Calendário de Reuniões







Fevereiro – 03 - 15 as 17horas.
Março – 10 - 15 as 17horas
Abril – 07 - 15 as 17horas
Maio – 05 - 15 as 17horas
Junho – 02 - 15 as 17horas

Temas para Discussão
Preenchimento do Sistema- SisCNRMS

Estágio na Atenção Básica
Discussão sobre: Estágios, Participação dos residentes em eventos científico; avaliação dos
Residentes; desligamento; antecipação de término de programa; dedicação exclusiva,
trancamento de matricula, dentre outros..
Temas Relacionados a Tutoria e Preceptoria e Inovação Tecnológicas
Legislação das Residências em Saúde: Diretrizes Curriculares Mínimas, PPP; Modificações
na estrutura e no PPP dos programas (novos programas e ou inserção de novas profissões
em programa já existentes).
Politica de Financiamento dos programas de residência multiprofissional e em área
profissional de saúde.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO
DA COMISSÃO NACIONAL
DE RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL EM
SAÚDE
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Superior
Diretoria de Desenvolvimento da Educação em Saúde
Coordenação Geral e Residências de Saúde

Sistema de Informação da CNRMS


Instituído pela Resolução CNRMS nº 5, de 23 de
novembro de 2012:
A coordenação do SisCNRMS caberá à CNRMS e à
CGRS do MEC.
 O SisCNRMS será acessível a todos pela internet,
consistindo em base de dados segura, nos termos da
Política de Segurança da Informação e Comunicações
do Ministério da Educação e da legislação vigente.


Sistema de Informação da CNRMS


Instituído pela Resolução CNRMS nº 5, de 23 de
novembro de 2012:


Constarão do SisCNRMS informações sobre o andamento
dos processos de autorização e reconhecimento de cursos
de residência multiprofissional em saúde, a relação de
cursos autorizados e reconhecidos pela CNRMS e demais
informações relativas a esses atos.
O sistema conterá relação dos programas de residência
multiprofissional e em área profissional da saúde, informando
sobre cursos autorizados, reconhecidos ou com reconhecimento
renovado.
 O sistema possibilitará a geração de relatórios de gestão, que
subsidiarão as atividades decisórias e de acompanhamento e
supervisão da CNRMS.


Sistema de Informação da CNRMS


Instituído pela Resolução CNRMS nº 5, de 23 de
novembro de 2012:


Os documentos e as informações registradas no SisCNRMS
serão públicas, excetuadas as hipóteses de sigilo previstas
na lei.
Para efeitos legais, as informações e os documentos registrados e
gerados no SisCNRMS serão válidos e íntegros, ressalvada a
hipótese de alegação fundamentada de adulteração, quando os
documentos contestados permanecerão à disposição das
auditorias internas e externas do MEC para apuração de
irregularidades na forma da legislação em vigor.
 Os responsáveis pela prestação de informações falsas, pela
inclusão de informações no sistema ou de outro ato que implique
em omissão ou distorção da realidade responderão civil, penal e
administrativamente pelas condutas irregulares.


PROCESSO DE REGULAÇÃO, SUPERVISÃO E
AVALIAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS
MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL
DA SAÚDE

O que é o processo de REGULAÇÃO
nas residências?


Regulação: atos autorizativos do funcionamento dos
programas de residência:
autorização de programas;
 reconhecimento de programas; e
 renovação de reconhecimento de programas.




A Comissão Nacional de Residência Multiprofissional
em Saúde:
é responsável pelos processos de
avaliação, supervisão e regulação (art. 7, portaria nº
1.077/2009), e tem as seguintes atribuições:


I - exercer atribuições normativas, deliberativas e de
assessoramento da Secretaria de Educação Superior, sobre
assuntos afetos à Residência Multiprofissional em Saúde e
Residência em Área Profissional da Saúde

O que é o processo de REGULAÇÃO
nas residências?




São instâncias componentes da estrutura da
CNRMS:
I - Plenário;
 Deliberativa





II - Coordenação-Geral da CNRMS;
III - Secretaria-Executiva;
IV - Subcomissões; e
 Assessoramento



temporário

V - Câmaras Técnicas
 Assessoramento

permanente

O que é o processo de REGULAÇÃO
nas residências?
Cadastro do
Programa de
Residência no
SisCNRMS

Análise
documental pela
Câmara Técnica

Realização de
visita in loco pelo
avaliador

Emissão de
parecer Câmara
Técnica e Plenária
da CNRMS
(reconhecimento)
– 2 ou 3 anos

Realização de
visita in loco pelo
avaliador

Realização de
visita in loco pelo
avaliador

Emissão de
parecer Câmara
Técnica e
Plenária
(autorização) –
1ª turma

Emissão de
parecer Câmara
Técnica e Plenária
da CNRMS
(renovação de
reconhecimento)
– 3 anos

O que é o processo de SUPERVISÃO
nas residências?






A supervisão dos programas será realizada pela CNRMS a
fim de zelar pela conformidade da oferta de residência
multiprofissional e em área profissional da saúde, com a
legislação aplicável.
A CNRMS poderá, no exercício de sua atividade de
supervisão, determinar a apresentação de documentos
complementares ou a realização de avaliação educacional in
loco.
Os residentes, professores, preceptores, o pessoal técnicoadministrativo, e os seus órgãos representativos poderão
apontar, a qualquer momento, à CNRMS indícios de
irregularidade no funcionamento de instituição ou programa.

O que é o processo de SUPERVISÃO
nas residências?




Os indícios de irregularidade deverão ser apresentados de
modo circunstanciado e conter a qualificação do
representante, a descrição clara e precisa dos fatos a serem
apurados bem como os demais elementos relevantes para o
esclarecimento do seu objeto.
As alegações de irregularidade serão autuadas sob a forma
de processo administrativo e encaminhadas à Plenária para
apreciação.

O que é o processo de AVALIAÇÃO
nas residências?




A avaliação educacional constituirá referencial básico
para os processos de regulação e supervisão da
residência multiprofissional e em área profissional da
saúde:
Qual o objetivo?




identificar e qualificar as condições para a oferta de
residência multiprofissional e em área profissional da saúde

Quem participa?


Programas ou propostas de programas de residência
multiprofissional e em área profissional da saúde

O que é o processo de AVALIAÇÃO
nas residências?


Quando os programas serão avaliados in loco?
 Após

curso.

a solicitação de pedido de reconhecimento de

O que é o processo de AVALIAÇÃO
nas residências?




A realização da avaliação educacional in loco é
organizada pela CNRMS e executada por equipe
própria proveniente do Banco Nacional de
Avaliadores
Os integrantes do Banco Nacional de Avaliadores
deverão ser profissionais de saúde
 Avaliação

formativa

O que é o processo de AVALIAÇÃO
nas residências?

Aceite dos
Avaliadores
(2 por
visita)

Agendamento
de Visita
• Deslocament
o de 03
(três) dias
• Local de
destino à
Instituição
Formadora

Elaboração
de
Relatório
de Visita
no
SisCNRMS

Avaliação
pela
CÂMARA
TÉCNICA

Homologação
pela Plenária
da CNRMS

Programa
s
avaliados



OBRIGADA!



Contatos:





Equipe Técnica das Residências Multiprofissionais
e em Áreas Profissionais da Saúde
CGRS/DHR/SESu/MEC
(61) 2022 8044 / 2022 8013 / 2022 8229

