos 
Declaração emitida pelo responsável 
pela atividade (modelo Anexo VII) 

  

Pontuação Total 
*Anexar os documentos comprobatórios da pontuação ao BAREMA, em ordem numérica. 

__________ PONTOS 

 
Data: _____/_____/_____                             Assinatura do residente: _____________________________________________________ 
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     BAREMA: Anexo I - Participação em atividades nos Centros de Saúde ou comunitárias ou 
outras relacionadas à pandemia 
 

Nome do(s) residente (s):________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

No campo abaixo o(a) residente deve descrever de forma resumida qual a atividade 

desenvolvida, incluindo nome da atividade, data e horário em que foi realizada, local, público 

alvo, objetivos da atividade e resultados atingidos: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.  

 

 

DECLARAÇÃO 

 
Declaro que no dia ___/___/_____, o(a) residente 

________________________________ 

________________________________________ participou da atividade 

_____________ 

___________________________________________________, totalizando _____ horas. 

_______________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do preceptor ou coordenador de CS/DS ou do coordenador da atividade  

 



 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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BAREMA: Anexo II - Participação em reuniões do Conselho Local de Saúde (CLS) 

 

Nome do residente:_____________________________________________________________ 

Categoria profissional: __________________________________________________________ 

Data e Horário da Reunião: _______________________________________________________ 

Local da Reunião: ______________________________________________________________ 

 
 

No campo abaixo o(a) residente deve descrever de forma resumida quem foram os 

participantes da reunião (comunidade, profissionais de saúde, conselheiros, etc.), quais os 

assuntos abordados e os devidos encaminhamentos: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.  

 

 

DECLARAÇÃO 

Declaro que no dia ____/___/_____, no horário de _____ às _____, o(a residente 

________________________________________________________________________ 

participou da reunião do Conselho Local de Saúde do Centro de Saúde 

________________________________________________________________________.  

 
______________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura coordenador/ presidente do Conselho Local de Saúde  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
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BAREMA: Anexo III - ESTUDO DE CASO CLÍNICO OU COMUNITÁRIO 

 

Data: ____/____/____ 

Categoria profissional: __________________________________ 

Nome do residente: ____________________________________________________________ 

 

HISTÓRIA CLÍNICA/SOCIAL 

Descreva a história clínica do usuário. 

 

AVALIAÇÃO FÍSICA/SOCIAL 

Descreva os dados gerais do exame físico realizado e/ou dos dados sociais levantados. 

 

CONDUTA PROFISSIONAL 

Descreva como foi realizado o atendimento e a conduta profissional adotada. 

 

DISCUSSÃO 

Justifique a conduta profissional adotada incluindo, no mínimo, três referências bibliográficas 

pesquisadas, suas considerações a respeito do atendimento, suas dúvidas, pontos que 

considera terem sido positivos ou negativos, etc. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

Descreva encaminhamentos e outras ações a serem realizadas, incluindo ações e/ou propostas 

de ações com outros profissionais da ESF e do EMAPS, preferencialmente. 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do residente 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do preceptor 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 

BAREMA: Anexo IV - Discussão de Casos Clínicos ou Comunitários 

 

Data: ____/____/____ 

 

Lista de presentes: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

HISTÓRICO CLÍNICO/SOCIAL/COMUNITÁRIO 

Descreva o histórico clínico/social/comunitário do caso discutido. 

 

DISCUSSÃO 

Relate a discussão de caso realizada pelos envolvidos, incluindo considerações a respeito do 

caso, dúvidas, pontos positivos ou negativos, etc. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

Descreva encaminhamentos e outras ações a serem realizadas. 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do residente 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
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Anexo V – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESTRUTURANTES 

Data: ____/____/____ 

Nome do residente: ____________________________________________________________ 

Categoria profissional: __________________________________________________________ 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Inclua o referencial teórico do projeto estruturante, incluindo a bibliografia estudada. 

 

OBJETIVOS 

Descreva os objetivos geral e específicos do projeto estruturante. 

 

METODOLOGIA 

Descreva os procedimentos metodológicos que serão aplicados no projeto. 

 

RESULTADOS 

Apresente os resultados de seu projeto estruturante. 

 

REFERÊNCIAS 

Inclua as referências utilizadas no desenvolvimento do projeto estruturante. 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do residente 



 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

  

BAREMA: Anexo VI - PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Data: ____/____/____ 

Nome do residente: ____________________________________________________________ 

Categoria profissional: __________________________________________________________ 

 Informações sobre a Banca 

Autor:________________________________________________________________________

Título: _______________________________________________________________________ 

Instituição:____________________________________________________________________ 

Nível: (   ) Especialização  (    ) Mestrado  (   ) Doutorado 

Resumo da apresentação – Descreva as principais informações relacionadas ao trabalho 

apresentado, incluindo Objetivos, Metodologia, Resultados e Conclusões: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

DECLARAÇÃO 

Declaro que na presente data o(a) residente 

_____________________________________________________________, assistiu à 

defesa de trabalho de conclusão de curso de Pós-Graduação defendida por 

__________________________________________________________________________. 

_______________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Coordenador (a) da Banca Examinadora ou Responsável da Instituição 



 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

  

BAREMA: Anexo VII - PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES COMUNITÁRIAS DE PROMOÇÃO DA 

SAÚDE  

Data: ____/____/____ 

Nome do residente: ____________________________________________________________ 

Categoria profissional: __________________________________________________________ 

  

DECLARAÇÃO 

Declaro que o(a) residente __________________________________________________ 

participou da atividade ____________________________________________________, 

promovida por (instituição) _________________________________________________, 

na data de ___/___/____, das _____ às _____ horas. 

 

_______________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável pela Atividade 

 

 



 

 

  

 

APÊNDICE II 

Termo de Compromisso do Preceptor 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

NOME COMPLETO: _____________________________________________________________ 

EMAIL: _______________________________________________________________________ 

CELULAR: ____________________________               CPF: ______________________________      

CENTRO DE SAÚDE/ DISTRITO SANITÁRIO: __________________________________________  

PROFISSÃO: ____________________________          MATRÍCULA: _______________________  

CARGA HORÁRIA: ___h  

PÓS-GRADUAÇÃO: _____________________________________________________________ 

*Anexar cópia do diploma de pós-graduação ao Termo de Compromisso 

 

01. Eu, __________________________________, CPF nº ___________________, DECLARO estar 

ciente do termo de compromisso celebrado entre o(a) pleiteado(a) e o Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família, que lhe assegura o direito de compor o corpo de 

preceptoria, dentro das normas e disposições legais da Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional e da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, a cujo cumprimento se 

obriga. 

02. O presente termo terá duração enquanto houver vinculação ao corpo de preceptoria da 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família.  

03. Ao se tornar preceptor, o profissional assume a responsabilidade de supervisionar atividades 

práticas e teórico-práticas realizadas pelos residentes nos serviços de saúde, realizar atividades 

teóricas e as demais atribuições, além de supervisionar alunos de graduação e residentes 

visitantes, conforme disposto no Regimento Interno, no Projeto Político Pedagógico do Programa 

e no edital de seleção de preceptores.  

04. O profissional assume ciência de que deverá monitorar diariamente a frequência do(s) 

residente(s) sob sua responsabilidade por meio de ponto eletrônico para fins acadêmicos e 

administrativos e cumprir as demais orientações estabelecidas para registro de frequência 

dispostas no Regimento Interno. 

05. O profissional assume a responsabilidade de comunicar ao coordenador de CS/DS e à Escola de 

Saúde Pública situações de afastamento do residente por doença, gestação ou qualquer outro 

motivo e quando identificado abandono pelo residente em até 48 horas após o evento. 



 

 

  

 

06. O profissional assume a responsabilidade de comunicar ao coordenador de CS/DS e à Escola de 

Saúde Pública em até 48 horas após o evento caso se afaste por doença, gestação ou qualquer 

outro motivo, deixe de desempenhar a função de preceptoria ou quaisquer situações que o 

impossibilite de receber a gratificação de preceptoria, estando ciente de que não poderá acumular 

gratificações de cargos comissionado ou funções gratificadas e outras bolsas de ensino e serviço. 

07. Além do contido neste termo, o preceptor estará adstrito às demais disposições normativas 

legais e regulamentares que disciplinam a Residência Multiprofissional.  

08. O profissional reconhece e aceita que os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador da 

Residência e, se necessário, pela Comissão de Residência Multiprofissional a qual o Programa está 

vinculado. 

 

De acordo com o termo, assino 2 (duas) vias de igual teor. 

Florianópolis, _____ /_____/_____  

 

 

____________________________________________________________ 

(Profissional) 



 

 

  

 

APÊNDICE III 
Termo de Compromisso do Residente 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

01. Eu, _______________________________, graduado (a) em ____________________ inscrito 

(a) sob o nº _____________ ou protocolo de inscrição nº _____________ no respectivo conselho 

de categoria, CPF nº _____________, DECLARO estar ciente do termo de compromisso celebrado 

entre o(a) pleiteado(a) e o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, que 

lhe assegura o direito de realizar o Curso de Residência dentro das normas e  disposições legais da 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, a cujo cumprimento se obriga. 

02. O presente termo terá duração de 02 (dois) anos, iniciando-se em __/03/20__, ou até que o 

residente cumpra com as atividades necessárias para finalização do curso de Residência. 

03. O residente assume a responsabilidade de cumprir o Programa de Residência em tempo 

integral e dedicação exclusiva, com carga horária total de 60 horas semanais, respeitando as 

disposições do Projeto Político Pedagógico e do Regimento/Regulamento Interno que o regem, e 

declara ciência de que é vedado cursar outro programa de graduação ou pós-graduação ou 

possuir outro vínculo empregatício concomitantemente ao cursar o Programa, o que determinará 

o seu desligamento do Programa e imediato cancelamento da bolsa de Residência. 

