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REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
URGÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA E HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA 

DA CONQUISTA  
  

 
CAPÍTULO I  

 
ORGANIZAÇÃO E FINALIDADE 

 
Art. 1. O Programa de Residência Multiprofissional em Urgência (PRMU) é um curso 

lato sensu, nível de especialização na modalidade de residência, que tem como unidade 

executora o Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC) e como unidade formadora o 

Instituto Multidisciplinar em Saúde – Campus Anísio Teixeira da Universidade Federal da 

Bahia (IMS/CAT-UFBA). 

Art. 2. O PRMU tem como finalidade capacitar profissionais da área de saúde, 

mediante educação em serviço, para atuação multiprofissional e interdisciplinar, de caráter 

crítico e propositivo, no âmbito técnico, político, ético e de gestão na área de saúde com 

ênfase na prática hospitalar, mas integrado aos demais níveis assistenciais, em consonância 

com os princípios e diretrizes do Sistema Único do Saúde (SUS).  

Art. 3. O PRMU rege-se pelas normas para os cursos de pós-graduação stricto e lato-

sensu da UFBA, pelas determinações emanadas pela Portaria Interministerial no1.077 de 12 

de novembro de 2009, dos Ministérios da Educação e da Saúde, pelas Resoluções nº 3 de 

04 de maio de 2010 e nº 3 de 17 de fevereiro de 2011, do Ministério da Educação, e por este 

Regimento Interno. 

 

CAPÍTULO II 

DO COLEGIADO 

 

SEÇÃO I 

COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS 

 

Art. 4.  O Colegiado é a instância de coordenação e gestão do PRMU e tem a seguinte 

composição: 

I.  Coordenador do PRMU; 

II.  Vice-coordenador do PRMU; 

III. Representantes do corpo docente assistencial respeitando-se a representatividade 

de cada uma das áreas de atuação que integram o PRMU; 



Instituto Multidisciplinar em Saúde – UFBA  
Campus Anísio Teixeira 

Hospital Geral de Vitória da Conquista – SESAB 
Programa de Residência Multiprofissional em Urgência 

 
IV. Representante dos preceptores do HGVC; 

V. Representante da direção do HGVC; 

VI. Representante dos Profissionais de Saúde Residentes. 

 § 1º. O coordenador e vice – coordenador do Colegiado serão, respectivamente, o 

coordenador e o vice do PRMU. 

 § 2°. O coordenador e o vice- coordenador deverão ser docentes do programa e serão 

eleitos pelo colegiado por sufrágio universal, e nomeados mediante portaria emitida 

pelo IMS/CAT-UFBA, para um mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos para 

mais um mandato de igual período. 

 § 3º.  Os representantes do corpo docente assistencial poderão candidatar-se quando 

o período de eleição estiver definido mediante inscrição prévia. 

§ 4º.  Para cada membro deste colegiado deverá ser indicado respectivo suplente.     

 

Art. 5. O Colegiado reunir-se-á ordinária e extraordinariamente. 

                 § 1º. As reuniões ordinárias terão periodicidade mensal, sendo convocadas pelo 

coordenador ou vice-coordenador com, no mínimo, 48 (quarenta e oito horas) de 

antecedência.  

     § 2º.  As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo coordenador ou 

vice-coordenador ou mediante requerimento da maioria simples dos membros do Colegiado 

com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.  

     § 3º. O mandato dos membros do Colegiado será de 02 (dois) anos. 

 

Art. 6.  O Colegiado somente poderá se reunir com, no mínimo, a maioria simples de seus 

membros e deliberará pelos votos da maioria simples destes membros.   

Parágrafo Único. Em casos especiais, o Colegiado poderá convidar pessoas não 

integrantes deste para participar de reunião ordinária ou extraordinária com direito a voz, 

porém, sem direito a voto. 

