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RESOLUÇÃO Nº 77, DE 17 DE MAIO DE 2018
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE FACULDADE DA FACULDADE DE
ODONTOLOGIA da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais, considerando a Resolução Nº 64, de 08 de março de 2018 do Conselho
de Pesquisa e Pós Graduação da fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
resolve, ad referendum:
Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Residência Proﬁssional em Cirurgia
e Traumatologia Buco-maxilo-faciais (CTBMF) da Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, nos termos desta Resolução.
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E OBJETIVOS

Art. 2º
O Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia
Buco-maxilo-faciais (CTBMF) cons tui uma modalidade de residência uniproﬁssional em
saúde, prevista pelo Programa de Residência em Área Proﬁssional da Saúde nas
Modalidades Mul proﬁssional e Uniproﬁssional (PREMUS), cujo Regulamento foi aprovado
pelo Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (PROPP- UFMS), pela Resolução nº 64, de 8
de março de 2018. O Programa de Residência em CTBMF será desenvolvido em con nua
integração Ensino/Serviço/Assistência na perspec va interdisciplinar, envolvendo docentes
e proﬁssionais que integram os Serviços de Atenção em Saúde do Hospital Universitário
Maria Aparecida Pedrossian HUMAP/EBSERH e Faculdade de Odontologia da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Rege-se pelas Normas para Pós-graduação
lato sensu da UFMS, estabelecidas pelo Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, em seus
aspectos gerais, e em seus aspectos especíﬁcos, por este Regulamento e pelas normas do
Conselho Federal de Odontologia.
Art. 3º Tem como obje vo qualiﬁcar Cirurgiões-den stas para atuarem
como especialistas na atenção à saúde bucal, na área de Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo-Faciais, com base no conhecimento cien ﬁco, na evidência cien ﬁca, nos
fundamentos é cos e bioé cos e nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
(SUS), de forma que ao concluir o curso, o proﬁssional esteja apto a:
I – Tomada de decisão na área da CTBMF, baseada no raciocínio clínico, na
análise crí ca e nas evidências cien ﬁcas;
II – Realizar diagnós co e tratamento cirúrgico das patologias e alterações
do sistema estomatogná co, incluindo exodon as, biópsias e enxertos ósseos realizados
em ambiente ambulatorial e tratamento de traumas faciais, correções de discrepâncias
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oclusais por meio de cirurgias ortogná cas e tratamentos clínico e cirúrgico das disfunções
temporomandibulares, em ambiente hospitalar.
Art. 4º O Programa funcionará na modalidade presencial, por meio do
modelo de aplicação prá ca do saber, em regime de dedicação integral dos alunos
regularmente matriculados.
Art. 5º O Programa em CTBMF tem como Unidade formadora a Faculdade
de Odontologia da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e como Unidade
executora, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian – HUMAP/EBSERH.
Art. 6º O Programa terá duração de 03 (três) anos e carga horária de 8.640
(oito mil seiscentos e quarenta) horas, com o mínimo de 60 horas semanais, distribuídas
em aulas teóricas, atendimento ambulatorial, atendimento hospitalar e plantões.
§ 1º
O conteúdo curricular do Programa será baseado nas normas
vigentes do Ministério da Educação, Conselho Federal de Odontologia e Colégio Brasileiro
de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial.
§ 2º A responsabilidade de elaboração da estrutura/conteúdo curricular
será do Núcleo Docente Assistencial Estruturante – NDAE.
§ 3º As a vidades clínicas desenvolvidas pelos alunos da Residência serão
realizadas sob supervisão docente-assistencial, de responsabilidade conjunta dos setores
da educação e da saúde.
§ 4º
A par cipação dos residentes em projetos de pesquisa, ensino e
extensão não poderá acarretar prejuízo das a vidades do Programa e deverão ser
vinculadas ao Tutor.
§ 5º A Área de Concentração do Programa é cons tuída pelo elenco de
disciplinas e a vidades clínicas especíﬁcas da área de CTBMF; a Área de Domínio Conexo é
cons tuída pelas disciplinas e a vidades das ciências básicas que servirão de suporte para
a Área de Concentração.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 7º O Programa de Residência em CTBMF terá um coordenador e um
vice coordenador, que deverão ser colaboradores do Programa (docente, preceptor ou
tutor), eleitos pelos seus pares membros do NDAE, conforme estabelece a Resolução Nº
64, de 8 de março de 2018, do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, os quais serão
integrantes da Coremu.
§ 1º A coordenação do Programa deverá ser exercida por um proﬁssional
com tulação mínima de mestre, com experiência proﬁssional de, no mínimo, três anos
nas áreas de formação, e com anuência da Direção da Unidade Setorial de lotação do
servidor candidato à Coordenação, conforme previsto na Resolução Nº 64, de 8 de março
de 2018, do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação.
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§ 2º
A eleição do Coordenador dar-se-á em reunião do NDAE do
Programa, posterior à sua cons tuição, cabendo à Direção da Faculdade de Odontologia a
publicação do Ato, que será homologado na sequência pela Coremu.
§ 3º Os mandatos do Coordenador e vice coordenador terão duração de
três anos, sendo permi da uma única recondução por igual período.
§ 4º

O Coordenador do Programa deverá ser membro do NDAE.