04. O residente assume ciência de que deverá registrar diariamente a frequência por meio de 

ponto eletrônico para fins acadêmicos e administrativos e cumprir as demais orientações 

estabelecidas para registro de frequência dispostas no Regimento Interno do Programa. 

05. O residente declara ciência de que deverá responsabilizar-se pelo seu transporte, alimentação e 

moradia no período da Residência. 

 06. O residente declara completa ciência e aceitação das normas e condições estabelecidas no 

edital de seleção no qual foi aprovado e na legislação pertinente, acerca das quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

07. O residente declara que não concluiu outro Programa de Residência na modalidade 

multiprofissional ou uniprofissional na mesma área de concentração.  

08. O residente declara que concluiu no máximo mais um programa de Residência nas modalidades 

multiprofissional ou uniprofissional, em área de concentração diferente desta.  

09. O residente está ciente que se infringir as disposições 07 e 08 estará automaticamente 

desligado do programa e obrigado a devolver para a instituição financiadora o valor total de bolsa 

pago indevidamente. 

10. O residente está ciente de que não poderá pleitear qualquer equivalência ou validação de 

disciplinas de outro programa de Residência anteriormente cursado. 



 

 

  

 

11. O residente declara ciência de que está sujeito às demais disposições normativas legais e 

regulamentares que disciplinam a Residência Multiprofissional.  

12. O presente termo não cria e não envolve nenhum tipo de vínculo empregatício entre as 

partes. 

13. O residente declara aceitar a bolsa que lhe é conferida, comprometendo-se a cumprir o 

disposto neste Instrumento, em todos os seus termos, cláusulas e condições, inclusive, 

declarando aceitar o Regimento Interno do Programa e as normas da Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional. 

14. O residente reconhece e aceita que os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 

Residência Multiprofissional a qual se vincula o Programa e, em última instância, pela Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional. 

 

De acordo com o termo, assino 2 (duas) vias de igual teor. 

Florianópolis, _____ /_____/_____  

 

 

________________________________________________  

(Residente) 

 



 

 

  

 

 
APÊNDICE IV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO PROFISSIONAL ESPECÍFICA DE RESIDENTES  

 

Data: ____/____/____    

Ação acompanhada: (      ) Atendimento individual    (      ) Visita domiciliar    (      ) Grupo  

                                      (      ) Discussão de casos clínicos     (      ) Outro. Qual? _______________________ 

* Realizar a avaliação de duas (2) ações semestralmente, obrigatoriamente reavaliando uma (1) ação 

avaliada no semestre anterior. 

Nome do residente: ___________________________________________________________________ 

Nome do preceptor: ___________________________________________________________________ 

 

Conceitos de avaliação 

Nota 9,0 a 10,0 (Excelente): atende aos requisitos  

Nota 7,0 a 8,9 (Bom): na maioria das vezes atende aos requisitos  

Nota 5,0 a 6,9 (Regular): atende parcialmente aos requisitos  

Nota 0,1 a 4,9 (Ruim): pouco atende aos requisitos  

Nota 0,0 (Péssimo): não atende aos requisitos 

 

Competências avaliadas 

1. Anamnese   

Requisitos: coletar as informações necessárias e organizar e sistematizar os dados dos usuários, de 

forma que seja permitida análise da situação/problema existente e definição da melhor ação 

terapêutica a ser realizada. 

Nota: _________ 



 

 

  

 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

2. Habilidade de comunicação  

Requisitos: estabelecer comunicação efetiva com os usuários no atendimento clínico. Acolher e 

escutar suas necessidades e opiniões, discutir com os usuários sobre sua situação/problema e pactuar 

o tratamento indicado. Utilizar linguagem adequada para o entendimento. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

3. Raciocínio clínico  

Requisitos: apresentar raciocínio clínico adequado às ações realizadas, resultando em tomada de 

decisões baseadas em sua capacidade de observação, análise, crítica, autonomia de pensar e agir e 

refletir. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

4. Procedimentos técnicos com os usuários  

Requisitos: realizar procedimentos técnicos adequados e de qualidade. Possuir as habilidades 

necessárias para a realização da ação, em conformidade com as recomendações atuais para sua 

execução. 

Nota: _________ 



 

 

  

 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

5. Registro no prontuário  

Requisitos: registrar adequadamente as informações dos usuários em prontuário, em conformidade 

com as ações realizadas e sem dificuldade para utilização do prontuário eletrônico. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

6. Resolução de problemas  

Requisitos: identificar problemas em relação às ações clínicas realizadas e propor e implantar soluções, 

o que pressupõe capacidade de análise, reflexão e ação frente aos problemas levantados. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

7. Busca por apoio do preceptor em dúvidas clínicas  

Requisitos: em situações de dúvida, procurar apoio da preceptoria para discutir os casos e definir a 

melhor forma de intervenção em relação às ações clínicas, demonstrando interesse em qualificar as 

ações realizadas. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  



 

 

  

 

 

Observações para feedback: 

 

 

8. Domínio de conteúdos específicos e competência na área profissional: 

Requisitos: apresentar domínio de conteúdos específicos da área profissional e competência 

(capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para agir) para a priorização, o 

planejamento e a execução de atividades clínicas. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

9. Observações Gerais: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

10. Nota Final: __________________ 

Para cálculo, somar o número de pontos e dividir pelo número de itens avaliados (exceto observações).  

 

Assinatura do preceptor: ________________________________________________________________ 

Assinatura do residente: ________________________________________________________________ 

*O contrato pedagógico (Apêndice VI) deve ser um instrumento utilizado para acordos e 

acompanhamento ao longo do processo avaliativo da Residência. 



 

 

  

 

APÊNDICE V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO PRÁTICA DE RESIDENTES – AUTOAVALIAÇÃO  

 

Data: ____/____/____ 

Nome do residente: ____________________________________________________________________ 

 

Conceitos de avaliação 

Nota 9,0 a 10,0 (Excelente): atende aos requisitos  

Nota 7,0 a 8,9 (Bom): na maioria das vezes atende aos requisitos  

Nota 5,0 a 6,9 (Regular): atende parcialmente aos requisitos  

Nota 0,1 a 4,9 (Ruim): pouco atende aos requisitos  

Nota 0,0 (Péssimo): não atende aos requisitos 

 

Dimensão ético-política 

 

1. Assiduidade  

Requisitos: ser assíduo e demonstrar responsabilidade com suas atividades diárias. Faltar em poucas 

situações, justificando-as. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 



 

 

  

 

2. Pontualidade  

Requisitos: ser pontual. Atrasar-se em poucas situações, justificando-as. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

3. Conduta ética  

Requisitos: apresentar conduta ética no cuidado com os usuários e no trabalho em equipe, procurando 

evitar danos e tendo o bem-estar e a autonomia dos usuários como a finalidade de suas ações. Manter 

sigilo sobre informações fornecidas por usuários ou compartilhadas entre a equipe de saúde. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

4. Motivação  

Requisitos: demonstrar interesse e dedicação para o desempenho de suas atividades, bem como 

iniciativa para a execução de ações com base nos princípios e nas diretrizes do SUS/AB. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

 



 

 

  

 

5. Prontidão/ Pró-atividade  

Requisitos: estar disponível para realizar as ações necessárias, adequando demandas com agenda de 

atividades. Apresentar pró-atividade na proposição e execução de ações, bem como na resolução de 

dificuldades. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

6. Atuação interdisciplinar  

Requisitos: demonstrar-se aberto para trabalhar interdisciplinarmente, integrando seus saberes e 

práticas aos de outras categorias profissionais intra e entre equipes de saúde. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

Dimensão de interação interpessoal 

 

7. Relacionamento com demais residentes  

Requisitos: demonstrar boa relação e cooperar com os demais residentes. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 



 

 

  

 

8. Relacionamento com profissionais dos Centros de Saúde  

Requisitos: demonstrar boa relação e cooperar com os profissionais dos CS no tocante às ações 

planejadas local e municipalmente. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

9. Relacionamento com preceptores  

Requisitos: demonstrar boa relação com os preceptores, mostrando-se receptivo às discussões de 

supervisão realizadas e buscando a melhoria de seu processo de formação e atuação na Atenção 

Básica. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

10. Relacionamento com usuários 

Requisitos: demonstrar boa relação e empatia com os usuários, tratando-os com respeito. Utilizar 

linguagem verbal e não-verbal adequada na relação estabelecida. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

 



 

 

  

 

Dimensão de desenvolvimento de ações nos CS com base em princípios e diretrizes do SUS 

 

11. Domínio de conteúdos relacionados ao SUS/Atenção Básica  

Requisitos: apresentar domínio de conteúdos relacionados ao SUS/AB para a priorização, o 

planejamento e a execução de atividades práticas no CS. Buscar apoio do preceptor/tutor para sanar as 

dificuldades. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

12. Domínio de conteúdos específicos da área profissional  

Requisitos: apresentar domínio de conteúdos específicos da área profissional para a priorização, o 

planejamento e a execução de atividades práticas no CS, sejam elas clínicas individual/coletiva ou de 

cunho sanitário. Buscar apoio do preceptor para sanar as dificuldades. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

13. Organização  

Requisitos: priorizar, planejar e organizar-se adequadamente para o desempenho das atividades nos 

CS, tanto no que se refere às ações específicas de seu núcleo de atuação quanto às ações de campo e 

interdisciplinares. Tomar como base os princípios e as diretrizes do SUS, a Política Municipal de 

Atenção Primária de Florianópolis e as diretrizes estabelecidas no Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

Residência. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  



 

 

  

 

Observações para feedback: 

 

 

14. Desempenho nas atividades teórico-práticas  

Requisitos: se comprometer e contribuir para o planejamento das atividades teórico-práticas, 

participar da execução das ações pactuadas e buscar aprofundar seus conhecimentos a partir dos 

temas discutidos. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

 

15. Observações Gerais: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

16. Nota Final: __________________ 

Para cálculo da nota final, somar o número de pontos e dividir pelo número de itens avaliados (exceto 

observações).  