Art. 7.  São competências do Colegiado: 

I. Cumprir a legislação em vigor e as normas emanadas por este Regulamento, bem 

como zelar pela aplicação dos seus dispositivos no âmbito da sua competência; 

II.Definir as áreas profissionais que terão possibilidade de integrar o curso, bem como 

o número das respectivas vagas; 

III. Decidir sobre requerimentos dos profissionais de Saúde Residentes; 
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           IV. Proceder ao credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de 

docentes, tutores e preceptores. Neste último, com indicação da instituição executora 

e aprovação do colegiado; 

V. Propor convênios e acordos de cooperação; 

VI. Contribuir para o processo de seleção e matrículas; 

VII. Constituir comissões para tratar de assuntos específicos do PRMU; 

VIII. Homologar a relação dos aprovados no processo de seleção e suas matrículas; 

IX. Homologar a indicação de profissionais pelos orientadores para composição da 

banca de avaliação dos TCC (Trabalho de Conclusão de Curso); 

X. Homologar as medidas disciplinares propostas pelos tutores, preceptores e 

coordenação do PRMU; 

XI. Julgar os casos omissos.   

 

 

SEÇÃO II 

DA COORDENAÇÃO E VICE - COORDENAÇÃO 

 

Art. 8. São atribuições do coordenador do Colegiado do PRMU: 

I) Cumprir as decisões do Colegiado; 

II) Presidir o Colegiado; 

III) Estabelecer estrutura dos serviços técnicos e administrativos do Colegiado; 

IV) Supervisionar as atribuições e atividades desenvolvidas pelos Profissionais de 

Saúde Residentes, nos espaços de práticas que integram a estrutura do 

PRMU; 

V) Coordenar todos os trabalhos referentes ao desenvolvimento do PRMU; 

VI) Cumprir e fazer cumprir as normas do PRMU; 

VII) Convocar, abrir, coordenar e encerrar as reuniões do Colegiado; 

VIII) Despachar processos e matérias de expediente, bem como assinar 

correspondência oficial do Colegiado sem prejuízo da possibilidade de delegar 

as mesmas atribuições; 

IX) Decidir “ad-referendum” pelo Colegiado, em situações de urgências.  

X) Apresentar sugestões visando o aperfeiçoamento do PRMU; 

XI) Organizar, orientar, fiscalizar e coordenar as atividades do PRMU; 

XII) Conceder licenças e afastamentos aos Profissionais de Saúde Residentes, em 

consonância com as determinações deste Regimento; 
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XIII) Elaborar relatório anual de atividades do PRMU e apresentá-lo às instâncias 

competentes; 

XIV) Instruir os processos disciplinares instaurados e encaminhá-los à decisão do 

Colegiado; 

XV) Coordenar a avaliação de desempenho dos Profissionais de Saúde 

Residentes; 

XVI) Representar o PRMU na Comissão de Residências Multiprofissionais e em 

Áreas Profissionais em Saúde (COREMU) da Universidade Federal da Bahia 

Art. 9. São atribuições do vice - coordenador do Colegiado: 

              I. Substituir o coordenador em seus impedimentos, faltas, licenças e férias 

assumindo todas as suas atribuições em tais casos; 

               II.  Assessorar o coordenador no desempenho das suas atribuições; 

            III. Executar outras atribuições que lhe sejam conferidas pelo coordenador em 

consonância com este Regimento. 

Art. 10. O coordenador do Colegiado contará com o apoio do NEP-HGVC (Núcleo de 

Educação Permanente do Hospital Geral de Vitória da Conquista), dos preceptores e tutores 

para auxiliá-lo na gestão pedagógica do programa e, quando necessário, participar de 

comissões nomeadas extraordinariamente para tratar de assuntos específicos. 

Art. 11. São atribuições do NEP-HGVC em relação ao PRMU: 

I - Acompanhar os processos pedagógicos oferecendo o suporte necessário aos 

docentes, tutores e preceptores e auxiliar nas práticas pedagógico - assistencial e 

acompanhamento, quando solicitado pelo colegiado; 

II - Elaborar em conjunto com coordenação o cronograma mensal das atividades dos 

residentes e preceptoria dos profissionais residentes.  

 

 

CAPÍTULO III 
 

DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 

SEÇÃO I 

DAS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

 

Art. 12. As diretrizes pedagógicas que orientam o PRMU são as seguintes: 

I- articulação teoria – prática; 

II- aprendizagem ativa; 
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III- trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar; 

IV- articulação ensino, pesquisa e assistência; 

V- avaliação formativa e processual. 

