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DO VICE-COORDENADOR
Art. 6º O vice-coordenador da COREME deverá ser médico
especialista integrante do corpo docente da instituição de saúde, com
experiência em programas de residência médica.
Parágrafo único. O vice coordenador da COREME será eleito pelo conjunto de supervisores de programas de residência médica
da instituição de saúde.
Art. 7º Compete ao vice-coordenador da COREME:
I - substituir o coordenador em caso de ausência ou impedimentos; e
II - auxiliar o coordenador no exercício de suas atividades.
Parágrafo único. O contrato de trabalho do vice-coordenador
da COREME junto à instituição de saúde deverá reservar período
para a realização das atribuições enumeradas neste artigo, em função
do número de programas de residência médica oferecidos.
DO REPRESENTANTE DO CORPO DOCENTE
Art. 8º O representante do corpo docente deverá ser médico
especialista, supervisor de programa de residência médica da instituição de saúde.
Parágrafo único. O representante do corpo docente será indicado pelo conjunto dos preceptores do programa de residência médica representado.
Art. 9º Compete ao representante do corpo docente:
I - Representar o programa de residência médica nas reuniões da COREME;
II - Auxiliar a COREME na condução do programa de residência médica que representa;
III - Mediar a relação entre o programa de residência médica
e a COREME; e
IV - Promover a revisão e evolução contínua do programa de
residência médica representado, de acordo com a legislação, as políticas de saúde, a ética médica, as evidências científicas e as necessidades sociais.
Parágrafo único. O contrato de trabalho do representante do
corpo docente junto à instituição de saúde deverá reservar período
para a realização das atribuições enumeradas neste artigo, em função
do número de programas de residência médica oferecidos.
DO PRECEPTOR DE PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA
Art. 10°. O preceptor de programa de residência médica
deverá ser médico especialista, integrante do corpo docente da instituição de saúde.
Parágrafo único. O preceptor do programa de residência médica será designado no projeto pedagógico do programa.

DO SUPERVISOR DE PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA
Art. 11°. O supervisor de programa de residência médica
deverá ser médico especialista, integrante do corpo docente da instituição de saúde.
Parágrafo único. O supervisor do programa de residência
médica será responsável pela gestão do programa.
DO REPRESENTANTE DOS MÉDICOS RESIDENTES
Art. 12°. O representante dos médicos residentes deverá estar
regularmente matriculado em programa de residência médica da instituição de saúde.
Art. 13°. Compete ao representante dos médicos residentes:
I - Representar os médicos residentes nas reuniões da COREME;
II - Auxiliar a COREME na condução dos programas de
residência médica; e
III - Mediar a relação entre os médicos residentes e a COREME.
DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE
Art. 14°. O representante da instituição de saúde deverá ser
médico integrante de sua diretoria.
Art. 15°. Compete ao representante da instituição de saúde:
I - Representar a instituição de saúde nas reuniões da COREME;
II - Auxiliar a COREME na condução dos programas de
residência médica; e
III - Mediar a relação entre a COREME e a instituição de
saúde.
CAPÍTULO IV
DA ESCOLHA E DO MANDATO DOS MEMBROS DA
COREME
Art. 16°. A eleição de coordenador e vice-coordenador da
COREME obedecerá aos seguintes requisitos:
I - a COREME, trinta dias antes do término do mandato,
fixará reunião específica de eleição;
II - as candidaturas deverão ser registradas até sete dias antes
da eleição;
III - a eleição será presidida pelo coordenador da COREME;
IV - caso o coordenador da COREME seja candidato à
eleição, um membro do corpo docente, não candidato, será escolhido
para presidir a reunião;
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V - a votação será realizada em primeira chamada com
maioria absoluta, e em segunda chamada com qualquer número de
membros votantes;
VI - em caso de empate, o presidente da reunião terá voto de
qualidade.
Parágrafo único. O médico residente é inelegível aos cargos
de coordenador e vice-coordenador da COREME.
Art. 17°. Os mandatos do coordenador e do vice-coordenador
têm duração de dois anos, sendo permitida uma recondução sucessiva
ao cargo.
Art. 18°. O representante do corpo docente e seu suplente
serão indicados pelos seus pares, dentro de cada programa de residência médica, para mandato de dois anos, sendo permitida uma
recondução sucessiva ao cargo.
Art. 19°. O representante da instituição de saúde e seu suplente serão indicados pela diretoria da instituição, para mandato de
dois anos, sendo permitida uma recondução sucessiva ao cargo.
Art. 20°. O representante dos médicos residentes de cada
programa e seu suplente serão indicados pelos seus pares, para mandato de um ano, sendo permitida uma recondução sucessiva ao cargo.
Art 21°. Substituir-se-á compulsoriamente o representante de
qualquer categoria que se desvincule do grupo representado.
CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO DA COREME
Art. 22°. A COREME reger-se-á por meio de regimento
interno e regulamento devidamente aprovados pelo órgão.
Art. 23°. A COREME da instituição de saúde reunir-se-á,
ordinariamente, com periodicidade mínima bimestral, ou extraordinariamente, a qualquer momento, com prévia divulgação da pauta da
reunião e registro em ata.
Parágrafo único. Qualquer membro da COREME poderá solicitar a realização de reunião extraordinária.
Art. 24°. A instituição deverá dispor de espaço físico, recursos humanos e recursos materiais para a instalação e funcionamento da COREME.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 25°. Os casos omissos serão resolvidos pela CEREM e
CNRM.
Art. 26°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PAULO SPELLER