 

Assinatura do residente: ________________________________________________________________ 

*O contrato pedagógico (Apêndice VI) deve ser um instrumento utilizado para acordos e 

acompanhamento ao longo do processo avaliativo da Residência. 

 



 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO PRÁTICA DE RESIDENTES – PRECEPTOR E COORDENADOR DE CS 

 

Data: ____/____/____ 

Nome do residente: ____________________________________________________________________ 

 

Conceitos de avaliação 

Nota 9,0 a 10,0 (Excelente): atende aos requisitos  

Nota 7,0 a 8,9 (Bom): na maioria das vezes atende aos requisitos  

Nota 5,0 a 6,9 (Regular): atende parcialmente aos requisitos  

Nota 0,1 a 4,9 (Ruim): pouco atende aos requisitos  

Nota 0,0 (Péssimo): não atende aos requisitos 

 

Dimensão ético-política 

 

1. Assiduidade  

Requisitos: ser assíduo e demonstrar responsabilidade com suas atividades diárias. Faltar em poucas 

situações, justificando-as. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

2. Pontualidade  



 

 

  

 

Requisitos: ser pontual. Atrasar-se em poucas situações, justificando-as. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

3. Conduta ética  

Requisitos: apresentar conduta ética no cuidado com os usuários e no trabalho em equipe, procurando 

evitar danos e tendo o bem-estar e a autonomia dos usuários como a finalidade de suas ações. Manter 

sigilo sobre informações fornecidas por usuários ou compartilhadas entre a equipe de saúde. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

4. Motivação  

Requisitos: demonstrar interesse e dedicação para o desempenho de suas atividades, bem como 

iniciativa para a execução de ações com base nos princípios e nas diretrizes do SUS/AB. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

 

5. Prontidão/ Pró-atividade  

Requisitos: estar disponível para realizar as ações necessárias, adequando demandas com agenda de 



 

 

  

 

atividades. Apresentar pró-atividade na proposição e execução de ações, bem como na resolução de 

dificuldades. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

6. Atuação interdisciplinar  

Requisitos: demonstrar-se aberto para trabalhar interdisciplinarmente, integrando seus saberes e 

práticas aos de outras categorias profissionais intra e entre equipes de saúde. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

Dimensão de interação interpessoal 

 

7. Relacionamento com demais residentes  

Requisitos: demonstrar boa relação e cooperar com os demais residentes. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

8. Relacionamento com profissionais dos Centros de Saúde  

Requisitos: demonstrar boa relação e cooperar com os profissionais dos CS no tocante às ações 



 

 

  

 

planejadas local e municipalmente. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

9. Relacionamento com preceptores  

Requisitos: demonstrar boa relação com os preceptores, mostrando-se receptivo às discussões de 

supervisão realizadas e buscando a melhoria de seu processo de formação e atuação na Atenção 

Básica. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

10. Relacionamento com usuários 

Requisitos: demonstrar boa relação e empatia com os usuários, tratando-os com respeito. Utilizar 

linguagem verbal e não-verbal adequada na relação estabelecida. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

 

Dimensão de desenvolvimento de ações nos CS com base em princípios e diretrizes do SUS 

ATENÇÃO! ESTA DIMENSÃO DEVE SER AVALIADA EXCLUSIVAMENTE PELO PRECEPTOR. 



 

 

  

 

 

11. Domínio de conteúdos relacionados ao SUS/Atenção Básica  

Requisitos: apresentar domínio de conteúdos relacionados ao SUS/AB para a priorização, o 

planejamento e a execução de atividades práticas no CS. Buscar apoio do preceptor/tutor para sanar as 

dificuldades. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

12. Domínio de conteúdos específicos da área profissional  

Requisitos: apresentar domínio de conteúdos específicos da área profissional para a priorização, o 

planejamento e a execução de atividades práticas no CS, sejam elas clínicas individual/coletiva ou de 

cunho sanitário. Buscar apoio do preceptor para sanar as dificuldades. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

13. Organização  

Requisitos: priorizar, planejar e organizar-se adequadamente para o desempenho das atividades nos 

CS, tanto no que se refere às ações específicas de seu núcleo de atuação quanto às ações de campo e 

interdisciplinares. Tomar como base os princípios e as diretrizes do SUS, a Política Municipal de 

Atenção Primária de Florianópolis e as diretrizes estabelecidas no Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

Residência. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 



 

 

  

 

Observações para feedback: 

 

 

14. Desempenho nas atividades teórico-práticas  

Requisitos: se comprometer e contribuir para o planejamento das atividades teórico-práticas, 

participar da execução das ações pactuadas e buscar aprofundar seus conhecimentos a partir dos 

temas discutidos. 

Nota: _________ 

(     ) Não se aplica Justifique:  

 

Observações para feedback: 

 

 

 

15. Observações Gerais: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

16. Nota Final: __________________ 

Para cálculo da nota final, somar o número de pontos e dividir pelo número de itens avaliados (exceto 

observações).  

 

Assinatura do preceptor ou coordenador do CS/ articulador do Distrito Sanitário: 

_____________________________________________________________________________________

Assinatura do residente: ________________________________________________________________ 

*O contrato pedagógico (Apêndice VI) deve ser um instrumento utilizado para acordos e 

acompanhamento ao longo do processo avaliativo da Residência. 



 

 

  

 

APÊNDICE VI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

Data: ____/____/____ 

Nome do residente: ____________________________________________________________________ 

Nome do preceptor: ____________________________________________________________________ 

 

O Contrato Pedagógico tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de habilidades para o 

trabalho na Atenção Básica através da orientação em relação aos avanços alcançados e às dificuldades a 

serem superadas e do incentivo ao planejamento de ações para mudanças. Seu uso no Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família deve ser realizado conjuntamente com outros 

instrumentos avaliativos, cuja aplicação é de responsabilidade dos preceptores, podendo ser elaborado 

em conjunto com tutores do Programa. 

 

Instruções 

1) O residente deve conhecer o PPP e o Regimento Interno do Programa de Residência, a Política 

Municipal de Atenção Primária de Florianópolis e a Política Nacional de Atenção Básica; 

2) O residente deve preencher o Contrato com suas expectativas, pontos fortes e pontos a melhorar 

(preceptor também deve preencher um formulário previamente para discussão com o residente); 

3) Residente e preceptor/tutor devem realizar uma reunião de 1h para discutir os registros (ler em 

conjunto as expectativas e os pontos fortes e a melhorar elencados pelo residente) e acordar objetivos a 

ser alcançados, formas de atuação e mecanismos de avaliação do processo; 

4) Agendar nova reunião para discussão do Contrato e reiniciar o processo (observar o cronograma de 

aplicação do Contrato Pedagógico, disponibilizado no Regimento Interno do Programa). 

*A utilização dos instrumentos de avaliação do residente é recomendada para embasar a utilização do 

Contrato pedagógico. 

 



 

 

  

 

EXPECTATIVAS 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

PONTOS FORTES 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

PONTOS A MELHORAR 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

PLANO  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do preceptor/ tutor: __________________________________________________________ 

Assinatura do residente: ________________________________________________________________



 

 

  

 

APÊNDICE VII 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO  

Exceto estágios em UPA (enfermagem e odontologia) 

Data: ____/____/____         Local de estágio: ______________________________________________ 

Nome do residente: __________________________________________________________________ 

Nome do supervisor de estágio: _________________________________________________________ 

Período de estágio: ____/____/____ a ____/____/____              Carga horária total: ____ horas 

Item avaliado 
Nota       

(0 a 10) 

Não se 

aplica 
Observações 

Assiduidade 

   

 

Pontualidade 
   

 

Compromisso e interesse  
   

 

Aprendizado de habilidades específicas do 

campo de estágio 

   

Relacionamento com o usuário* 

* Não se aplica para os estágios de gestão 

   

 

Ética e respeito no relacionamento com o 

supervisor local de estágio/ equipe de saúde 

   

 

Outras observações: 

Nota final: ____________ (soma das notas/ número de itens avaliados)               

Assinatura do supervisor de estágio: ______________________________________________________



 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO  

Exceto estágios em UPA e de gestão  

Habilidade/ 

Competência 
O que? Como? Feedback 

Assiduidade 

Avaliar a frequência e as faltas nos estágios. Na impossibilidade de 

comparecimento, é responsabilidade do residente avisar o supervisor com 

antecedência, devendo ser entregue justificativa da falta (atestado). O 

controle da frequência nas Unidades de Saúde da SMS deve ser realizado 

através de registro em ponto eletrônico. 

O que está acontecendo? 

Pontualidade 

A chegada e a saída do residente devem acontecer nos horários 

previamente acordados de início e final do estágio. Nas Unidades de Saúde 

da SMS, o controle da pontualidade deve ser realizado através de registro 

em ponto eletrônico. 

O que está acontecendo? 

Compromisso e 

interesse  

Apresentar curiosidade e interesse pelos casos, buscar por informações em 

artigos/livros, estudar e trazer questionamentos. A avaliação do 

compromisso e do interesse pode ser realizada em atendimentos 

compartilhados com o supervisor e em discussões de casos. 

Está interessado? O que está 

acontecendo? 

Aprendizado de 

habilidades 

específicas do campo 

de estágio 

Apresentar raciocínio clínico e habilidades específicas pertinentes à prática 

realizada. Realizar coleta de dados relacionados ao problema trazido, sem 

desprezar outros problemas/queixas relatados ou detectados e, examinar e 

orientar o usuário de acordo com as necessidades apresentadas. O 

residente deve ainda, realizar estudos prévios conforme a frequência e a 

necessidade dos casos. O aprendizado de habilidades específicas do campo 

de estágio pode ser observado em atendimentos compartilhados com o 

supervisor e através de discussões de casos. 

O que você aprendeu? O que 

fará diferente da próxima vez? 

Que necessidades de 

aprendizado identificou? 