 

 
SEÇÃO II 

 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 13. O PRMU tem como objetivos: 

 

I. Desenvolver no residente habilidades e competências que permitam ao mesmo, 

inserir-se no mercado de trabalho, sabendo atuar em equipe multiprofissional e 

transformar a realidade locoregional, visando a melhoria da qualidade da assistência 

prestada nos serviços públicos de saúde; 

II. Prestar assistência humanizada e qualificada aos usuários do Sistema Único de 
Saúde; 
 

III. Desenvolver habilidades gerenciais nos participantes do programa; 

IV. Capacitar o residente para atuar em equipe multiprofissional; 

V. Desenvolver raciocínio crítico e investigativo no residente; 

VI. Desenvolver projetos de pesquisa e intervenções na rede de atenção à saúde do 

município. 

 

SEÇÃO III 

 
        DA MATRIZ CURRICULAR 

 

Art. 14. A matriz curricular do PRMU está organizada em um conjunto integrado de 

componentes curriculares que coloca à disposição dos profissionais residentes meios para o 

aprimoramento da formação já adquirida, permitindo o desenvolvimento de práticas, estudos 

e pesquisas com ênfase no perfil profissional almejado, de acordo com suas aspirações e 

potencialidades. 

           Parágrafo Único A áreas de atuação profissional do PRMU são: Enfermagem, 

Farmácia Clínica, Farmácia - Análises Clínicas, Nutrição e Psicologia. 

 

 Art.15. O conteúdo programático do PRMU está estruturado em dois eixos: 
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I. Eixo transversal da área de concentração - integra componentes curriculares que 

abordam aspectos relacionados com o eixo transversal do programa; 

          II. Eixo específico de área profissional - contempla componentes curriculares que 

permitirão o aprofundamento nos conteúdos e práticas relacionadas às áreas da 

especialização; 

§ 1º. As atividades de educação em serviço (prática docente assistencial) serão 

orientadas academicamente por tutores (docentes vinculados aos cursos integrantes da 

Residência) e supervisionadas por preceptores (profissionais qualificados que atuam no 

HGVC integrantes do curso e nas unidades da rede básica de saúde). 

              § 2º. As atividades de educação em serviço (prática docente assistencial) serão 

desenvolvidas nas dependências do HGVC, além de outras unidades de saúde integrantes 

da rede do Sistema Único de Saúde (SUS), na cidade. 

 

CAPÍTULO IV  

DA EXECUÇÃO E SUPERVISÃO 

 

SEÇÃO I  

DO CORPO DOCENTE 

Art. 16. O corpo docente do PRMU será constituído por professores do IMS/CAT - UFBA e 

professores visitantes, cuja titulação seja compatível com as normas legais que regem os 

cursos de pós-graduação lato-sensu da UFBA. 

          § 1°. A participação dos docentes do IMS/CAT - UFBA no curso está condicionada à 

disponibilidade para tutoria e aquiescência do colegiado e instâncias competentes da UFBA;  

        § 2º O número de professores não integrantes do corpo docente da UFBA não poderá 

exceder a 20% do número total de professores do curso; 

        § 3º. Havendo a necessidade de substituição de professor no decorrer do curso, o 

colegiado do curso deverá aprovar a indicação do novo professor e dar os devidos 

encaminhamentos, obedecidas as normas legais.  

         

 

 

 

 

SEÇÃO II  
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DOS PRECEPTORES E TUTORES 

 

Art.17. As atividades de supervisão prática do curso serão desenvolvidas diariamente por 

preceptores. 

Art. 18. Os preceptores são os profissionais de saúde que atuam nos serviços de saúde que 

serão utilizados como espaços de práticas, responsáveis pelo planejamento 

acompanhamento, supervisão e avaliação das práticas pedagógico-assistenciais realizadas 

nos serviços de saúde, de modo a garantir o desenvolvimento das competências técnicas e 

instrumentais para o cuidado especializado, próprias de cada grupo profissional, sem prejuízo 

para a atuação multiprofissional e interdisciplinar. O preceptor deverá, necessariamente, ser 

da mesma área profissional do residente sob sua supervisão, com formação mínima de 

especialista. O credenciamento de novos preceptores deve seguir esta premissa. 

