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Instrução Normativa 09/RIMS/2014 

Florianópolis, 17 de outubro de 2014. 

 

Revoga a Instrução Normativa número 03 de 10 de março de 2011 e 
Dispõe sobre a participação dos residentes em eventos. 

 

 A Coordenadora do Curso de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, no uso de suas 
atribuições, tendo em vista o que deliberou o Grupo de Apoio Pedagógico (Colegiado do Curso) em reunião 
realizada em 03 de outubro de 2014 e de acordo com as instruções do Ministério da Educação – 
Coordenação de Residências, 

RESOLVE: 

1. As atividades de participação em eventos científicos ou em cursos podem ser realizadas pelos 
residentes, contando como carga horária de formação, desde que solicitadas com antecedência de 30 dias 
e que tenham relação direta com a área de atuação; 

2. A participação em eventos deve ser solicitada na secretaria com prévia anuência do preceptor e do 
tutor; 

3. O residente terá direito a cinco (5) dias de liberação por semestre para participação em eventos; 

4. Os dias de liberação serão computados em períodos, podendo o residente afastar-se por meio período 
(turno matutino ou vespertino). Desta forma, propiciando que o residente participe de mais de um evento 
por semestre e/ou em vários momentos, desde que a somatória não ultrapasse a 5 dias, ou seja, 10 
períodos; 

5. Dentro dos cinco dias de liberação deve estar incluído o tempo de deslocamento até o evento; 

6. Para participação em qualquer tipo de evento (tendo recebido apoio financeiro ou não para tal), o 
residente deverá preencher e entregar na secretaria da RIMS uma ficha de afastamento (anexo); 

7. Qualquer afastamento que ultrapassar os cinco dias permitidos deverá ter a carga-horária excedente 
reposta; 

8.  O residente deverá comprovar a sua participação no retorno do evento, mediante a entrega de cópia 
do certificado de participação junto à secretaria da RIMS, sendo que a sua carga horária será validada 
somente após tal comprovação.  

9. O residente deverá ainda registrar na folha ponto os dias em que esteve afastado para o evento em 
questão. 

Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação.     

Original firmado pela Coordenação da RIMS/HU/UFSC             
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* A assinatura da secretaria serve para auxiliar no controle das horas de liberação dos residentes, visto que muitos preceptores não 
têm como fazer este controle.  

FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 
 

RESIDENTE:                                                                                  MATRÍCULA: 
 
(    ) Alta Complexidade   (    ) Urgência/Emergência  (    ) Saúde da Mulher e da Criança 

 
Nome do evento: 

Local do evento: 
 
Objetivo do evento: 

 
 

Data do evento: ____/_____/_____   a  ____/_____/_____ 
Data(s) do(s) dia(s) do afastamento e turno:  
 

Dias de afastamento do serviço: (marque quantas opções abaixo forem necessárias) 
 

(   ) ½ dia.    (   ) 1 dia.          
               

(   ) 2 dias.    (   ) 3 dias. 
 
(   ) 4 dias.    (   ) 5 dias. 

 
 

 
 

__________________________ 

ASSINATURA DO RESIDENTE 
 

 
 

__________________________ 

ASSINATURA DO PRECEPTOR E CARIMBO 
 

 
DATA: _____/______/________ 

 

 
 

______________________________ 
ASSINATURA SECRETARIA* 