Como tratará essas 

necessidades de aprendizado?  

Relacionamento com 

o usuário 

Relacionar-se de maneira empática e respeitosa com os usuários. Saber 

ouvir o usuário e intervir quando adequado.  Ter uma posição de empatia 

na relação com o usuário. Observar como trata e se dirige aos usuários (se 

cumprimenta, se atende de porta fechada ou aberta). A avaliação poderá 

ocorrer através de observação do residente e discussões de casos. 

Anotar situações para futura 

avaliação. Dar o feedback do 

ocorrido o mais rápido 

possível. Frisar e clarificar o 

que está sendo avaliado. 

Ética e respeito no 

relacionamento com 

o supervisor local de 

estágio e equipe de 

saúde  

Relacionar-se de maneira empática, respeitosa e ética com o supervisor 

local de estágio e equipe de saúde. Observar como trata e se dirige ao 

supervisor local de estágio e à equipe de saúde. 

Anotar situações para futura 

avaliação. Dar o feedback do 

ocorrido o mais rápido 

possível. Frisar e clarificar o 

que está sendo avaliado. 



 

 

  

 

APÊNDICE VIII 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

FREQUENCIA DE ESTÁGIO  

 

Nome do residente: ________________________________________________________________ 

Nome do supervisor de estágio: ______________________________________________________ 

Local de estágio: __________________________________________________________________ 

Período de estágio: ____/____/____ a ____/____/____       Carga horária total: ____ horas 

 

Data Entrada Saída Entrada Saída Rubrica ou assinatura do residente 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Data: ____/____/____ 

Assinatura do residente: ____________________________________________________________ 

Assinatura do supervisor de estágio: __________________________________________________ 



 

 

  

 

APÊNDICE IX 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO EM UPA  

Odontologia 

Data: ____/____/____        Local de plantão: _______________________________________________ 

Nome do residente: __________________________________________________________________ 

Nome do supervisor de plantão: ________________________________________________________ 

Período avaliado: ____/____/____ a ____/____/____              Carga horária total: ____ horas 

 

Item avaliado 
Nota       

(0 a 10) 

Não se 

aplica 
Observações 

Assiduidade    

Pontualidade    

Compromisso e interesse     

Aprendizado de habilidades específicas do 

campo de plantão 

   

Manejo e gerenciamento do tempo de consulta    

Registro    

Relacionamento com o usuário    

Ética e respeito no relacionamento com o 

supervisor local de plantão/ equipe de saúde 

   

Outras observações: 

 

 

Nota final: ____________ (soma das notas/ número de itens avaliados) 

Assinatura do supervisor de plantão: _____________________________________________________ 



 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO EM UPA  

Odontologia 

Habilidade/ 

Competência 
O que? Como? Feedback 

Assiduidade 

Avaliar a frequência e as faltas nos plantões. Deve-

se ponderar que faltas aos plantões são 

consideradas graves e devem ser comunicadas por 

escrito ao Coordenador do PREMULTISF. Quando 

na impossibilidade de comparecimento, é 

responsabilidade do residente avisar o supervisor 

com antecedência, devendo ser entregue 

justificativa da falta (atestado). O controle da 

frequência deve ser realizado através de registro 

em ponto eletrônico. 

O que está acontecendo? 

Pontualidade 

A chegada e a saída do residente devem acontecer 

nos horários de início e final do plantão. O controle 

da pontualidade deve ser realizado através de 

registro em ponto eletrônico. 

O que está acontecendo? 

Compromisso e 

interesse  

Apresentar curiosidade e interesse pelos casos, 

buscar por informações em artigos/livros, estudar 

e trazer questionamentos. A avaliação do 

compromisso e do interesse pode ser realizada em 

atendimentos compartilhados com o supervisor e 

de discussões de casos. 

Está interessado? O que está 

acontecendo? 

Aprendizado de 

habilidades 

específicas do campo 

de plantão 

Apresentar raciocínio clínico e habilidades 

específicas pertinentes à prática realizada. Realizar 

coleta de dados relacionados ao problema trazido, 

sem desprezar outros problemas/queixas 

relatados ou detectados e, examinar o usuário de 

acordo com as necessidades apresentadas. O 

residente deve ainda, realizar estudo imediato 

conforme a frequência e a necessidade dos casos e 

estudar antes da supervisão. O aprendizado de 

habilidades específicas do campo de plantão pode 

ser observado em atendimentos compartilhados 

com o supervisor e através de discussões de casos. 

O que você aprendeu? Fará algo 

diferente da próxima vez? Que 

necessidades de aprendizado 

identificou? Como tratará essas 

necessidades de aprendizado? 

Oferecer ferramentas de busca 

de informação baseada em 

evidências / textos e artigos. 

 

Habilidade/ 
O que? Como? Feedback 



 

 

  

 

Competência 

Manejo e 

gerenciamento do 

tempo de consulta 

Manejar e gerenciar o tempo de maneira coerente 

com o processo da Unidade de Saúde, com 

pactuação progressiva do tempo médio estipulado 

para atendimento. Podem ser avaliados através de 

observação do supervisor e do residente sobre o 

tempo dos atendimentos. 

Se houver atraso, tentar 

identificar o motivo. Oferecer 

ferramentas para o manejo e 

gerenciamento esperado do 

tempo e textos e artigos sobre o 

tema. 

Registro 

Registrar de forma clara, organizada e priorizando 

os dados positivos ou relevantes. Selecionar, 

organizar e elaborar os dados e sintomas 

significativos (preencher a lista de problemas). A 

avaliação pode ser realizada realizando-se a leitura 

dos registros nos prontuários junto com o 

residente e observando sua capacidade de 

construir lista de problemas, de utilizar SOAP e de 

síntese. 

Como poderia ser realizado o 

registro da consulta? Textos e 

artigos sobre o tema. 

Relacionamento com 

o usuário 

Relacionar-se de maneira empática e respeitosa 

com os usuários. Saber ouvir o usuário e intervir 

quando adequado.  Ter uma posição de empatia 

na relação com o usuário. Observar como trata e 

se dirige aos usuários (se cumprimenta, se atende 

de porta fechada ou aberta). A avaliação poderá 

ocorrer através de observação do residente e 

discussões de casos. 

Anotar situações para futura 

avaliação. Dar o feedback do 

ocorrido o mais rápido possível. 

Frisar e clarificar o que está sendo 

avaliado. 

Ética e respeito no 

relacionamento com 

o supervisor local de 

plantão e equipe de 

saúde  

Relacionar-se de maneira empática, respeitosa e 

ética com o supervisor local de plantão e equipe 

de saúde. Observar como trata e se dirige ao 

supervisor local de plantão e à equipe de saúde. 

Anotar situações para futura 

avaliação. Dar o feedback do 

ocorrido o mais rápido possível. 

Frisar e clarificar o que está sendo 

avaliado. 

 

 

 



 

 

  

 

APÊNDICE X 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO EM UPA  

Enfermagem 

Data: ____/____/____     Local de plantão: _______________________________________________ 

Nome do residente: __________________________________________________________________ 

Nome do supervisor de plantão: ________________________________________________________ 

Período avaliado: ____/____/____ a ____/____/____              Carga horária total: ____ horas 

 

Item avaliado 
Nota       

(0 a 10) 

Não se 

aplica 
Observações 

Assiduidade    

Pontualidade    

Compromisso e interesse     

Aprendizado de habilidades específicas 

do campo de plantão 

   

Manejo e gerenciamento do tempo de 

atendimento 

   

Registro das atividades em prontuários    

Ética e respeito no relacionamento 

com o usuário 

   

Ética e respeito no relacionamento 

com o supervisor local de plantão e 

equipe de saúde 

   

Outras observações: 

 

Nota final: ____________ (soma das notas/ número de itens avaliados) 

Assinatura do supervisor de plantão: ______________________________________________________ 



 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO EM UPA  

Enfermagem 

Habilidade/ 

Competência 
O que? Como? Feedback 

Assiduidade 

Avaliar a frequência e as faltas nos plantões. Deve-se 

ponderar que faltas aos plantões são consideradas 

graves e devem ser comunicadas por escrito ao 

Coordenador do PREMULTISF. Quando na 

impossibilidade de comparecimento, é 

responsabilidade do residente avisar o supervisor 

com antecedência, devendo ser entregue 

justificativa da falta (atestado). O controle da 

frequência deve ser realizado através de registro em 

ponto eletrônico. 

O que está acontecendo? 

Pontualidade 

A chegada e a saída do residente devem acontecer 

nos horários de início e final do plantão. O controle 

da pontualidade deve ser realizado através de 

registro em ponto eletrônico. 

O que está acontecendo? 

Compromisso e 

interesse  

Apresentar curiosidade e interesse pelos casos, 

buscar por informações em artigos/livros, estudar e 

trazer questionamentos. A avaliação do 

compromisso e do interesse pode ser realizada em 

atendimentos compartilhados com o supervisor e de 

discussões de casos. 

Está interessado? O que está 

acontecendo? 

Aprendizado de 

habilidades 

específicas do 

campo de plantão 

Apresentar raciocínio clínico e habilidades 

específicas pertinentes à prática realizada. Realizar 

coleta de dados relacionados ao problema trazido, 

sem desprezar outros problemas/queixas relatados 

ou detectados e, examinar o usuário de acordo com 

as necessidades apresentadas. O residente devem 

ainda, realizar estudo imediato conforme a 

frequência e a necessidade dos casos e estudar 

antes da supervisão. O aprendizado de habilidades 

específicas do campo de plantão podem ser 

observadas em atendimentos compartilhados com o 

supervisor e através de discussões de casos. 

O que você aprendeu? Fará algo 

diferente da próxima vez? Que 

necessidades de aprendizado 

identificou? Como tratará essas 

necessidades de aprendizado? 

Oferecer ferramentas de busca 

de informação baseada em 

evidências / textos e artigos. 