Art. 19. São atribuições do preceptor:  

I. Cumprir as normas contidas neste Regulamento no âmbito de sua competência; 

II. Comparecer às reuniões do Colegiado, quando convocados, nas datas e nos horários 

previamente fixados; 

III. Treinar os Profissionais de Saúde Residentes para desenvolverem a avaliação clínica, 

além da evolução e prescrição de acordo com a sua área de formação profissional; 

IV. Promover e/ou participar das reuniões clínicas e científicas com os profissionais 

residentes; 

V. Co-orientar a realização de trabalhos científicos, inclusive o TCC, quando motivado a 

integrar o protocolo de pesquisa; 

VI. Proceder à avaliação de desempenho dos Profissionais de Saúde Residentes, em conjunto 

com os tutores; 

VII. Realizar, em conjunto com os tutores, avaliação presencial do Profissional de Saúde 

Residente ao final de cada etapa de formação, a qual deve ser entregue, por escrito e 

assinada, por todas as partes à coordenação do PRMU; 

VIII. Participar da elaboração de projetos a serem submetidos à apreciação do Colegiado para 

orientar e aperfeiçoar o PRMU. 

 

Art.20.  Os tutores são responsáveis pela organização e coordenação das atividades teóricas 

e práticas nas áreas de concentração do curso, por ministrar os conteúdos específicos das 

áreas profissionais e pela avaliação dos alunos e do curso, em conjunto com a coordenação 

do curso. Cabe aos docentes credenciados pelo programa ministrar os componentes 

curriculares sob sua responsabilidade aprovados no Colegiado e executar todas as 
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atividades inerentes às suas atribuições de acordo com o Regimento Geral da Universidade 

Federal da Bahia.  

 

Art. 21. São atribuições do tutor:  

I. Cumprir as normas as contidas neste Regulamento, bem como zelar pela aplicação dos 

seus dispositivos no âmbito de sua competência; 

II. Comparecer às reuniões do Colegiado quando convocadas, nas datas e nos horários 

previamente fixados; 

III. Funcionar como agente de integração da coordenação do Programa com os espaços de 

práticas, bem como junto aos preceptores e Profissionais de Saúde Residentes; 

IV. Participar do planejamento e elaboração das atividades teóricas e práticas; 

V. Promover reuniões clínicas e científicas com os Profissionais de Saúde Residentes; 

VI. Orientar a realização dos trabalhos científicos dos Profissionais de Saúde Residentes; 

VII. Orientar na elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

VIII. Participar do processo seletivo dos Profissionais de Saúde Residentes, quando solicitado 

pela coordenação do PRMU; 

IX. Acompanhar as atividades acadêmicas desenvolvidas pelos Profissionais de Saúde 

Residentes; 

X. Emitir parecer técnico sobre assuntos referentes à supervisão e execução do PRMU; 

XI. Proceder à avaliação dos Profissionais de Saúde Residentes em conjunto com os 

preceptores; 

XII. Informar à coordenação do PRMU, através de relatórios semestrais, as ações 

desenvolvidas no período; 

XIII. Outras ações que lhe sejam atribuídas em normas próprias do Colegiado em consonância 

com as atribuições regimentais do PRMU. 

 
CAPÍTULO V 

 
DA DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

 
 
 

Art. 22. O PRMU terá duração de dois anos (vinte e quatro meses) e desenvolver-se-á em 

regime de dedicação exclusiva. 

Art. 23. A carga horária total do PRMU é de 5.760 (cinco mil setecentos e sessenta horas). 

Art. 24. O Profissional de Saúde Residente deverá cumprir a carga horária semanal de 60 

(sessenta) horas, incluindo plantões (sábado e domingo) obedecendo escala elaborada 
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previamente pelos preceptores. Os feriados ocorridos durante a semana serão considerados 

dias úteis ou entrarão na escala de plantão a depender da determinação de cada Serviço. 