Art. 8º Ao Coordenador do Programa compete:
I – Fazer garan r as deliberações da Coremu;
II – Garan r a implementação do Programa;
III – coordenar o processo de auto avaliação do Programa;
IV - Apreciar e encaminhar à COREMU os pedidos de licenças, afastamentos,
trancamentos de matrícula, desistência e solicitação de desligamento de residentes;
V - Elaborar a programação anual, em conjunto com os preceptores/tutores,
submetendo à aprovação da Coremu;
VI – Encaminhar, anualmente a Coremu, a relação dos preceptores/tutores,
comunicando a inclusão ou exclusão no decorrer do ano;
VII – Efetuar, em conjunto com os preceptores/tutores, avaliação semestral
dos residentes PRONAENF;
VIII – Coordenar o processo de atualização e aprovação das alterações do
Projeto Pedagógico do Programa junto ao Conselho da UAS, Coremu e Conselho de
Pesquisa e Pós-Graduação (Copp);
IX – Cons tuir e promover a qualiﬁcação do corpo docente tutores e
preceptores, submetendo-os à aprovação pela Coremu;
X - Mediar as negociações interins tucionais para viabilização de ações
conjuntas de gestão, ensino, educação, pesquisa e extensão;
XI - Promover a ar culação do programa com outros Programas de
Residência em Saúde da Ins tuição, incluindo a médica, e com os cursos de graduação e
pós-graduação;
XII - Fomentar a par cipação dos residentes, tutores e preceptores no
desenvolvimento de ações e de projetos interins tucionais em toda a extensão da rede de
atenção e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS);
XIII - Promover a ar culação com as Polí cas Nacionais de Educação e da
Saúde e com a Polí ca de Educação Permanente em Saúde do seu estado por meio da
Comissão de Integração Ensino-Serviço (CIES); e
XIV - Responsabilizar-se pela documentação do programa e atualização de
dados junto às instâncias ins tucionais locais de desenvolvimento do programa.
XV – Fazer cumprir este regulamento, dando amplo conhecimento das ações
e alterações do Programa ao NDAE, Direção da Faculdade de Odontologia e à Coremu.
Art. 9º - O Programa deverá cons tuir um Núcleo Docente Estruturante
Assistencial (NDAE), formado para tratar de assuntos didá cos e pedagógicos, com o
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mesmo mandato da Coordenação do Programa.
§ 1º
O NDAE será composto por representantes docentes, tutores e
preceptores do Programa, com anuência da Direção da Unidade Setorial de lotação do
servidor candidato ao NDAE.
§ 2º
O processo eleitoral para compor o NDAE será conduzido pela
Direção da Faculdade de Odontologia.
§ 3º - Após resultado do processo eleitoral homologado pela Coremu, o
NDAE deverá ser cons tuído por meio de Resolução do Conselho de Faculdade da
Faculdade de Odontologia.
§ 4º

O NDAE será composto pelo mínimo de três e máximo de cinco

membros.
Art. 10º São atribuições do NDAE:
I - Acompanhar a execução do Projeto Pedagógico do Programa, propondo
ajustes e mudanças, quando necessários, à coordenação;
II - Assessorar a coordenação dos programas no processo de planejamento,
implementação, acompanhamento e avaliação das ações teóricas, teórico-prá cas e
prá cas inerentes ao desenvolvimento do programa, propondo ajustes e mudanças
quando necessários;
III - Promover a ins tucionalização de novos processos de gestão, atenção e
formação em saúde, visando o fortalecimento ou construção de ações integradas na(s)
respec va(s) áreas de concentração, entre equipe, entre serviços e nas redes de atenção
do SUS; e
IV - Estruturar e desenvolver grupos de estudo e de pesquisa, que
fomentem a produção de projetos de pesquisa e projetos de intervenção voltados à
produção de conhecimento e de tecnologias que integrem ensino e serviço para a
qualiﬁcação do SUS.

