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SÚMULA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMISSÃO DE 1 

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE.  Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro 2 

do ano de dois mil e quinze, às oito horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Comissão de Residência 3 

Médica/FCM, sob a Presidência do Prof. Dr. Ricardo Mendes Pereira, Coordenador da Comissão de 4 

Residência Médica, com o comparecimento dos seguintes membros: Prof. Dr. Herling Gregório Aguilar 5 

Alonzo, Profa. Dra. Adriana Gut Lopes Riccetto, Prof. Dr. Carlos Eduardo Steiner, Profa. Dra. Cecília 6 

Amélia Fazzo Escanhoela, Dra. Ângela Fonseca Jorge, Prof. Dr. Fábio Husemann Menezes, Prof. Dr. 7 

Kleber Yotsumoto Fertrin, Profa. Dra. Eunice Sizue Hirata, Profa. Dra. Olga Maria Fernandes de Carvalho, 8 

Profa Dra. Sophie Françoise Mauricette Derchain, Res. Lygia Lussim, Prof. Dr. Antonio Santos Martins 9 

substituindo o Prof. Dr. Alfio José Tincani, Profa. Dra. Ana Terezinha Guillaumon, Dr. Arthur Menino 10 

Castilho, Dra. Barbara Juarez, Dr. Cassio Cardoso Filho, Dr. Bruno Kosa Lino Duarte substituindo o Dr. 11 

Erich de Paula, Dr. Mauricio Wesley Perroud Junior substituindo a Dra. Mônica Corso Pereira, Prof. Dr. 12 

Osamu Ikari, Dra. Renata Ferreira Magalhães, Prof. Dr. Sérgio Roberto de Lucca. Justificaram ausência: 13 

Prof. Dr. Jose Roberto Erbolato Gabiatti, Profa. Dra. Tânia Aparecida Marchiori de Oliveira Cardoso, Prof. 14 

Dr. Álfio José Tincani, Profa. Dra. Desanka Dragosavac, Prof. Dr. Pedro Paulo Martins de Oliveira. O Dr. 15 

Ricardo dá início à reunião informando que as chamadas do processo seletivo da residência estão sendo 16 

feitas no site da FCM. Alguns programas já foram preenchidos e outros estão em fase de 17 

preenchimento. No dia vinte e seis de fevereiro, período da manhã, será feita a recepção dos residentes 18 

no prédio da FCM. No dia seguinte, a recepção setorial. Conta que houve um problema na USP em 19 

relação a uma ação judicial sobre o PROVAB – todas as notas precisaram ser recalculadas, levando ao 20 

atraso da matrícula, que começou na data de ontem. Esse atraso pode inclusive atrasar as desistências 21 

dos residentes matriculados na UNICAMP. Comunica que o CNRM estipulou o prazo de trinta e um de 22 

março para inserção de novos residentes. Isso quer dizer que até essa data podem ser chamados novos 23 

residentes. No dia vinte e três de fevereiro a COREME fez o segundo concurso para preenchimento de 24 

vagas remanescentes, e na primeira quinzena de março será feito novo concurso para o restante das 25 

vagas, com data provável para prova em vinte e três de março. Prosseguindo, informa os Conselheiros 26 

sobre as alterações no catálogo dos programas de residência médica para o ano de dois mil e dezesseis. 27 

Se o departamento quiser criar uma nova RM, deverá ser feita uma ementa até o dia quinze de março; o 28 

título da ementa deve ser em inglês e espanhol. Como base, deve ser levado em conta o catálogo do 29 

ano de dois mil e quinze. Comunica o prazo para inserção de notas na DAC, que será do dia dois a trinta 30 

e um de março. Em relação à avaliação discente, desde dezembro está em aberta para participação, 31 

com término dia vinte e sete de fevereiro. Acrescenta que até o dia vinte e quatro de fevereiro, 32 

infelizmente, dos quinhentos e noventa e um residentes, apenas cento e dezessete fizeram a avaliação. 33 