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
PORTARIA N o- 295, DE 9 DE JULHO DE 2013
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, tendo em vista o Decreto nº 5.773,
de 9 de maio de 2006, e suas alterações, e a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º Ficam autorizados os cursos superiores de graduação, conforme planilha anexa, ministrados pelas Instituições de Educação Superior, nos termos do disposto no artigo 35, do Decreto nº 5.773, de 9 de
maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007.
Parágrafo único. As autorizações a que se refere esta Portaria são válidas exclusivamente para os cursos ministrados nos endereços citados na planilha anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS
ANEXO
Autorização de Cursos
Nº de
Ordem
1.

Registro
e-MEC nº
201113036

Curso

Nº de vagas totais
Mantida
anuais
120 (cento e vinte) FACULDADE TOBIAS BARRETO

GESTÃO FINANCEIRA (Tecnológico)

2.

201207630

GESTÃO FINANCEIRA (Tecnológico)

3.

201207447

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (Tec- 200 (duzentas)
nológico)

FACULDADE DOS GUARARAPES

SOCEC- SOCIEDADE CAPIBARIBE DE EDUCACAO E RUA COMENDADOR JOSÉ DIDIER, 27, PIEDADE, JABOATÃO DOS
CULTURA S.A
GUARARAPES/PE

4.

201210940

GESTÃO HOSPITALAR (Tecnológico)

80 (oitenta)

FACULDADE MAX PLANCK

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE INDAIATUBA AVENIDA NOVE DE DEZEMBRO, 460, JARDIM PEDROSO, INDAIALTDA
TUBA/SP

5.

201210157

GESTÃO AMBIENTAL (Tecnológico)

80 (oitenta)

FACULDADE DE TECNOLOGIA IPEP DE
CAMPINAS

INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA-IPEP RUA JOSÉ DE ALENCAR, 470, CENTRO, CAMPINAS/SP

6.

201217129

EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado)

100 (cem)

FACULDADE SÃO SEBASTIÃO

INSTITUTO DE ENSINO SAO SEBASTIAO LTDA

RUA AGRIPINO JOSÉ DO NASCIMENTO, 177, VILA AMÉLIA, SÃO
SEBASTIÃO/SP

7.

201203070

ENFERMAGEM (Bacharelado)

100 (cem)

FACULDADE PANAMERICANA DE JI-PARANÁ

UNIAO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE JI-PARANA

ROD 135 KM 01, ESTRADA NOVA LONDRINA, ZONA RURAL, JI-PARANÁ/RO

8.

200913904

PEDAGOGIA (Licenciatura)

100 (cem)

FACULDADE DOURADO

DIDA-VERFRAN GESTAO EM PESQUISA E EDUCACAO LTDA

RUA NHATUMANI 556-568, 568, 556, VILA RÉ, SÃO PAULO/SP

9.

201106298

PEDAGOGIA (Licenciatura)

80 (oitenta)

FACULDADE PESTALOZZI DE FRANCA

FUNDACAO EDUCANDARIO PESTALOZZI

RUA JOSÉ MARQUES GARCIA, 197, CIDADE NOVA, FRANCA/SP

10.

201206805

CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Bacharelado)

240 (duzentas e
quarenta)

UNIVERSIDADE DO CEUMA - UNICEUMA

CEUMA-ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR

RUA DIAS CARNEIRO, 1748, RAMAL, BACABAL/MA

11.

201205577

ENGENHARIA ELÉTRICA (Bacharelado)

100 (cem)

FACULDADE EDUCACIONAL DE ARAUCÁRIA

ASSENAR - ENSINO DE ARAUCARIA LTDA - ME

AVENIDA DAS ARAUCÁRIAS, 3.803, THOMAS COELHO, ARAUCÁRIA/PR

12.

201210926

BIOMEDICINA (Bacharelado)

200 (duzentas)

FACULDADE BARÃO DO RIO BRANCO

UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA

BR 364 KM 02, 200, ALAMEDA HUNGRIA, JARDIM EUROPA II, RIO
BRANCO/AC

160 (cento e sessen- FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E
ta)
TECNOLÓGICAS FACITEC

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012013071000021

Mantenedora

Endereço de funcionamento do curso

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E DE PESQUISA RUA DE RIACHUELO, 1071, SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE
DE SERGIPE LTDA - SESPS
IESST - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL
E TECNOLOGICO

CSG 09, LOTES 15/16, TAGUATINGA, BRASÍLIA/DF
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