CAPÍTULO III
DO CORPO DOCENTE

Art. 11
Os docentes do Programa de Residência em CTBMF são
proﬁssionais vinculados à Faculdade de Odontologia ou Hospital Universitário Maria
Aparecida Pedrossian HUMAP/EBSERH, que par cipam do desenvolvimento das a vidades
teóricas e teórico-prá cas, previstas no Projeto Pedagógico.
Art. 12 Ao corpo docente compete:
I - Ar cular junto ao tutor mecanismos de es mulo para a par cipação de
preceptores e residentes nas a vidades de pesquisa e nos projetos de intervenção;
II - Apoiar a coordenação dos programas na elaboração e execução de
projetos de educação permanente em saúde para a equipe de preceptores da ins tuição
executora; e
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III - Orientar e avaliar os trabalhos de conclusão do programa, conforme as
regras estabelecidas no Regimento Interno da Coremu.
Art. 13 A função de tutor caracteriza-se por a vidade de orientação
acadêmica de preceptores e residentes, exercida por proﬁssional com formação mínima de
mestre e experiência proﬁssional de, no mínimo, três anos.
Art. 14 Ao tutor compete:
I - Implementar estratégias pedagógicas que integrem saberes e prá cas,
promovendo a ar culação ensino-serviço, de modo a proporcionar a aquisição das
competências previstas no Projeto Pedagógico do Programa, realizando encontros
periódicos com preceptores e residentes com frequência mínima semanal, contemplando
todas as áreas envolvidas no Programa;
II - Organizar, em conjunto com os preceptores, reuniões periódicas para
implementação e avaliação do Projeto Pedagógico;
III - Par cipar do planejamento e implementação das a vidades de
educação permanente em saúde para os preceptores;
IV - Planejar e implementar, junto aos preceptores, equipe de saúde,
docentes e residentes, ações voltadas à qualiﬁcação dos serviços e desenvolvimento de
novas tecnologias para atenção e gestão em saúde;
V - Ar cular a integração dos preceptores e residentes com os respec vos
pares de outros programas, bem como com estudantes dos diferentes níveis de formação
proﬁssional na saúde;
VI - Par cipar do processo de avaliação dos Residentes;
VII - Par cipar da avaliação do Projeto Pedagógico do Programa,
contribuindo para o seu aprimoramento;
VIII - Orientar e avaliar dos trabalhos de conclusão do programa de
residência, conforme as regras estabelecidas no Regimento Interno da Coremu.
Art. 15 A função de preceptor caracteriza-se por supervisão direta das
a vidades prá cas realizadas pelos residentes na Faculdade de Odontologia e no Hospital
Universitário Maria Aparecida Pedrossian HUMAP/EBSERH, exercida por proﬁssional
vinculado à UFMS, com formação mínima de especialista.
§ Único - O preceptor deverá necessariamente ser graduado em
Odontologia, e atuar na mesma área de concentração do residente sob sua supervisão,
estando presente no cenário de prá ca.
Art 16 Ao preceptor compete:
I - Exercer a função de orientador de referência para o Residente, no
desempenho das a vidades prá cas vivenciadas no co diano da atenção e gestão em
saúde;
II - Orientar e acompanhar, com suporte do(s) tutor(es) o desenvolvimento
do plano de a vidades teórico-prá cas e prá cas do Residente, devendo observar as
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diretrizes do Projeto Pedagógico;
III - Elaborar, com suporte do(s) tutor(es) e demais preceptores da área de
concentração, as escalas de plantões e de férias, acompanhando sua execução;
IV - Facilitar a integração do(s) residente(s) com a equipe de saúde, usuários
(indivíduos, família e grupos), residentes de outros programas, bem como com estudantes
dos diferentes níveis de formação proﬁssional na saúde que atuam no campo de prá ca;
V - Par cipar, junto com o(s) Residente(s) e demais proﬁssionais envolvidos
no programa, das a vidades de pesquisa e dos projetos de intervenção voltados à
produção de conhecimento e de tecnologias que integrem ensino e serviço para
qualiﬁcação do SUS;
VI - Iden ﬁcar diﬁculdades e problemas de qualiﬁcação do(s) residente(s)
relacionadas ao desenvolvimento de a vidades prá cas de modo a proporcionar a
aquisição das competências previstas no Projeto Pedagógico do Programa,
encaminhando-as ao(s) tutor(es) quando se ﬁzer necessário;
VII - Par cipar da elaboração de relatórios periódicos desenvolvidos pelo(s)
Residente(s) sob sua supervisão;
VIII - Proceder, em conjunto com tutores, a formalização do processo
avalia vo do residente, com periodicidade máxima bimestral;
IX - Par cipar da avaliação da implementação do Projeto Pedagógico do
programa, contribuindo para o seu aprimoramento;
X - Orientar e avaliar os trabalhos de conclusão do programa de residência,
conforme as regras estabelecidas no regimento interno da Coremu, respeitada neste caso,
a exigência mínima de tulação de mestre.
XI - Assegurar atendimento con nuo e permanente aos alunos matriculados
durante o período estabelecido para cada disciplina.
CAPÍTULO IV
DA ADMISSÃO E MATRÍCULA