 



 

 

  

 

Habilidade/ 

Competência 
O que? Como? Feedback 

Manejo e 

gerenciamento do 

tempo de 

atendimento 

Manejar e gerenciar o tempo de maneira coerente 

com o processo da Unidade de Saúde, com 

pactuação progressiva do tempo médio estipulado 

para atendimento. Podem ser avaliados através de 

observação do supervisor e do residente sobre o 

tempo dos atendimentos. 

Se houver atraso, tentar 

identificar o motivo. Oferecer 

ferramentas para o manejo e 

gerenciamento esperado do 

tempo e textos e artigos sobre o 

tema.  

 

Registro no 

prontuário 

Registrar de forma clara, organizada e priorizando os 

dados positivos ou relevantes. Selecionar, organizar 

e elaborar os dados e sintomas significativos 

(preencher a lista de problemas). A avaliação pode 

ser realizada realizando-se a leitura dos registros nos 

prontuários junto com o residente e observando sua 

capacidade de construir lista de problemas, de 

utilizar SOAP e de síntese. 

Como poderia ser realizado o 

registro da consulta? Textos e 

artigos sobre o tema. 

Relacionamento 

com o usuário 

Relacionar-se de maneira empática e respeitosa com 

os usuários. Saber ouvir o usuário e intervir quando 

adequado.  Conseguir transmitir para o usuário a 

sensação de que ele está com uma pessoa amiga e 

interessada em ajudá-lo (rapport). Observar como 

trata e se dirige aos usuários (se cumprimenta, se 

atende de porta fechada ou aberta). A avaliação 

poderá ocorrer através de observação do residente 

e discussões de casos. 

Anotar situações para futura 

avaliação, se possível usar um 

‘C der   de C mp  d  

 uperv   r’. D r   feedb  k d  

ocorrido o mais rápido possível. 

Frisar e clarificar o que está sendo 

avaliado. 

Atuação frente a 

equipe de 

enfermagem 

Relacionar-se de maneira empática e respeitosa com 

a equipe de enfermagem. Saber trabalhar em 

equipe. Conseguir liderar a equipe de enfermagem, 

articulando os saberes e ações necessários para 

ofertar assistência segura e de qualidade. 

Anotar situações para futura 

avaliação, se possível usar um 

‘C der   de C mp  d  

 uperv   r’. D r   feedb  k d  

postura do aluno frente as 

atitudes de liderança apresentada 

ou não. 

Ética e respeito no 

relacionamento 

com o supervisor 

local de plantão e 

equipe de saúde  

Relacionar-se de maneira empática, respeitosa e 

ética com o supervisor local de estágio e equipe de 

saúde. Observar como trata e se dirige aos usuários. 

Observar como trata e se dirige ao supervisor local 

de plantão e à equipe de saúde. 

Anotar situações para futura 

avaliação, se possível usar um 

‘C der   de C mp  d  

 uperv   r’. D r   feedb  k d  

ocorrido o mais rápido possível. 

Frisar e clarificar o que está sendo 

avaliado. 

 

 



 

 

  

 

APÊNDICE XI 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROGRAMA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO TEÓRICA DE RESIDENTES 

 

Semestre: (      ) 1º Semestre/R1        (      ) 2º Semestre/R1                                         Data: ____/____/____     

                    (      ) 1º Semestre/R2        (      ) 2º Semestre/R2 

Residente: _____________________________________     Categoria: ___________________________ 

 

1. Assiduidade nos Encontros Teóricos  

(     ) A - Ótimo (presente em 90% a 100% das aulas no período avaliado) 

(     ) B - Bom (presente em 85 a 89% das aulas no período avaliado) 

(     ) C - Regular (presente em menos do que 85% das aulas no período avaliado, com necessidade de 

recuperação de aulas) 

 

2. Módulo de Campo: Grupo Diversidade 

*Anexar a avaliação do facilitador responsável 

(     ) A - Ótimo (atende com excelência os critérios de avaliação das atividades do Grupo Diversidade) 

(     ) B - Bom (pode melhorar, pois atende parcialmente os critérios de avaliação das atividades do 

Grupo Diversidade) 

(     ) C - Regular (precisa melhorar, pois não atende os critérios definidos em instrumento de avaliação 

do Grupo Diversidade) 

 

3. Módulo de Campo: Grupo Afinidade (realizar apenas no 2º semestre de cada ano) 

*Anexar a avaliação do facilitador responsável 

(     ) A - Ótimo (atende com excelência os critérios de avaliação das atividades do Grupo Afinidade) 



 

 

  

 

(     ) B - Bom (pode melhorar, pois atende parcialmente os critérios de avaliação das atividades do 

Grupo Afinidade) 

(     ) C - Regular (precisa melhorar, pois não atende os critérios definidos em instrumento de avaliação 

do Grupo Afinidade) 

(     ) Não se aplica (não foram desenvolvidas atividades do Grupo Afinidade no período avaliado) 

 

4. Módulo de Núcleo  

*Anexar a avaliação dos ciclos correspondentes ao período  

(     ) A - Ótimo (atende com excelência os critérios de avaliação das atividades nos encontros de núcleo) 

(     ) B - Bom (pode melhorar, pois atende parcialmente os critérios de avaliação das atividades nos 

encontros de núcleo) 

(     ) C - Regular (precisa melhorar, pois não atende os critérios definidos em instrumento de avaliação 

dos encontros de núcleo) 

 

5. Observações: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Nota  Critério 

10,0 Conceito A em 100% dos itens avaliados 

9,0 Conceito B em apenas 1 item, sem conceito C 

8,0 Conceito B em 2 itens, sem conceito C 

7,0 Conceito B em 3 itens, sem conceito C 

0,0 a 6,0 Pelo menos 1 conceito C, independente dos demais* 

 

*Em qualquer situação, havendo conceituação C, o residente deverá realizar recuperação da atividade, 
seguindo as normas estabelecidas no Regimento Interno do Programa de Residência. 

 

Nota final: ____________  

Assinatura do tutor: _______________________________________________________________________ 



 

 

  

 

 

MÓDULO DE CAMPO: GRUPO DIVERSIDADE  

Nome do Residente: __________________________________________________________________________________ 

Categoria Profissional: ________________________________________________________________________________ 

Facilitador (a) de Aprendizagem: ________________________________________________     Data: _________________ 

1. Como têm sido a construção de capacidades do (a) residente nas atividades da síntese provisória (identificação e explicação 

de problemas e elaboração de questões de aprendizagem)? Justifique. 

 

2. Como têm sido a construção de capacidades do (a) residente nas atividades da nova síntese (busca e análise de informações, 

compartilhamento de saberes, construção de novos significados)? Justifique. 

 

3. Como têm sido a construção de capacidades do (a) residente na elaboração do portfólio (demonstra a organização do 

residente e seu deslocamento no processo de aprendizado)? Justifique. 

 

4. Como tem sido o cumprimento dos pactos de trabalho (assiduidade, pontualidade, respeito, dentre outros)? Justifique. 

 

5. Recomendações e/ou sugestões individualizadas ao residente. 

 

6. Conceito: (  ) Satisfatório                         (  ) Bom, Pode Melhorar                         (  ) Regular, Precisa Melhorar  

7. Comentários do (a) residente (a): 

 

8. Comentários do Grupo: 

 

9. Comentários do Facilitador: 

 

 

 

Assinatura do (a) Facilitador (a) 

 

 

Assinatura do (a) residente  

                                                                              MÓDULO DE CAMPO: GRUPO AFINIDADE 

**Realizar apenas no 2º semestre de cada ano 

Nome do Residente: ___________________________________________________________________________ 

Categoria Profissional: __________________________________________________________________________ 

Facilitador (a) de Aprendizagem: ________________________________________________     Data: _________________ 

1. Como têm sido o compromisso do residente com a construção/reconstrução do projeto interdisciplinar (coloca suas 

potencialidades e mostra empenho para ampliar suas capacidades na construção/reconstrução do projeto; participa das 

atividades presenciais e a distância, contribuindo conforme pactos estabelecidos)? 

2. Como têm desenvolvido sua capacidade de leitura da realidade (analisa aspectos relacionados ao cenário de atuação e aos 

sujeitos envolvidos e detecta oportunidades e obstáculos relacionados ao projeto interdisciplinar proposto)? 

3. Como têm desenvolvido sua capacidade de pactuação no projeto interdisciplinar (lida de maneira positiva com conflitos, 

promove a construção de pactos e de um ambiente que potencialize a atuação do grupo para a intervenção proposta e busca 

resultados almejados no projeto)?  

4. Como tem sido o cumprimento dos pactos de trabalho, inclusive em relação à implantação do projeto interdisciplinar 

(assiduidade, pontualidade, respeito, dentre outros)? Justifique. 

5. Recomendações e/ou sugestões individualizadas ao residente. 

6. Conceito: (  ) Satisfatório                        (  ) Bom, Pode Melhorar                       (  ) Regular, Precisa Melhorar  

7. Comentários do (a) residente (a): 

8. Comentários do Grupo: 

9. Comentários do Facilitador: 

 

 

Assinatura do (a) Facilitador (a) 

 

 

Assinatura do (a) residente  



 

 

  

 
 



 

 

  

 

MÓDULO DE NÚCLEO 

Nome do Residente: _________________________________________________________________________________ 

Categoria Profissional: _______________________________________________________________       (    ) R1    (    ) R2 

Período de realização do módulo de núcleo: _____/______/______ a _____/______/______ 

Preceptores responsáveis: ____________________________________________________________________________ 

 

1. Como foi a participação do (a) residente nas atividades dos encontros teóricos do módulo (realizou leitura prévia de 

material, se orientado; participou ativamente dos encontros; compartilhou saberes e buscou construir novos significados e 

práticas)? Justifique. 

 

 

2. Como foi o cumprimento de outros pactos de trabalho nos encontros teóricos do módulo (assiduidade, pontualidade, 

respeito, dentre outros)? Justifique. 