                 § 1º. Da carga horária semanal (60 horas), 48 horas serão destinadas para as 

atividades práticas em serviço e 12 horas destinadas às atividades acadêmicas, incluindo 

atividades presenciais e estudo individual, devendo cada Serviço, obrigatoriamente, liberar os 

Profissionais de Saúde Residentes para essas atividades. Havendo a necessidade de o 

Residente utilizar parte da carga horária destinada às atividades práticas em serviço para 

coleta de dados do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), solicitará sua liberação ao 

preceptor que avaliará a possibilidade de liberação. Com a concordância do chefe do Serviço, 

a liberação deverá ser formalizada pelo Colegiado. 

                    § 2º. As atividades acadêmicas e as atividades de prática em serviço deverão ser 

previamente programadas pela coordenação do Programa com a participação dos Serviços. 

                    § 3º. A carga horária de componentes curriculares teóricos será distribuída ao 

longo de 17 semanas (ou mediante alterações realizadas pela UFBA), seguindo calendário 

acadêmico da UFBA e de componentes práticos/teórico práticos o calendário ao longo de 24 

meses. 

 

 

 

CAPÍTULO VI  

 
DO PROCESSO SELETIVO E MATRÍCULA 

  

Art. 25. O ingresso no PRMU será feito através de processo seletivo público coordenado pela 

Escola Estadual de Saúde Pública da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, ou entidade 

nomeada por essa. 

§ 1º Poderão candidatar-se ao processo seletivo portadores de diploma de curso 

superior em Enfermagem, Farmácia, Nutrição e Psicologia reconhecidos pelo MEC e que 

preencham os requisitos exigidos no edital de seleção do curso;  

§ 2º. A critério do colegiado poderão ser admitidos candidatos portadores de diploma 

de graduação, expedido por Instituição de outro país, devidamente validados, de acordo com 

normas vigentes; 

           § 3º. O processo seletivo para ingresso no Programa será divulgado mediante edital 

público, publicado em órgão de circulação local e afixado com prazo mínimo de trinta (30) dias 

de antecedência de sua realização. 
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         § 4º. Compete ao órgão responsável pela seleção, em conjunto com a coordenação do 

Programa, estabelecer modalidades, critérios e instrumentos de seleção, os quais deverão 

constar do edital de seleção.  

Art. 26. A definição do número de vagas e sua distribuição por área profissional será feita 

anualmente pelo Colegiado, submetida aos órgãos competentes e deverá constar do edital. 

Art. 27. O candidato selecionado ao ingresso no Programa deverá efetivar sua matrícula, 

seguindo os prazos e exigências legais da UFBA.   

Parágrafo Único - A matrícula de estudantes estrangeiros fica condicionada à 

apresentação de visto temporário vigente, de visto permanente ou de declaração da Polícia 

Federal, atestando situação regular no país, para tal fim.  

 

 

CAPÍTULO VII 

DA FREQUÊNCIA, AVALIAÇÃO, APROVEITAMENTO ESCOLAR E DA 

APROVAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE RESIDENTES 

 

Art. 28. A verificação do aproveitamento do Profissional de Saúde Residente será feita através 

de processo de acompanhamento e avaliação no conjunto de componentes curriculares 

previsto no projeto pedagógico do Programa. 

Art. 29. O aproveitamento abrange a avaliação dos Profissionais de Saúde Residente em 

todos componentes curriculares previstos no projeto pedagógico do Programa, segundo 

critérios de assiduidade e desempenho, 

 § 1º O desempenho será avaliado através de exames, seminários, relatórios, 

participação e outras modalidades de avaliação e expresso por meio de nota de 0 (zero) a 10 

(dez).      

  § 2º A assiduidade será avaliada mediante a frequência às aulas, atividades teórico-

práticas (seminários, sessões de estudo de casos, etc) e atividades de educação em serviço 

(prática docente assistencial). 

             § 3° A média para aprovação não poderá ser inferior a 5,0 (cinco). 

 

Art. 30. Será considerado aprovado o Profissional de Saúde Residente que alcançar os 

seguintes requisitos: 

I– integralização da creditação conforme definida no projeto pedagógico do PRMU no 

período de 02 (dois) anos; 

II– média final nas disciplinas e atividades igual ou superior a 5,0 (cinco); 
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III– apresentação e aprovação do trabalho de conclusão de curso (TCC), com nota 

igual ou superior a 5,0 (cinco);  

IV– frequência de 100% nas atividades de educação em serviço (prática docente 

assistencial) e de 85% nas atividades teóricas e teórico-práticas. 