Art. 17 A admissão ao Programa de Residência em CTBMF da UFMS tem
como pré-requisito a graduação em Odontologia em ins tuição de ensino superior
reconhecida ou validada pelo MEC e dedicação integral.
§ 1º Serão permi dos candidatos graduados em ins tuição estrangeira
desde que o diploma esteja validado por Universidade Pública Brasileira.
§ 2º A seleção para o Programa de Residência em CTBMF será anual.
§ 3º A seleção, inscrição e matrícula no Programa de Residência em CTBMF
seguem as normas previstas no Regulamento do PREMUS.
§ 4º O número de vagas anuais do Programa de Residência em CTBMF será
deﬁnido pelo NDAE, considerando as normas vigentes.
§ 5º O início da residência se dará a par r de março e o prazo de conclusão
é de 36 meses corridos.
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Art. 18 O ingresso no Programa se dará por meio processo sele vo, que
poderá incluir um ou mais dos itens abaixo, a critério da Coordenação:
I - Provas discursivas;
II - Provas de múl pla escolha;
III - Análise de currículo;
IV - Entrevista.
§ 1º Caberá ao NDAE a responsabilidade por todas as etapas do processo
sele vo, que acontecerá anualmente.
§ 2º Serão chamados os candidatos que ob verem rendimento conforme
normas descritas nos editais de processos sele vos da UFMS até que o número de vagas
ofertadas seja preenchido.
Art. 19 - O aproveitamento de vaga não preenchida pelo processo sele vo
ou em casos de desistência, desligamento ou abandono do Programa por residente do
primeiro ano, será possível até trinta dias após o início do Programa.
Art. 20. No edital de seleção será descrita a documentação necessária para
inscrição no processo sele vo.
Art. 21. Os candidatos classiﬁcados dentro do número de vagas disponíveis
deverão apresentar no ato da matrícula, os documentos listados no Edital do processo
sele vo.
§ 1º No ato da matrícula, o candidato deverá assinar termo de compromisso
individual no qual conste que não tem vínculo emprega cio e/ou educacional no momento
e, que não o terá no período de vigência da residência, estando ciente da dedicação
exclusiva exigida no programa pelo período de três anos, também que ocorrerão
a vidades aos ﬁnais de semana e feriados.
§ 2º Após a matrícula, o aluno estará sujeito às normas do Regimento do
Programa e demais normas superiores.
§ 3º A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para matrícula até a
data indicada ou a prá ca de falsidade ideológica em prova documental acarretará
cancelamento da inscrição do candidato, sua eliminação do respec vo Processo Sele vo e
anulação de todos os atos com respeito a ele pra cados pela Comissão de Seleção, ainda
que já tenha sido publicada a resolução de homologação do resultado ﬁnal, sem prejuízo
das sanções legais cabíveis.
Art. 22 O aluno matriculado compromete-se a manter atualizados seus
dados pessoais, meios de contato e seu endereço até o ﬁnal dos estudos, na Secretaria de
Curso.
CAPÍTULO V
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA
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Art. 23 A frequência mínima exigida nas a vidades teóricas é de oitenta e
cinco por cento, e nas a vidades prá cas (capacitação em serviço) é de cem por cento,
devendo haver reposição das faltas na forma de plantões previamente programados e
autorizados pelo preceptor responsável.
§ 1º Os locais e períodos para desenvolvimento das a vidades teóricas e
prá cas serão aprovados pela NDAE e estabelecidos em parceria com coordenadores e os
preceptores.
§ 2º A critério do NDAE poderão ser alterados os horários e cronograma de
a vidades teóricas e de a vidades prá cas em serviço.
§ 3º O desenvolvimento das a vidades programadas será em horas-aula
teóricas, seminários, prá cas de clínica cirúrgica po ambulatorial, cirurgias e plantões
hospitalares, atendimento ambulatorial, cirurgia experimental, monitorização de
a vidades cirúrgicas e ambulatoriais, e estágios pré-estabelecidos nas áreas aﬁns da
Odontologia e Medicina.
Art. 24 O processo de avaliação do residente em CTBMF deverá ser
realizado através das seguintes diretrizes:
I – A avaliação do residente será con nua mediante observação do
preceptor/tutor registrada em ﬁcha de acompanhamento, quanto a:
a) Comportamento é co e desenvolvimento de a tude crí ca do próprio
desempenho;
b) A tude de aprendizagem con nua (interesse e mo vação);
c) Visão de trabalho em equipe: comportamento com a equipe de saúde e
usuário;
d) Assiduidade, pontualidade, responsabilidade, relacionamento e a tudes
coerentes com o perﬁl desejado de um residente, relacionamento proﬁssional com os
pacientes, preceptores, tutores, docentes e demais proﬁssionais envolvidos no Programa;
e) Qualidade do trabalho, análise crí co-reﬂexiva dos problemas com
fundamento para sua ação.
II – Avaliação periódica através de provas escritas:
a) Análise e interpretação de literatura proﬁssional relevante;
b) Interpretação crí ca de resultados de pesquisa clínica;
c) Conhecimento do sistema de saúde integrando o hospital e do seu papel
dentro dele.
Art. 25 A nota mínima para aprovação nas a vidades teóricas é 7,0 (sete).
Art. 26 O processo de avaliação do proﬁssional de saúde residente nas
a vidades prá cas será realizado pelos preceptores com par cipação coordenador da área
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de concentração, dos tutores e dos próprios residentes que deverão fazer sua auto
avaliação.
§ 1º A nota mínima para aprovação nas a vidades prá cas é 7,0 (sete).
§ 2º A avaliação se dará semestralmente ou ao ﬁnal das a vidades em cada
local de prá ca, de acordo com os critérios deﬁnidos pelos preceptores, tutores e
coordenador da área de concentração, com aprovação do NDAE.
Art. 27 Todos os residentes, obrigatoriamente, deverão elaborar um
Trabalho de Conclusão de Residência (TCR), de acordo com Resolução CFO – 27/2002 que
dispõe sobre as normas da criação da Residência em Odontologia – Cirurgia e
Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais e o Regimento da Premus, sob a forma de monograﬁa
ou ar go cien ﬁco, relacionado à área especíﬁca do programa, como requisito para
obtenção do cer ﬁcado de conclusão da residência. O TCR será regulamentado pelas
seguintes diretrizes:
§ 1º A decisão quanto à escolha do orientador é do residente. O orientador
deve preencher os seguintes critérios: ter tulo mínimo de Mestre, ter vínculo a vo com o
Programa de Residência em CTBMF (docente, preceptor, tutor).
§ 2º A banca examinadora deverá ser composta por três membros com
tulo mínimo de Mestre, sendo o presidente, o orientador do TCR. O orientador e o
residente receberão um formulário para indicação da banca e deverão enviar para a
apreciação do NDAE com pelo menos 30 dias de antecedência da data prevista para a
defesa do TCR.
§ 3º Cada membro da banca examinadora deverá receber uma cópia
impressa do TCR com, pelo menos, sete dias úteis de antecedência da data estabelecida
para a defesa, sob pena de novo agendamento da mesma.
§ 4º O TCR deverá conter os seguintes elementos, conforme modalidade
escolhida pelo residente, em comum acordo com o orientador:
I - Ar go cien ﬁco formatado conforme as normas do periódico indexado
em plataformas de níveis A ou B onde se pretende publicar o trabalho, anexos, apêndices e
aprovação do Comitê de É ca em Pesquisa, quando aplicável. Entre os anexos deverá
constar, obrigatoriamente, as instruções para autores.
II – Monograﬁa contendo elementos pré-textuais, Introdução, Revisão de
Literatura, Obje vos, Materiais e método (quando aplicável), Resultados (quando
aplicável), Discussão, Conclusões, elementos pós-textuais, com obrigatoriedade mínima
das Referências, aprovação do Comitê de É ca em Pesquisa (quando aplicável).
§ 5º O residente terá de 20 a 30 minutos para a apresentação da defesa do
seu TCR. Após a apresentação, cada membro da banca examinadora terá, no máximo, 20
minutos para expor suas considerações.
I - Ao ﬁnal da defesa, cada membro da banca examinadora atribuirá nota ao
TCR, em formulário próprio disponibilizado pelo Programa. A nota ﬁnal será a média
das notas individuais dos avaliadores. Será considerado aprovado o
residente que ob ver nota ﬁnal igual ou superior a 7,0.
II - Caso o residente não a nja a média mínima para aprovação, o mesmo
terá um prazo de 15 dias corridos para a reformulação e reapresentação para a mesma
banca examinadora.
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§ 6º O prazo para que o residente apresente o comprovante de submissão
do ar go cien ﬁco (se for o caso), ou a versão ﬁnal do TCR (monograﬁa) à Coordenação do
Programa é de 30 dias corridos após a defesa, desde que não ultrapasse o prazo de 24
meses de matrícula no Programa, ﬁcando a nota atribuída na apresentação do TCR
condicionada à submissão do ar go ou à entrega da versão ﬁnal do trabalho
I - A não obediência do prazo descrito junto ao §5º ou a entrega dos
documentos após o prazo máximo de conclusão da residência sujeitará o residente à
reprovação no TCR.
§ 7º É faculta vo ao residente, em concordância com o seu orientador, a
apresentação pública do TCR, caso o mesmo já tenha sido publicado ou aceito em revista
cien ﬁca indexada. Neste caso, será automa camente atribuída nota máxima ao TCR.
CAPÍTULO VI
DOS DIREITOS DOS RESIDENTES EM CTBMF