 

 

 

3. Recomendações e/ou sugestões individualizadas ao residente. 

 

 

 

4. Conceito*: (  ) Satisfatório                          (  ) Bom, Pode Melhorar                          (  ) Regular, Precisa Melhorar  

 

 

 

 

 

Assinatura dos (as) Preceptores (as) 

 

*Conceito definido através de oficina de consenso entre preceptores responsáveis pelo ciclo de aulas de núcleo, com apoio do 

respectivo tutor da área. 



 

 

  

 

APÊNDICE XII 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

Data: ____/____/____        Nome do residente: ____________________________________________ 

Item avaliado  

Média dos 

Membros 

da Banca               

(0 a 10) 

Nota do 

Orientador         

(0 a 10) 

Ponderações 

1. Trabalho escrito 

*Avaliar a adequação de título, objetivos, revisão de literatura e metodologia do TCC. 

*Avaliar se os resultados encontrados e as conclusões estão adequados ao trabalho. 

* Avaliar a articulação de ideias e a adequação gramatical e às normas ABNT e/ou às 

normas da Revista a que será submetido o artigo, se resultados apresentados neste 

formato. 

*Avaliar a relevância do trabalho para a APS. 

*Avaliar entrega do TCC e demais documentos exigidos, em conformidade com 

normas e prazo estipulado pela COREMU (não cumprimento implicará em redução de, 

no máximo, 1 ponto da nota do orientador  – neste caso, a ESP informará 

previamente). 

   

 

 

2. Apresentação oral 

*Avaliar a qualidade dos slides apresentados, a clareza e a objetividade na explanação 

e a segurança e o domínio do conteúdo apresentado. 

*Avaliar se o residente respeitou o tempo máximo de apresentação.  

*Avaliar se o residente demonstrou domínio, clareza e segurança nas respostas aos 

questionamentos da banca. 

   

 

 

Nota (soma das notas/2)     

Nota Final: _________________ (nota da banca + nota do orientador/2)  

Assinatura dos Avaliadores: ____________________________________________________________ 

                                                   ____________________________________________________________        

                                                   ____________________________________________________________     



 

 

  

 

APÊNDICE XIII 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO DE PRECEPTORES – AUTOAVALIAÇÃO E RESIDENTES   

Data: ____/____/____ 

Nome do preceptor avaliado: ____________________________________________________________ 

Área profissional: ____________________  Centro de Saúde/EMAPS-AB: 

__________________________ 

Nome do avaliador: ____________________________________________________________________  

 

Pontuação: 

Ótimo: Atende com excelência os critérios de avaliação – preencher o item pontuação com 2 pontos 

Bom: Pode melhorar, pois atende parcialmente os critérios de avaliação – preencher o item pontuação 

com 1 ponto 

Regular: Precisa melhorar, pois não atende os critérios definidos em instrumento de avaliação – 

preencher o item pontuação com 0 ponto 

Eixo Item avaliado Requisito Pontuação 

O
rg

an
iz

aç
ão

 

Assiduidade 

É assíduo e demonstra responsabilidade com suas 

atividades relacionadas à preceptoria. Não falta ou 

falta em poucas situações, justificando-as. 

 

Pontualidade 
É pontual. Não se atrasa ou atrasa-se em poucas 

atividades de preceptoria pactuadas, justificando-as. 

 

Ações de preceptoria 

para atividades de 

núcleo 

Planeja e organiza-se adequadamente para o 

desempenho das atividades de preceptoria no que se 

refere às ações específicas de seu núcleo de atuação, 

garantindo espaço para a realização destas atividades. 

 

Ações de preceptoria 

para atividades de 

campo 

Planeja e organiza-se adequadamente para o 

desempenho das atividades de preceptoria no que se 

refere às ações interdisciplinares. 

 

Afastamento da 
Em situações de ausência, como férias, cursos e 

licenças, organiza preceptoria de referência para 

 



 

 

  

 

preceptoria suporte ao residente. 

Processo avaliativo 

Realiza as avaliações do residente conforme 

cronograma estabelecido no PPP/Regimento Interno 

do Programa de Residência. 

 

Documentação do 

residente 

Corresponsabiliza-se pela ficha de frequência, de 

avaliação e outros documentos do residente.  

 

 

Acompanhamento da 

frequência 

Acompanha a frequência do residente nas atividades 

práticas do Programa. Se responsabiliza em conjunto 

com o residente pelas justificativas necessárias na 

folha ponto mensalmente. 

 

Observações: Total: 

_____ 

In
te

ra
çã

o
 in

te
rp

es
so

al
 

Motivação 
Demonstra interesse e dedicação para o desempenho 

das ações de preceptoria. 

 

Disponibilidade/ 

Acesso 

É disponível presencialmente e a distância para 

oferecer apoio ao residente quando necessário, 

buscando mediar demandas recebidas com agenda de 

atividades. 

 

Resolução de 

problemas 

Apresenta iniciativa para a resolução de problemas, 

comprometendo-se e buscando realizar as ações 

pactuadas. 

 

Relacionamento 
Demonstra boa relação, empatia e cooperação com 

os residentes, tratando-os com respeito. 

 

Observações: Total: 

_____ 

P
re

ce
p

to
ri

a 
n

o
s 

C
en

tr
o

s 
d

e 
Sa

ú
d

e
 

 

Organização do 

processo de trabalho 

do residente 

Acompanha, orienta e se corresponsabiliza pela 

organização do processo de trabalho do residente, 

tendo como base as diretrizes estabelecidas no PPP 

do Programa, políticas municipais e federais de saúde 

e materiais técnicos e científicos relacionados. 

 

Realiza mediações necessárias entre residente e 

coordenação do(s) Centro(s) de Saúde e equipe(s) 

local(is). 

 

Preceptoria na área 

profissional 

específica 

Contribui para qualificar a formação em sua área 

específica através de discussões de casos e temas ou 

do acompanhamento de ações, buscando 

informações e materiais, quando necessários, para o 

aprofundamento do conhecimento do residente e 

 



 

 

  

 

alcance das competências descritas no PPP.  

Preceptoria na área 

relacionada ao 

SUS/Atenção Básica 

Contribui para qualificar a formação relacionada ao 

SUS/AB através de discussões de casos e temas ou do 

acompanhamento de ações, buscando informações e 

materiais, se necessários, para aprofundamento do 

conhecimento do residente e alcance das 

competências descritas no PPP. 

 

Habilidades técnico-

pedagógicas 

Apresenta domínio de habilidades técnicas e 

pedagógicas necessárias ao desenvolvimento das 

ações de preceptoria, buscando identificar 

potencialidades e fragilidades do residente para o 

desempenho de atividades práticas e teórico-práticas 

e oferecendo suporte, sempre que necessário.  

 

Oferece feedback regular, em tempo oportuno e de 

maneira respeitosa e assertiva, buscando incentivar a 

aquisição de competências pelo residente previstas 

no Programa. 

 

Apresenta domínio de habilidades pedagógicas para a 

realização dos encontros teóricos de núcleo e/ou de 

campo. 

 

Observações: Total: 

_____ 

 

 

Assinatura do Preceptor ou do Residente:  

 

________________________________________________________________ 



 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO DE PRECEPTORES – TUTORES  

 

Data: ____/____/____   Nome do preceptor avaliado: _______________________________________ 

Nome do avaliador: ___________________________________________________________________  

Pontuação: 

Ótimo: Atende com excelência os critérios de avaliação – preencher o item pontuação com 2 pontos 

Bom: Pode melhorar, pois atende parcialmente os critérios– preencher o item pontuação com 1 ponto 

Regular: Precisa melhorar, pois não atende os critérios definidos em instrumento de avaliação – 

preencher o item pontuação com 0 ponto 

Não se aplica: Preencher o item pontuação com NA 

Eixo Item avaliado Requisito Pontuação 

O
rg

an
iz

aç
ão

 

Assiduidade 

É assíduo às supervisões pedagógicas. Não falta ou falta em 

poucas supervisões, justificando-se. 

 

É assíduo às reuniões realizadas pelo Programa. Não falta 

ou falta em poucas reuniões, justificando-as. 

 

Pontualidade 
É pontual às supervisões pedagógicas de área. Não se 

atrasa ou atrasa-se em poucas atividades, justificando-se. 

 

Documentação do 

residente 

Entrega pontualmente as avaliações do residente que estão 

sob sua responsabilidade ou justifica o atraso, quando 

ocorre. 

 

Entrega pontualmente as folhas de frequência do residente 

sob sua responsabilidade ou justifica o atraso, quando 

ocorre. 

 

Justifica as folhas de frequência do residente sob sua 

responsabilidade, conforme consta no Regimento Interno. 

 

Entrega pontualmente as listas de presença dos encontros 

teóricos que ministra ou facilita. 

 



 

 

  

 

Comunicação 

imediata 

Comunica situações de faltas, afastamento ou abandono 

pelo residente em até 48 horas após o ocorrido. 

 

Comunica situações que o impossibilite de desempenhar a 

preceptoria ou de receber a gratificação correspondente, 

em até 48 horas após o ocorrido. 

 

Afastamento da 

preceptoria 

Em situações de ausência, organiza preceptoria de 

referência para suporte ao residente. 

 

Observações: Total: 

_____ 

In
te

ra
çã

o
 in

te
rp

es
so

al
 

Motivação Demonstra interesse e dedicação para a preceptoria.  

Disponibilidade/ 

Acesso 

Quando necessário, é disponível e responde 

questionamentos e outras demandas do Programa em 

tempo oportuno. 

 

Resolução de 

problemas 

Apresenta iniciativa para resolução de problemas, 

comprometendo-se e buscando realizar as ações 

pactuadas. 

 

Relacionamento 

Demonstra boa relação, empatia e cooperação com os 

tutores, e demais sujeitos envolvidos com o Programa de 

Residência, tratando-os com respeito. 