Parágrafo Único. O Profissional de Saúde Residente aprovado ao final do Programa 

tem direito ao certificado de Especialista, conforme as Normas para Cursos de Pós-

Graduação Lato-Sensu da UFBA. 

        

 

    

 CAPÍTULO VIII 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 
 

Art. 31. Como Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), a critério do orientador, poderá ser 

apresentado um artigo científico orientado para publicação ou divulgação posterior, no qual o 

Profissional de Saúde Residente conste como autor principal e apresente os requisitos 

exigidos para a submissão a periódico da área. 

               § 1º.  É pré-requisito para submissão do TCC que o Profissional de Saúde Residente 

tenha obtido todos os créditos exigidos nos componentes curriculares e tenha sido aprovado 

nas atividades obrigatórias do curso. 

Art. 32. O TCC será julgado por uma Comissão Julgadora indicada pelo orientador e aprovada 

pelo Colegiado, composta pelo orientador, 02 (dois) membros efetivos e 01 (um) suplente. 

                § 1º. A composição da comissão julgadora obedecerá às normas vigentes, 

emanadas pelos Órgãos da Administração da UFBA. 

                § 2º. A presidência da Comissão Julgadora será exercida pelo professor orientador. 

Este pode ser um tutor ou professor do programa.  

Art. 33. O julgamento final do TCC deverá ser realizado mediante defesa oral, em sessão 

pública após a qual os membros da Comissão Julgadora elaborarão "Parecer Final 

Conclusivo". 

            § 1º. A Comissão Julgadora emitirá como "Parecer Final Conclusivo" um dos seguintes 

conceitos que deverá representar a opinião da maioria dos membros da Comissão: 

"Aprovado" quando a nota final for maior ou igual a 5,0 (cinco) ou "Reprovado" quando a nota 

final for inferior a 5,0 (cinco). 

§ 2º. Após a defesa a comissão julgadora deverá elaborar ata e encaminhar ao 

Colegiado para homologação. 
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Art. 34. A Comissão Julgadora poderá condicionar a emissão do parecer final conclusivo a 

efetivação de reformulações que, embora necessárias, não impliquem na alteração da 

essência do trabalho. 

                § 1º.  O Profissional de Saúde Residente disporá de 30 (trinta) dias a partir da data 

da defesa para efetuar as alterações e encaminhá-las à coordenação do Programa, que as 

enviará a Comissão Julgadora, que disporá de um prazo de 15 (quinze) dias para a sua 

análise; 

              § 2º. O Profissional de Saúde Residente deverá encaminhar 04 (quatro) exemplares 

impressos e um CD contendo cópia em pdf do TCC à coordenação do Programa, além de 

submeter o resumo ou trabalho na íntegra ao repositório institucional da UFBA 

Art. 35. O Profissional de Saúde Residente que tiver o TCC "Reprovado" será desligado do 

Programa, sendo permitido, a critério do Colegiado, submeter-se a novo julgamento, após a 

reformulação do trabalho, dentro do prazo de 06 (seis) meses. 

Art. 36. Será admitida a figura do co-orientador com titulação mínima de especialista. 

Parágrafo Único. O co-orientador poderá ser docente vinculado ao próprio Curso ou a outro 

programa de pós-graduação, ou até mesmo um preceptor do programa, desde que 

devidamente credenciado pelo Colegiado do PRMU.  

Art. 37- As defesas de TCC serão homologadas em reunião de colegiado e ata encaminhada 

à Coordenação de Atendimento e Registro Estudantis (CARE) para emissão do diploma.  

