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Despacho Orientador nº 007/2020 – COREMU/FAMED/UFU 

Referência: ORIENTAÇÕES SOBRE AUSÊNCIA EM CAMPO DE PRÁTICA PARA COLETA DE 

DADOS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA - TCR. 

Interessados: Coordenadores e Vices das Áreas de Concentração; Profissionais de Saúde 

Residentes (R1, R2 e R3); Tutores e Preceptores. 

Conforme a 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA GERAL COREMU de 23 de outubro de 2018, 

foi determinado que as seguintes regras deverão ser respeitadas para aprovação de 

ausência em campo de prática UFU, para coleta de dados do Trabalho de Conclusão de 

Residência - TCR em outros campos de prática: 

1. Somente será aprovada a ausência em campo de prática para coleta de dados se 

o Trabalho de Conclusão de Residência - TCR for aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa - CEP.   

 

2. O Projeto do TCR deverá ser elaborado e submetido ao CEP até outubro do 

primeiro ano R1, para que a coleta de dados ocorra no 1ª semestre do segundo 

ano R2. 

§ Só será permitida a coleta de dados no primeiro ano R1, perante aprovação              

do CEP. 

3. Somente será permitida a ausência em campo de prática para coleta de dados, 

caso o TCR se caracterize como: Pesquisa Transversal: incidência (investiga 

determinada doença em grupos de casos novos) ou prevalência (estuda casos 

antigos e novos de uma nosologia num determinado local e tempo); OU Pesquisa 

Longitudinal: retrospectiva (se conhece o efeito e se busca a causa) e prospectiva 

(há a causa ou fator determinante e se procura o resultado).  

 

§ Caso o TCR se caracterize como Revisão literária/bibliográfica, por não possuir 

coleta de dados, não será permitido a ausência em campo de prática. 

 

4. A solicitação de ausência em campo de prática para coleta de dados, será 

aprovada somente em setores de coleta que funcionem em horário comercial, 

impossibilitando assim a coleta de dados em horários fora do horário de prática. 

Em setores que funcionem em horário integral a coleta deverá ser realizada fora 

do horário de prática.  
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5. A ausência em campo de prática para coleta de dados, será permitida sem 

reposição de carga horária prática, uma vez que a folha de frequência deverá ser 

obrigatoriamente assinada pelos preceptores do setor de coleta. 

 

6. O limite de carga horária destinada a coleta de dados será definido conforme o 

Projeto do TCR e aprovação do CEP. 

 

§ Aqueles Projetos de TCR sem tempo determinado ou extrapolando a carga 

horária de 22% do campo de prática atuante deverão ser analisados e aprovados 

em reunião COREMU. 

  

7. Só poderá ser solicitada ausência em campo de prática para coleta de dados, caso 

o residente esteja atuando em campos de prática com carga horária igual ou 

superior a 256 horas totais, conforme projeto pedagógico.  

 

8. O modelo de solicitação de ausência em campo de prática para coleta de dados se 

encontra no site COREMU e deverá ser entregue a Comissão de TCR/COREMU com 

20 dias de antecedência, com a aprovação do CEP anexa e as assinaturas do(a) 

Coordenador(a) de área de Concentração, Orientador(a), residente, preceptor do 

campo atuante, preceptor do campo de coleta e coordenador(a) da Comissão de 

TCR .  

 

9. Cada solicitação de ausência em campo de prática para coleta de dados será 

analisada pela Comissão do TCR. 

 

Uberlândia, 22 de junho de 2020. 
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