 

Observações: Total: 

_____ 

P
re

ce
p

to
ri

a 
n

o
s 

C
en

tr
o

s 
d

e 
Sa

ú
d

e
 

Habilidades 

pedagógicas 

Demonstra habilidades pedagógicas para desenvolvimento 

das ações de preceptoria, buscando identificar 

potencialidades e fragilidades do residente.  

 

Demonstra habilidades pedagógicas para a realização dos 

encontros teóricos presenciais de núcleo e/ou de campo. 

 

Atividades 

teóricas 

Organiza o cronograma das atividades teóricas do eixo 

específico de área, em conjunto com o respectivo tutor. 

 

Ministra ou facilita aulas de núcleo e/ou campo conforme 

programação prévia e/ou solicitação do Programa. 

 

Orienta e coorienta TCC, quando solicitado, atendendo às 

orientações do Programa e as necessidades dos residentes. 

 

Atividades 

práticas e teórico-

práticas 

Se corresponsabiliza pela organização da agenda de 

atividades práticas do residente conforme preconiza o PPP 

do Programa. 

 



 

 

  

 

Organiza e gerencia, em conjunto com os tutores, o 

desenvolvimento de atividades teórico-práticas pelo 

residente, utilizando o BAREMA. 

 

Contribui para a organização e a realização de reuniões 

interdisciplinares de residentes, organizadas nos Distritos 

Sanitários conforme orientações constantes no Regimento 

Interno do Programa. 

 

Disponibilidade 

docente 

Assume a preceptoria de outros residentes quando 

necessário ou quando o preceptor responsável pelos 

mesmos se encontra afastado de suas funções. 

 

Realiza a supervisão de residentes de outros Programas, 

quando necessário. 

 

Realiza a supervisão de alunos de graduação, se necessário.  

Participa ativamente das supervisões pedagógicas da área.  

Observações: Total: 

_____ 

 

 

Assinatura do Tutor: ___________________________________________________________________ 



 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO DE PRECEPTORES  

Data: ____/____/____    

Nome do preceptor avaliado: ____________________________________________________________ 

Avaliação de Residentes    

Eixo Pontuação Mínima 
Pontuação atingida 

(média da pontuação 
do grupo de residentes) 

Conceito 

Organização 10*   

Interação interpessoal 5*   

Preceptoria nos CS 11**   

Total -----  ---- 

Avaliação do Preceptor e do Tutor 

Eixo Pontuação Mínima 

Pontuação atingida*** 
(média da pontuação da 

autoavaliação do 
preceptor e da avaliação 

do tutor)  

Conceito 

Organização 12*   

Interação interpessoal 5*   

Preceptoria nos CS 18**   

Total -----  ---- 

*Nota mínima no eixo: 7,0               **Nota mínima no eixo: 7,5                ***Caso existam itens preenchidos com NA, 

recalcular pontuação mínima considerando a nota mínima definida para o eixo. 

 

CONCEITO  
CRITÉRIO 

Satisfatório Alcance da pontuação mínima  

Insatisfatório Não alcance da pontuação mínima 

 

Assinatura do Tutor: _________________________________________________________________________ 



 

 

  

 

APÊNDICE XIV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO TUTORES – RESIDENTES  

 

Data: ____/____/____  Nome do tutor avaliado: ____________________________________________  

Nome do residente: ___________________________________________________________________  

Pontuação: 

Ótimo: Atende com excelência os critérios de avaliação – preencher o item pontuação com 2 pontos 

Bom: Pode melhorar, pois atende parcialmente os critérios– preencher o item pontuação com 1 ponto 

Regular: Precisa melhorar, pois não atende os critérios definidos em instrumento de avaliação – preencher o item 

pontuação com 0 ponto 

Eixo Item avaliado Requisito Pontuação 

O
rg

an
iz

aç
ão

 

Assiduidade 

É assíduo e responsável com suas atividades de tutoria. Não 

falta ou falta em poucas atividades, justificando-se. 

 

É assíduo às reuniões do Programa de Residência, 

contribuindo para sua organização e qualificação. 

 

Pontualidade 
É pontual. Não se atrasa ou se atrasa em poucas atividades de 

tutoria pactuadas, justificando-as. 

 

Ações de tutoria  

Prioriza, planeja e organiza-se adequadamente para o 

desempenho das atividades de tutoria. 

 

Realiza supervisões de núcleo com regularidade.  

Ausência da 

preceptoria 

Na ausência do preceptor, apoia a organização da preceptoria 

de referência aos residentes. 

*Colocar não se aplica (NA), caso não tenha ocorrido 

necessidade de suporte neste sentido. 

 

Observações: Total: _____ 

 

 



 

 

  

 
In

te
ra

çã
o

 in
te

rp
es

so
al

 

Motivação 
Demonstra interesse e dedicação para o desempenho da 

tutoria. 

 

Disponibilidade/ 

Acesso 

É disponível presencialmente e a distância para oferecer apoio 

quando necessário, buscando mediar demandas recebidas 

com agenda de atividades. 

 

Resolução de 

problemas 

Apresenta iniciativa para a resolução de problemas, 

comprometendo-se e buscando realizar o pactuado. 

 

Relacionamento 
Demonstra boa relação, empatia e cooperação com os 

residentes e os preceptores, tratando-os com respeito. 

 

Observações: Total: _____ 

Tu
to

ri
a 

Habilidades 

pedagógicas 

Demonstra habilidades pedagógicas para desenvolvimento 

das ações de tutoria, buscando identificar potencialidades e 

fragilidades dos residentes e dos preceptores vinculados.  

 

Demonstra habilidades pedagógicas para a realização dos 

encontros teóricos presenciais de campo.  

 

Contribui para qualificar a formação do residente através de 

supervisões pedagógicas, utilizando diferentes estratégias e 

buscando informações e materiais, quando necessário.  

 

Oferece feedback regular, em tempo oportuno e de maneira 

respeitosa e assertiva, ao residente ou ao preceptor, quando 

necessário.  

 

Atividades teóricas 

Coordena o processo de organização do cronograma das 

atividades teóricas do eixo específico de área.  

 

Orienta e coorienta TCC, quando solicitado, ou apoia o 

residente na definição do orientador ou coorientar, quando 

necessário. 

*Colocar não se aplica (NA), caso não tenha ocorrido 

necessidade de suporte neste sentido. 

 

Atividades práticas e 

teórico-práticas 

Apoia e monitora a organização da agenda de atividades 

práticas do residente em conforme preconiza o PPP e o 

Regimento do Programa.  

 

Apoia e monitora o desenvolvimento de atividades teórico-

práticas pelo residente, utilizando o BAREMA.  

 

Observações: Total: _____ 

 

Assinatura do Avaliador: _______________________________________________________________ 



 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO TUTORES – PRECEPTORES  

Data: ____/____/____  Nome do tutor avaliado: ____________________________________________  

Nome do preceptor: ___________________________________________________________________  

Pontuação: 

Ótimo: Atende com excelência os critérios de avaliação – preencher o item pontuação com 2 pontos 

Bom: Pode melhorar, pois atende parcialmente os critérios– preencher o item pontuação com 1 ponto 

Regular: Precisa melhorar, pois não atende os critérios definidos em instrumento de avaliação – preencher o item 

pontuação com 0 ponto 

Não se aplica: Preencher o item pontuação com NA 

Eixo Item avaliado Requisito Pontuação 

O
rg

an
iz

aç
ão

 

Assiduidade 

É assíduo e responsável com suas atividades de tutoria. Não falta 

ou falta em poucas atividades, justificando-se. 

 

É assíduo às reuniões do Programa de Residência, contribuindo 

para sua organização e qualificação. 

 

Pontualidade 
É pontual. Não se atrasa ou se atrasa em poucas atividades de 

tutoria pactuadas, justificando-as. 

 

Ações de tutoria 

Prioriza, planeja e organiza-se adequadamente para o desempenho 

das atividades de tutoria. 

 

Realiza supervisões de núcleo com regularidade.  

Documentação do 

residente 

Corresponsabiliza-se pela ficha de frequência, de avaliação e outros 

documentos do residente.  

 

Entrega pontualmente as listas de presença dos encontros teóricos 

que facilita. 

 

Acompanhamento 

da frequência 

Acompanha a frequência do residente nas atividades práticas, 

teórico-práticas e teóricas do Programa. 

 

Comunicação 

imediata 

Comunica situações de faltas, afastamento ou abandono pelo 

residente ou situações que impeçam a preceptoria ou o 

recebimento da gratificação em até 48 horas após o ocorrido. 

 

Ausência da 
Na ausência do preceptor, apoia a organização da preceptoria de 

 



 

 

  

 

preceptoria referência aos residentes. 

Observações: Total: _____ 

In
te

ra
çã

o
 in

te
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Motivação Demonstra interesse e dedicação para o desempenho da tutoria.  

Disponibilidade/ 

Acesso 

É disponível presencialmente e a distância para oferecer apoio 

quando necessário, buscando mediar demandas recebidas com 

agenda de atividades. 

 

Resolução de 

problemas 

Apresenta iniciativa para a resolução de problemas, 

comprometendo-se e buscando realizar o pactuado. 

 

Relacionamento 
Demonstra boa relação, empatia e cooperação com os residentes e 

os preceptores, tratando-os com respeito. 

 

Observações: Total: _____ 

Tu
to

ri
a 

Habilidades 

pedagógicas 

Demonstra habilidades pedagógicas para desenvolvimento das 

ações de tutoria, buscando identificar potencialidades e fragilidades 

dos residentes e dos preceptores vinculados.  

 

Demonstra habilidades pedagógicas para a realização dos 

encontros teóricos presenciais de campo.  

 

Contribui para qualificar a formação do residente através de 

supervisões pedagógicas, utilizando diferentes estratégias e 

buscando informações e materiais, quando necessário.  

 

Contribui para qualificar a atuação do preceptor através de 

supervisões pedagógicas. 