 

 
CAPÍTULO IX 

DIREITOS E DEVERES DOS PROFISIONAIS DE SAÚDE RESIDENTES 

 

Art. 38. São direitos e deveres dos Profissionais de Saúde Residentes: 

I- cumprir a legislação em vigor, as normas emanadas por este regulamento, bem 

como zelar pela aplicação dos seus dispositivos no âmbito de sua competência; 

II- comparecer às reuniões do colegiado, quando convocados, nas datas e nos 

horários previamente fixados; 

III- cumprir as normas estabelecidas pelas Unidades de Saúde onde o Programa é 

realizado; 

IV- cumprir a carga horária semanal estabelecida pelo Programa; 

V- no ato de sua apresentação em serviços fora do HGVC, entregar um ofício emitido 

pela coordenação do PRMU ao coordenador da unidade ou preceptor ao qual o Profissional 

de Saúde Residente estará diretamente subordinado enquanto permanecer na Unidade; 
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VI- comparecer devidamente uniformizado e nos horários preestabelecidos ao local 

das atividades programadas; 

VII- ser assíduo e pontual no desenvolvimento das atividades programadas. No caso 

de faltas e/ou saídas antecipadas do serviço, por motivo de qualquer natureza, estas devem:  

a) ser justificadas; 

b) avisadas, sempre que possível, antecipadamente ao preceptor 

c) em casos de problemas de saúde apresentar obrigatoriamente atestado médico à 

secretaria do  Colegiado do Programa. 

 

VIII - as ausências para participação em eventos deverão ser autorizadas pela 

coordenação do Programa, mediante a apresentação de solicitação por escrito, à qual deverá 

ser anexada a programação do evento. No retorno, o Profissional de Saúde Residente deverá 

apresentar relatório de atividades desenvolvidas durante o evento e o atestado/certificado de 

comparecimento. O Profissional de Saúde Residente terá direito a licença para participação 

em, no máximo, 03 (três) eventos científicos por ano de até 60 horas por semestre incluindo 

deslocamento. A falta de entrega de atestado/certificado de comparecimento será 

impedimento para solicitação de participação em novos eventos.  

IX- Informar à coordenação do Programa, por meio de relatórios semestrais, sobre as 

atividades desenvolvidas no período (participação em eventos científicos, produção cientifica, 

apresentação de trabalhos, casos clínicos e outros); 

X- Informar à coordenação do Programa por meio de relatórios bimestrais, sua auto-

avaliação, avaliação dos preceptores e tutores, e das atividades desenvolvidas na Residência; 

XI- Apresentar à coordenação do Programa, ao final do primeiro ano, um projeto para 

o TCC, elaborado conjuntamente com o professor orientador; 

XII- Desenvolver trabalhos técnicos e científicos. 

Art. 39. O Profissional de Saúde Residente terá direito a um dia de folga por semana, 

gozado no final de semana, considerando o cronograma de atividades da unidade da prática 

pedagógica assistencial.  

Art. 40. O Profissional de Saúde Residente terá direito a 30 (trinta) dias consecutivos 

ou dois períodos de 15 (quinze) dias de férias para cada ano de atividade, obedecida escala 

indicada pela coordenação do curso. 

Art. 41. Aos Profissionais de Saúde Residentes gestantes ou adotantes será 

assegurada a licença-maternidade ou licença-adoção de acordo com a legislação vigente. 

Art. 42. O Profissional de Saúde Residente terá direito a licença paternidade de acordo 

com a legislação vigente. 
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Art. 43. O Profissional de Saúde Residente terá direito a licença de 08 (oito) dias, em 

caso de óbito de parentes de primeiro grau ascendente ou descendente. 

Art. 44. O Profissional de Saúde Residente terá direito a uma bolsa de estudos no 

valor estabelecido pelo Ministério da Educação. A data do pagamento das bolsas está 

relacionada à disponibilidade financeira vinculada às datas de repasse financeiro do Ministério 

da Educação. 

Parágrafo Único. O pagamento das bolsas de ensino estará condicionado à 

frequência de 100% das atividades de educação em serviço no mês. O Profissional de Saúde 

Residente que não completar o curso estará sujeito à devolução do valor total recebido até a 

data da desistência, conforme deliberação do colegiado do Programa e legislação pertinente 

à utilização de recursos públicos federais.  

Art. 45. 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 projeto pedagógico do PRMU. 