Art. 28 - O residente do Programa de Residência em CTBMF terá direito à:
I – Bolsa de estudos, conforme disponibilidade e normas estabelecidas
pelas legislações vigentes das instâncias que tratam de bolsas de estudo em Programas de
Residência;
II - Alimentação no refeitório do Hospital Maria Aparecida Pedrossian
HUMAP/EBSERH no período de a vidades;
III - U lizar o acervo da Biblioteca Central da UFMS;
IV – Apresentar ao Programa sugestões e crí cas;
V - Eleger seu representante na COREMU, o qual terá mandato de um ano podendo ser reconduzido por igual período;
VI - Afastamento por 30 dias de férias por ano, sendo que a escala do
referido afastamento é pré-deﬁnida pela Coordenação do Programa;
VII - Licença-maternidade de 120 dias, contadas da data do nascimento do
ﬁlho, devidamente comprovado e formalizado à coordenação do Programa;
VIII - Licença paternidade de cinco dias, contadas da data do nascimento do
ﬁlho, devidamente comprovado e formalizado à coordenação do Programa;
IX - Licença para tratamento de familiares, de no máximo cinco dias no caso
de ﬁlhos, cônjuge ou pais, em comum acordo com a coordenação do Programa e sujeito à
reposição;
X - Licença de sete dias de gala, contados do dia do evento. Ao retornar
deverá apresentar cópia de cer dão do casamento civil à Coordenação Programa;
XI - Licença de oito dias de nojo por óbito de genitor (es), irmão(s), ﬁlho(s)
ou cônjuge, contados do dia do evento. Ao retornar, deverá apresentar cópia do atestado
de óbito à coordenação Programa;
XII - Poderá ter alojamento exclusivo ou em conjunto no HUMAP/EBSERH,
desde que haja disponibilidade. Para tanto, deve haver uma solicitação formal para a
coordenação do Programa.
XIII - Par cipar de eventos cien ﬁcos (congresso, seminário, simpósio,
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encontro ou similar), preferencialmente como autor ou coautor de trabalho cien ﬁco,
devendo não interferir na ro na do serviço e de modo que as par cipações não excedam
sete dias por ano.
XIV - Para par cipar de evento cien ﬁco, o residente PRONAENF deverá
encaminhar requerimento por escrito, assinado pelo mesmo e seu preceptor,
acompanhado do programa do evento com, pelo menos, 30 dias de antecedência à
Coordenação do Programa.
XV - O residente deverá apresentar cópia do comprovante de inscrição e
cer ﬁcado de par cipação à secretaria do PRONAENF. Os custos referentes à par cipação
no evento são assumidos pelo residente.