 

Oferece feedback regular, em tempo oportuno e de maneira 

respeitosa e assertiva, ao residente ou ao preceptor, quando 

necessário.  

 

Atividades 

teóricas 

Coordena o processo de organização do cronograma das atividades 

teóricas do eixo específico de área.  

 

Orienta e coorienta TCC, quando solicitado, ou apoia o residente na 

definição do orientador ou coorientar, quando necessário.  

 

Atividades 

práticas e teórico-

práticas 

Apoia e monitora a organização da agenda de atividades práticas 

do residente em conforme preconiza o PPP e o Regimento.  

 

Apoia e monitora o desenvolvimento de atividades teórico-práticas 

pelo residente, utilizando o BAREMA.  

 

Observações: Total: _____ 

Assinatura do Avaliador: ______________________________________________________________



 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO TUTORES – AUTOAVALIAÇÃO E CONSENSO TUTORES 

 

Data: ____/____/____ 

Nome do tutor avaliado: ________________________________________________________________  

 

Pontuação: 

Ótimo: Atende com excelência os critérios de avaliação – preencher o item pontuação com 2 pontos 

Bom: Pode melhorar, pois atende parcialmente os critérios– preencher o item pontuação com 1 ponto 

Regular: Precisa melhorar, pois não atende os critérios definidos em instrumento de avaliação – preencher o item 

pontuação com 0 ponto 

Eixo Item avaliado Requisito 

Pontuação 

Autoav. 

Pontuação 

Consenso 

O
rg

an
iz

aç
ão

 

Assiduidade 

É assíduo às reuniões do Programa de Residência, 

inclusive de tutores, contribuindo para sua 

organização e qualificação. 

  

Pontualidade 
É pontual. Não se atrasa ou se atrasa em poucas 

atividades de tutoria pactuadas, justificando-as. 

  

Ações de tutoria  

Prioriza, planeja e organiza-se adequadamente 

para o desempenho das atividades de tutoria. 

  

Realiza supervisões de núcleo com regularidade.   

Documentação do 

residente 

Corresponsabiliza-se pela ficha de frequência, de 

avaliação e outros documentos do residente e, 

quando necessário, cumpre prazos de entrega 

determinados.  

  

Entrega pontualmente as listas de presença dos 

encontros teóricos que facilita. 

  

Acompanhamento 

da frequência 

Acompanha a frequência do residente nas 

atividades práticas, teórico-práticas e teóricas do 

Programa. 

  



 

 

  

 

Comunicação 

imediata 

Comunica situações de faltas, afastamento ou 

abandono pelo residente ou situações que 

impeçam a preceptoria ou o recebimento da 

respectiva gratificação em até 48 horas após o 

ocorrido. 

  

Observações: Total: _____  

In
te

ra
çã

o
 in

te
rp
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al
 

Motivação 
Demonstra interesse e dedicação para o 

desempenho das ações de tutoria. 

  

Disponibilidade/ 

Acesso 

É disponível presencialmente e a distância quando 

necessário, buscando mediar demandas recebidas 

com agenda de atividades. 

  

Resolução de 

problemas 

Apresenta iniciativa para a resolução de 

problemas, comprometendo-se e buscando 

realizar as ações pactuadas. 

  

Relacionamento 

Tem boa relação, empatia e cooperação com 

residentes, preceptores e tutores, tratando-os com 

respeito. 

  

Observações: Total: _____  

Tu
to

ri
a 

Habilidade 

pedagógicas 

Demonstra habilidades pedagógicas para 

desenvolvimento das ações de tutoria, buscando 

identificar potencialidades e fragilidades dos 

residentes e dos preceptores vinculados.  

  

Demonstra habilidades pedagógicas para a 

realização dos encontros teóricos presenciais de 

campo. 

  

Contribui para qualificar o Programa de Residência, 

mostrando-se comprometido com o corpo de 

tutores no desenvolvimento de ações necessárias. 

  

Atividades teóricas 

Informa à ESP o cronograma de aulas de seu 

respectivo núcleo e alterações em tempo 

oportuno. 

  

Organiza o cronograma das atividades teóricas do 

eixo de campo, em conjunto com os demais 

tutores. 

  

Coordena o processo de organização do 

cronograma das atividades teóricas do eixo 

específico de área. 

  

Facilita aulas de campo conforme programação 

prévia e/ou solicitação do Programa. 

  

Orienta e coorienta TCC, quando solicitado.   



 

 

  

 

Atividades práticas e 

teórico-práticas 

Coordena o desenvolvimento de atividades 

teórico-práticas pelos residentes, utilizando o 

BAREMA. 

  

Media conflitos e outras situações que envolvem 

os residentes e/ou preceptores de sua área 

profissional. 

  

Orienta e apoia a organização da agenda dos 

residentes, em conjunto com os preceptores, 

seguindo as orientações constantes no PPP e no 

Regimento. 

  

Observações: Total: _____  

 

 

Assinatura do Tutor: __________________________________________________________________ 

 

Assinatura do Coordenador do Programa de Residência:  ____________________________________ 

 



 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO DE TUTORES  

 

Data: ____/____/____             Nome do tutor avaliado: ________________________________________ 

Avaliação de Residentes 

Eixo Pontuação Mínima 

Pontuação atingida*** 

(média da pontuação do 

grupo de residentes) 

Conceito 

Organização 8*   

Interação interpessoal 5*   

Tutoria 12**   

Total  --  -- 

Avaliação de Preceptores 

Eixo Pontuação Mínima 

Pontuação atingida*** 

(média da pontuação do 

grupo de preceptores) 

Conceito 

Organização 12*   

Interação interpessoal 5*   

Tutoria 14**   

Total  --  -- 

Avaliação de Tutores  

Eixo Pontuação Mínima 

Pontuação atingida**** 

(pontuação de consenso)  

Conceito 

Organização 10*   

Interação interpessoal 5*   

Tutoria 17**   

Total -----  ---- 

*Nota mínima no eixo: 7,0          **Nota mínima no eixo: 7,5 



 

 

  

 

***Caso existam itens preenchidos com NA, recalcular pontuação mínima considerando a nota mínima definida 

para o eixo. 

****Pontuação definida através de oficina de consenso entre tutores e coordenação do Programa, a partir da 

autoavaliação realizada por cada tutor. 

 

CONCEITO  CRITÉRIO 

Satisfatório Alcance da pontuação mínima  

Insatisfatório Não alcance da pontuação mínima 

 

Assinatura do Coordenador da Residência: ________________________________________________ 



 

 

  

 

APÊNDICE XV 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

AVALIAÇÃO PREMULTISF 

Data: ____/____/____   Nome: ___________________________________________________________ 

Área profissional: _______________________ Centro de Saúde/EMAPS-AB: 

_______________________ 

(    ) Residente  (    ) Preceptor  (    ) Tutor (    ) Articulador do Distrito Sanitário  (    ) Coordenação 

 

Avalie os itens e descreva pontos positivos ou negativos considerados em sua resposta. 

Item avaliado Nota (0 a 10) NA Observações 

A) Estrutura física, material e de apoio logístico do PREMULTISF 

1. Estrutura física dos cenários de prática 

(Centros de Saúde) 

   

2. Equipamentos e materiais para a realização 

de atividades comuns e específicas da 

profissão nos CS 

   

3. Estrutura física das salas de aula    

4. Equipamentos e materiais para a realização 

das aulas 

   

5. Organização do ensino a distância (EAD)    

6. Apoio oferecido pela Escola de Saúde 

Pública 

   

Nota A (soma das notas/ n
o
 itens avaliados)   

B) Corpo docente-assistencial 

7. Desempenho do grupo de preceptores    

8. Desempenho do grupo de tutores    

9. Desempenho do grupo de supervisores de 

estágio 

   



 

 

  

 

10. Desempenho dos facilitadores em aulas 

teóricas de campo 

   

11. Desempenho dos facilitadores em aulas 

teóricas de núcleo 

   

12. Desempenho dos articuladores do Distrito 

Sanitário 

   

13. Desempenho do coordenador    

14. Desempenho do NDAE    

Nota B (soma das notas/ n
o
 itens avaliados)   

Item avaliado Nota (0 a 10) NA Observações 

C) Organização didático-pedagógica do PREMULTISF 

15. Proporção de residentes por preceptor    

16. Proporção de residentes por tutor     

17. Educação permanente para o corpo 

docente-assistencial 

   

18. Conteúdos da matriz curricular de núcleo    

19. Conteúdos da matriz curricular de campo    

20.  Conteúdos da matriz curricular de eixo 

integrador 

   

21. Dimensionamento da carga horária da 

matriz curricular de núcleo 

   

22. Dimensionamento da carga horária da 

matriz curricular de campo 

   

23. Dimensionamento da carga horária da 

matriz curricular do eixo integrador 

   

24. Metodologias aplicadas nas aulas    

25. Desenvolvimento dos conteúdos pelos 

ambientes virtuais 

   

26. Materiais e documentos disponibilizados 

para a prática do residente no CS (como PPP, 

manuais, regimento interno, dentre outros) 

   

27. Adequação dos conteúdos teóricos à 

prática no CS 

   

 



 

 

  

 

28. Espaços de encontro para preceptoria no 

CS (residentes e preceptores) 

   

29. Processo avaliativo (instrumentos, 

realização do processo, etc.)  

   

30. Desenvolvimento do TCC    

Nota C (soma das notas/ n
o
 itens avaliados)   

*Adaptado do Instrumento de Avaliação de situação transitória/ autorização/reconhecimento de Residências Multiprofissionais (CNRMS)  

 

Nota final: _________________ (A x 0,3) + (B x 0,3) + (C x 0,4)                Conceito final: ______________ 

 

NOTA CONCEITO  CRITÉRIO 

8,5 – 10,0 A Excelente 

7,0 – 8,4 B Satisfatório 

5,0 – 6,9 C Regular 

0,0 – 4,9 D Ruim 

 

 

Assinatura: ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