Art. 46. O trancamento da matrícula, parcial ou total, exceto para o cumprimento de 

obrigações militares, poderá ser concedido, excepcionalmente, mediante a aprovação do 

Colegiado e homologado pela Comissão de Residência Multiprofissional e em Área da Saúde 

(COREMU) 

Parágrafo Único. Durante o período de trancamento fica suspenso o pagamento da 

bolsa trabalho. 

Art. 47. O profissional de saúde residente terá direito a estágio opcional em outra 

Instituição de Saúde, que possua convênio com a UFBA para este fim, após cumprimento dos 

créditos obrigatórios do curso, por um período não superior a 03 (três) meses, desde que os 

seguintes requisitos estejam assegurados: 

I- Ter sido aprovado nos componentes curriculares cursados; 

II- Comunicar a coordenação do Programa, dentro do cronograma estabelecido 

por este, intenção de cursar estágio opcional, com planejamento do período 

previsto e instituição receptora; 

III- Apresente à coordenação do seu Programa pelo menos 02 (dois) meses antes 

do início das atividades, um plano de atividades e uma carta de aceite oficial 

da Instituição a recebê-lo, assim como anuência de um preceptor do Serviço 

no qual cumprirá o estágio opcional;  

IV- A Instituição de Saúde pleiteada deve ter reconhecida competência na 

formação de recursos humanos na sua área. 
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Parágrafo Único. Todos os pedidos de licença, afastamento para participação em 

eventos e férias deverão ser realizados mediante abertura de processo na secretaria do 

colegiado, devidamente instruído.  

 

CAPÍTULO X 

DAS NORMAS DISCIPLINARES 

 

Art. 48. Os Profissionais de Saúde Residentes estarão sujeitos às seguintes sanções 

disciplinares: 

I- Advertência verbal ou escrita; 

II- Suspensão; 

III- Desligamento. 

Art. 49. A advertência será aplicada pelo coordenador do PRMU, por indicação do 

corpo docente assistencial, com registro devidamente encaminhado ao COREMU. 

Art. 50. A suspensão será aplicada pelo coordenador do Programa quando houver 

reincidência na falta que originou a advertência, mas caberá ao colegiado do COREMU, 

homologar a decisão e estabelecer o número de dias de suspensão a ser cumprido pelo 

Profissional de Saúde Residente. 

Parágrafo Único. A suspensão poderá ser aplicada independentemente da pena de 

advertência, nos casos em que a falta for julgada grave, pelo corpo docente assistencial do 

Programa. 

Art. 51. Quando houver suspensão, a secretaria da COREMU deverá adotar as 

medidas cabíveis junto ao setor administrativo financeiro da UFBA ou do órgão financiador da 

Bolsa. 

Art. 52. Será desligado do Programa: 

I. O Profissional de Saúde Residente que for reprovado em 02 (dois) ou mais 

componentes curriculares ou 02 (duas) vezes no mesmo componente curricular; 

II. Abandonar as atividades do Programa sem justificativa, por mais de 30 (trinta) dias 

letivos; 

III. Não defender o TCC dentro do prazo estabelecido; 

IV. Não obtiver aprovação no TCC. 

V. Não entregar as cópias corrigidas do TCC no prazo de 30 (trinta) dias após a sua 

defesa. 

VI. Possuir 03 (três) sanções disciplinares. 
 
VII. Não integralizar os créditos previstos para o curso 
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Parágrafo Único. O Profissional de Saúde Residente que sofrer sanção disciplinar ou 

responder a processo administrativo, técnico ou ético terá pleno direito de defesa, feito por si 

próprio ou através de advogado constituído. 

 

 

CAPÍTULO XI 
 

DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

 
Art. 53. O acompanhamento e avaliação do PRMU serão realizados pelo Núcleo 

Docente Assistencial Estruturante e Coordenação do Programa apoiada pelo corpo docente 

assistencial e discente, através de instrumentos próprios aprovados pelo Colegiado. 

 

CAPÍTULO XII  

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

 Art. 54. Caberá ao colegiado do Programa resolver os casos omissos.  

 

Art. 55. Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação e será reavaliado 

a cada dois anos, para possíveis ajustes se houver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regimento aprovado na 101ª Sessão Ordinária da Congregação, ocorrida em 30/09/2016. 