CAPÍTULO VII
DOS DEVERES DOS RESIDENTES EM CTBMF

Art. 29 Sob pena de sanções disciplinares, será exigido do residente em
CTBMF:
I - Cumprir as normas existentes, especialmente deste regimento, do
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian HUMAP/EBSERH e do Código de É ca
Odontológica;
II - Exercer suas a vidades em conjunto com as equipes de saúde, de forma
coopera va, educada, fraterna, na perspec va da interdisciplinaridade;
III - Executar todas as a vidades propostas pelo Programa, concernentes às
a vidades prá cas em serviços, aos módulos teóricos integrados por campos e núcleos de
saber e prá ca, trabalhos cien ﬁcos e pesquisas, assim como par cipar dos processos de
avaliação;
IV - Conhecer o Processo de Avaliação de Aprendizagem e submeter-se às
avaliações periódicas procedidas;
V - Comparecer às reuniões marcadas e convocadas pelo Coordenador do
Programa, da Coremu, de preceptores e tutores, além das reuniões das equipes dos
diferentes campos de saber e prá ca;
VI- Apresentar-se uniformizado com ves menta adequada (segundo
es pulado pela coordenação do Programa) e crachá oﬁcial em todas as a vidades
previstas no Programa e nas dependências do Hospital Universitário Maria Aparecida
Pedrossian HUMAP/EBSERH, tendo cuidado com a aparência pessoal;
VII - Responsabilizar-se pelos prontuários dos pacientes, assim como por
todos os registros documentais dos pacientes que manusear;
VIII - Responsabilizar-se pelo instrumental ins tucional que u lizar;
IX - Cumprir todos os programas, planos de estudo e tarefas cien ﬁcas que
lhes forem atribuídas;
X - Ter postura acolhedora e responsável com os pacientes e respec vos
familiares;
XI - Trabalhar em tempo integral, não sendo permi do qualquer outro
vínculo emprega cio que lhe dê remuneração ou não.
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Art. 30 Ao residente é vedado:
I - Ausentar-se do local onde esteja exercendo suas a vidades sem a
autorização de seu preceptor;
II - Re rar sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer objeto
ou documento do serviço;
III - Tomar medidas administra vas sem autorização de seus preceptores;
IV - Conceder à pessoa estranha ao serviço o desempenho de atribuições
que sejam de sua responsabilidade;
V - U lizar as instalações e/ou material do serviço para interesses próprios;
VI - Realizar impressão de materiais para uso pessoal nos cenários de
prá ca do Premus e da Residência em CTBMF, inclusive documentos relacionados ao TCR;
VII - U lizar, divulgar ou produzir material didá co-cien ﬁco, de forma
impressa, digital e/ou mídia eletrônica sem a ciência do preceptor e autorização da
Coordenação do Programa.

