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Departamento de Ensino 

Secretaria Acadêmica 

 

Comissão de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde – COREMU 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM 

  

 

  Pelo presente termo por mim assinado, assumo o compromisso 

de desempenhar as tarefas a mim determinadas, na qualidade de Enfermeiro 

Residente do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do 

Adolescente Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz), 

mediante as condições vigentes do Regulamento dos cursos de Pós-

Graduação Lato sensu e demais modalidades e, ainda, declaro o seguinte: 

 

 

1. QUANTO AOS REQUISITOS: 

 

1.1) Ter concluído o curso de graduação plena em Enfermagem, realizado 

em instituição credenciada pelo Ministério da Educação (MEC). 

 

1.2) Que caso não tenha apresentado o diploma de graduação original, tenho 

o prazo máximo até a data de conclusão do meu Programa de 

Residência de Enfermagem, contado do início efetivo de minhas 

atividades, para apresentar o diploma e o histórico escolar que 

comprovam a conclusão do curso de graduação plena em Enfermagem. 

Enquanto eu não apresentar essa documentação, não me serão 

emitidos o Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do respectivo 

Programa de Residência de Enfermagem. 

 

1.3) Ter inscrição regular junto ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio 

de Janeiro (Coren-RJ). 
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1.4) Que caso no ato da matrícula ainda não possua a carteira de identidade 

de Enfermeiro, na qual contém o meu número de registro definitivo, 

poderei apresentar para fins de comprovação documental o protocolo de 

requisição de minha inscrição profissional no Coren-RJ. Estou ciente de 

que esse protocolo não tem valor legal para fins de habilitação ao 

exercício da atividade de Enfermagem, de modo que esse documento 

servirá somente para fins de validação do ato de matrícula. Enquanto eu 

não apresentar a carteira profissional de identidade de Enfermeiro, estou 

ciente de que não poderei dar início as minhas atividades práticas na 

Residência de Enfermagem do IFF/Fiocruz. Também estou ciente de 

que essa carga horária prática relativa ao atraso no início dessas 

atividades terá que ser integralmente reposta no mês em curso ou, se 

não for possível, nos meses imediatamente subsequentes ou ao final do 

programa. Caso eu não apresente a carteira profissional de identidade 

de Enfermeiro no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do ato de 

matrícula, estou ciente de que serei sumariamente desligado do 

programa e procedida a imediata reclassificação. 

 

1.5) Estar em dia com as obrigações eleitorais. 

 

1.6) Estar em dia com o serviço militar, caso eu seja candidato do sexo 

masculino. 

 

1.7) Não possuir outro tipo de vínculo ativo, seja empregatício de qualquer 

natureza (pública, privada ou filantrópica) ou mesmo com outra 

modalidade de ensino (graduação, especialização, residência, mestrado, 

doutorado, pós-doutorado bem como outras modalidades de ensino 

assemelhadas). 

 

1.8) Estar ciente de que farei jus a bolsa de estudos no valor determinado 

pela legislação em vigor, durante o período em que estiver cursando o 

meu programa de residência, excetuados os períodos de licença oficial 

ou trancamento previamente aprovados pela COREMU. 
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1.9) Caso eu seja graduado no exterior, de acordo com a Resolução 

CNE/CES nº 01, de 28 de janeiro de 2002, alterada pela Resolução 

CNE/CES nº 8, de 04 de outubro de 2007, declaro que sou (a) detentor 

de diploma de graduação em Enfermagem revalidado por Universidade 

Pública Brasileira, na forma da lei; (b) se estrangeiro, ser detentor de 

visto de permanência no Brasil; (c) se estrangeiro, ter proficiência da 

Língua Portuguesa comprovada por instituição oficial (CELPE-BRAS – 

disponível em: <http://celpebras.inep.gov.br/inscricao/>); e, se 

estrangeiro, possuir registro no Coren-RJ. 

 

 

2. QUANTO AOS COMPROMISSOS: 

 

2.1 Comprometo-me a aceitar e estar disponível para a realização das 

atividades relacionadas ao Programa de Residência de Enfermagem do 

IFF/Fiocruz decorrentes da formação em serviço, em regime de tempo 

integral, com 60 horas semanais, 1 (uma) folga semanal, sob dedicação 

exclusiva, totalizando 5.760 horas, inclusive com plantões aos finais de 

semana, noturnos e nos feriados. 

 

2.2 Comprometo-me a me submeter às normas do Regimento Interno da 

COREMU do IFF/Fiocruz (disponível para consulta e cópia na Secretaria 

Acadêmica do IFF). 

 

2.3 Comprometo-me a me submeter às normas do Regimento Interno da Pós-

Graduação Lato sensu do IFF/Fiocruz (disponível em: 

http://ensino.iff.fiocruz.br/index.php/docsforms). 

 

2.4 Comprometo-me a me submeter aos dispositivos regulamentares do MEC e 

MS expedidos através da Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional de Saúde - CNRMS (disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12

500%3Alegislacao-especifica&catid=247%3Aresidencia-

medica&Itemid=813). 

 

http://ensino.iff.fiocruz.br/index.php/docsforms
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12500%3Alegislacao-especifica&catid=247%3Aresidencia-medica&Itemid=813
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12500%3Alegislacao-especifica&catid=247%3Aresidencia-medica&Itemid=813
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12500%3Alegislacao-especifica&catid=247%3Aresidencia-medica&Itemid=813
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2.5 Estar ciente de que, não concluindo o período determinado do programa ao 

qual estou matriculado e/ou não cumprindo todas as atribuições previstas 

no projeto pedagógico do curso, não receberei certificado ou declaração de 

qualquer natureza. Entre estas atribuições está incluída a apresentação de 

um trabalho de conclusão de residência conforme previsto no Regulamento. 

 

2.6 Saber que serei avaliado periodicamente pelos docentes, tutores, 

preceptores e coordenadores dos programas e que, se for julgado como 

tendo desempenho insuficiente, estarei sujeito a penalidades previstas no 

Regulamento Interno, podendo, até, ser desligado do programa. 

 

2.7 Estar ciente de que não posso ausentar-me do serviço ou setor em que 

estiver estagiando, sem permissão do Chefe do Setor ou do supervisor do 

horário. 

 

2.8 Saber que devo apresentar-me ao serviço o setor adequadamente 

uniformizado e respeitando a pontualidade. 

 

2.9 Entender que, como enfermeiro, meus atos e atitudes também serão 

regidos pelo Código de Ética de Enfermagem. 

 

2.10 Estar ciente de que o prazo de vigência do presente termo é da duração 

do programa no qual estou matriculado. 

 

 

Rio de Janeiro, ____ de__________ de ______. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Residente 