CAPÍTULO VII
DAS SANÇÕES AOS RESIDENTES EM CTBMF

Art. 31 As penalidades aplicadas serão man das nos registros escolares do
residente até o ﬁnal de seu vínculo com o Programa de Residência em CTBMF.
Art. 32 As violações das disposições do presente regulamento, em que
estejam incluídos os residentes em CTBMF, darão lugar, de acordo com a gravidade da
falta, às seguintes medidas e sanções:
I - Uma advertência verbal.
II - Uma advertência escrita.
III - Suspensão das a vidades por tempo determinado.
IV - Desligamento do Programa de Residência em CTBMF.
Art. 33 As sanções acima descritas serão aplicadas ao residente em CTBMF
de acordo com a gravidade, e analisados por uma comissão designada pela Coremu nas
seguintes situações:
I - Faltar à urbanidade e à compostura nas a vidades escolares e em suas
relações acadêmicas com membros da comunidade universitária;
II - Descumprir determinações estatutárias, regimentais e norma vas da
Universidade, se não for cominada penalidade mais grave;
III - Desrespeitar membros do corpo docente e discente, técnicoadministra vos ou usuários dos serviços da Universidade;
IV - U lizar meios inidôneos na execução dos atos ou trabalhos escolares,
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em bene cio próprio ou de outrem;
V - Pra car atos de improbidade nas dependências da Universidade ou em
outros locais quando par cipante de a vidades acadêmicas;
VI - Desobedecer à determinação de membro do corpo docente ou
administra vo da Universidade no exercício regular de suas funções;
VII - Re rar, sem permissão da autoridade competente, objeto ou
documento da do Hospital Maria Aparecida Pedrossian HUMAP/EBSERH ou da UFMS;
VIII - Pra car atos atentatórios à moral e aos bons costumes;
IX - Incitar, promover ou apoiar ausências cole vas as a vidades escolares;
X - Pra car qualquer ação, manifestação, de caráter polí co-par dário ou
não, ou propaganda contrárias aos princípios que orientam o Hospital Universitário Maria
Aparecida Pedrossian HUMAP/EBSERH, em suas dependências.
Art. 34 A penalidade de suspensão não é inferior a 3 (três) nem superior a
25 (vinte e cinco) dias le vos, devendo ser cumprida no semestre em curso ou no
subsequente.
§ Único - Ao residente em CTBMF suspenso é vedado pra car atos da vida
acadêmica e exercer função representa va junto aos órgãos universitários.
Art. 35 A pena de desligamento será aplicada ao residente em CTBMF
quando:
I - Reincidir em falta com a pena máxima prevista para a suspensão;
II - Perturbar de forma grave e impedir as a vidades administra vas e
escolares do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian HUMAP/EBSERH e da
UFMS;
III - Agredir ﬁsicamente qualquer pessoa no Hospital Universitário Maria
Aparecida Pedrossian HUMAP/EBSERH ou na UFMS ou membro da comunidade
universitária;
IV- Faltar com a assiduidade, conforme este regimento;
V - Faltar sem jus ﬁca va por mais de 15 (quinze) dias consecu vos ou 30
(trinta) dias intercalados durante um mês;
VI - Agir de maneira contrária aos princípios é cos;
VII - Ter baixo índice de aproveitamento;
VIII - Não cumprir as exigências deste Regimento;
IX - Faltar mais que 15% do total da carga horária da programação teórica;
X - Ter média inferior a setenta pontos nas avaliações teóricas e/ou prá cas
ou deixar de realizar as a vidades obrigatórias.
Art. 36 Compete à Coordenação do Programa de Residência em CTBMF
encaminhar, por escrito, as transgressões disciplinares à Coremu.
21/05/2018

N° 6795
Pg. 76

18/05/2018 08:27

SEI/UFMS - 0506317 - Resolução

14 de 17

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_w...

Art. 37 As penalidades de suspensão e de desligamento do residente devem
ser precedidas de sindicância composta por membros indicados pela COREMU, assegurada
ampla defesa, conforme regulamento aprovado pelo Conselho Universitário.
Art. 38 A penalidade de desligamento será aplicada pelo Reitor, cabendo
recurso ao Conselho Universitário.

CAPÍTULO VIII
DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA

Art. 39 Os residentes serão divididos em três categorias – R1, R2 e R3, de
acordo com o ano tempo de curso.
Art. 40 O curso funcionará em tempo integral de acordo com escalas e
cronogramas pré-estabelecidos para a vidades em Pronto Socorro, Ambulatório Clínico e
Cirúrgico, visita e acompanhamento de pacientes internados e Centro
Cirúrgico, além das a vidades acadêmicas como aulas teóricas e prá cas,
confecção de monograﬁa e trabalhos cien ﬁcos.
Art. 41 São ro nas e a vidades ambulatoriais dos Residentes em CTBMF no
Ambulatório Clínico e Cirúrgico do Hospital Maria Aparecida Pedrossian HUMAP/EBSERH:
I - O período de funcionamento será de acordo com a escala do docente,
pré-estabelecida;
II - Serão realizados procedimentos cirúrgicos de nível ambulatorial
pré-estabelecido pelo docente;
III - O ambulatório será supervisionado pelo docente responsável do dia, de
acordo com escala;
IV - Par ciparão deste ambulatório os alunos R1, R2 e R3 em escala de
ambulatório;
V - Será u lizado instrumental cirúrgico par cular dos alunos que
par ciparem deste ambulatório;
VI - Para o apoio das a vidades deste ambulatório, conta-se com a
par cipação de 01 Secretária e 01 Auxiliar de Enfermagem do HUMAP;
VII - Serão atendidos e distribuídos durante a semana, de forma equita va,
pacientes a nível ambulatorial provenientes do PAM, Unidades Básicas de Saúde,
Ambulatório de Especialidades e encaminhamentos de cidades da região;
VIII- O ambulatório será supervisionado pelo preceptor responsável pelo
dia, de acordo com a escala;
XIX - Os alunos deverão aguardar 30 (trinta) minutos no Ambulatório após o
término do atendimento a ﬁm de dar assistência aos pacientes retardatários;
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X - Em horários de aulas teóricas as a vidades se desenvolverão em regime
especial.
Art. 42 São ro nas e a vidades ambulatoriais dos Residentes em CTBMF na
Unidade de Pronto Atendimento Médico (PAM) do Hospital Maria Aparecida Pedrossian
HUMAP/EBSERH:
I - Serão atendidos pacientes em regime de urgência e emergência, em
escalas de revezamento de plantões durante o período de 24 horas diárias;
II - Par ciparão destes plantões os alunos de acordo com plantões
pré-estabelecidos por escalas;
III - Estas a vidades serão supervisionadas por um docente/preceptor, de
acordo com a escala de plantão;
IV - O Chefe do Serviço será responsável pelo controle geral das a vidades
realizadas pelos alunos no Pronto Socorro, escolhido por eleição entre os
docentes/preceptores.
Art. 43 – São atribuições dos residentes em CTBMF, de acordo com a
categoria:
I – Primeiro ano ou R1:
a) Conduta proﬁssional em ambiente hospitalar
b) Instrumentação cirúrgica
c) Cirurgias ambulatoriais
d) Pré e pós-operatório
e) Prescrição terapêu ca
f) Par cipação em reuniões clínicas
g) Acompanhamento de plantões.
II – Segundo ano ou R2:
a) Plantões hospitalares
b) Cirurgias ambulatoriais
c) Preparo de reuniões clínicas
d) Par cipação nos planejamentos cirúrgicos
e) Ato operatório a critério do orientador/preceptor.
III – Terceiro ano ou R3:
a) Plantões hospitalares
b) Preparo e condução de reuniões clínicas
c) Planejamento cirúrgico
d) Ato operatório a critério do orientador/preceptor
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e) Supervisão do R1 e R2 em todas as a vidades, devendo sempre
seguir a orientação do docente;
f) São de responsabilidade do R3 a organização, distribuição e
comando das a vidades hospitalares entre todos os alunos em escala.
g) A apresentação dos casos internados quando das visitas em grupo,
informando sobre o planejamento cirúrgico, descrição de atos operatórios quando já
realizados.
h) Evolução e preparo do paciente para alta quando o docente
responsável assim determinar.
i) A internação e visitas diárias quantas vezes forem necessárias aos
pacientes internados no Serviço.
j) Prescrição diária e pós-operatória de todos pacientes internados
no Serviço
k)Pedidos de exames complementares dos pacientes internados,
devendo providenciar a sua realização dentro ou fora do Hospital Universitário se
necessário acompanhando o paciente até sua realização.
l) Solicitar inter consulta a pacientes internados sob supervisão do
docente responsável.
§ Único Na ausência do R3, ﬁca responsável o aluno de maior graduação
em escala.

CAPÍTULO IX
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 44 As atas e registros concernentes ao funcionamento do Programa de
Residência em CTBMF serão devidamente arquivados na Secretaria do Programa junto à
Faculdade de Odontologia.
Art. 45 O presente Regimento somente poderá ser modiﬁcado por proposta
de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros do Conselho de Faculdade da Faculdade de
Odontologia ou da Coremu, devendo a alteração ser aprovada por maioria simples dos
votos, em sessão convocada para tal.
Art. 46 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Coremu,
podendo ser ouvido o Conselho de Faculdade da Faculdade de Odontologia.
Art. 47 Este Regulamento entrará em vigor após aprovação e homologação
pelo Conselho de Faculdade da Faculdade de Odontologia e pela Coremu e publicação no
Bole m de Serviço Eletrônico, revogada as disposições em contrário.
21/05/2018

N° 6795
Pg. 79

18/05/2018 08:27

SEI/UFMS - 0506317 - Resolução

17 de 17

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_w...

PAULO ZÁRATE PEREIRA
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Paulo Zarate Pereira, Diretor(a), em
18/05/2018, às 08:22, conforme horário oﬁcial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufms.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0506317 e o código
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