Adicionalmente, informa que no ano de dois mil e treze, cento e trinta e cinco residentes participaram; 34 

em dois mil e doze, cento e trinta e três. Ainda há uma grande dificuldade de sensibilização dos 35 

residentes nesta avaliação, e serão aceitas sugestões sobre como proceder com essa dificuldade. O Dr. 36 

Fábio acredita que os residentes deixam de responder pois acham que serão identificados, e acrescenta 37 

que os mesmos sugeriram a confecção de um formulário, devendo ser preenchido e depositado em uma 38 

urna. O Dr. Ricardo diz que apesar do acesso ao site ser identificado, o preenchimento é anônimo. 39 

Acrescenta que o preenchimento manual é inviável, demandando muito tempo. O Dr. Kleber também 40 

sugere que o preenchimento não seja diretamente no sistema. O Dr. Ricardo interrompe para dar boas-41 

vindas à Dra. Eunice, nova preceptora do Programa em Anestesiologia. A Dra. Teresinha ratifica a forma 42 

de avaliação, da maneira como está, pois foi avaliada e não sabe quais foram os residentes que o 43 

fizeram. A residente Lygia acredita que os residentes não têm interesse em preencher a avaliação pois o 44 

curso de residência é rápido, e se houver melhorias, eles não irão presenciá-las; acrescenta também que 45 

não preenchem pelo medo de represália. O Dr. Sergio pergunta qual é o real motivo da avaliação: 46 

realmente avaliar o curso ou apenas dar uma nota para o docente? Pois a melhor forma de se avaliar o 47 

curso é reunir-se com os residentes e conversar. Respondendo à Dra. Sophie, o Dr. Ricardo diz que além 48 

de ser discutida na recepção dos residentes, os departamentos também devem conversar sobre a 49 

avaliação e sua importância. Finalizando, reforça que a avaliação é confidencial, e que este ano pretende 50 

pensar numa maneira de melhorar a forma de avaliação. Informa que a grande maioria dos residentes já 51 

enviou o título do TCC e nome do orientador à COREME. O prazo havia se esgotado no dia dezesseis de 52 

janeiro, mas ainda existem quarenta e dois que não informaram. Ressalta que a DAC só gera os 53 

certificados de conclusão quando todos os títulos são enviados. A COREME enviará e-mail aos 54 

departamentos que ainda não entregaram. Sobre atestados para licença-médica e licença-maternidade, 55 

lembra que devem ser encaminhados à COREME assim que forem recebidos, para que não gere 56 

divergências com a SES. Comunica que a Diretoria da Faculdade está refazendo a reestruturação do 57 

convênio com a prefeitura, em relação às especialidades que realizam atividades nas Unidades Básicas 58 

de Saúde. Pede que os responsáveis pelos programas comuniquem à COREME caso tenham interesse na 59 

realização de atividades nas UBSs. Informa que a COREME foi contemplada no Pró-Residência com três 60 
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bolsas para Cirurgia Geral, duas para Cardiologia Pediátrica, cinco para Transplante de Córnea e uma 61 

para R4 de Patologia. Conta que COREME possui dinheiro em caixa para um fundo de reserva. Neste 62 

ano, parte desse dinheiro será destinada para o exame de residência, e a outra parte para compra de 63 

objetos, livros, e materiais que beneficiem os programas de residência. Desta forma, os departamentos 64 

que tiverem interesse devem encaminhar à COREME pedidos de compra para serem analisados. O Dr. 65 

Ricardo convida o Dr. Fabio para falar sobre a internacionalização na residência médica. Conta que a 66 

Faculdade tem grande interesse em aumentar a internacionalização, a fim de ganhar pontos nos 67 

rankings das universidades. Um dos critérios para ganhar pontos é a quantidade de estrangeiros que 68 

estão na Unicamp, e a capacidade de mandar residentes para o exterior. Adicionalmente, informa que a 69 

Unicamp está bem abaixo da USP nesse critério. Assim, pede que todos os residentes que fizerem 70 

intercâmbio de residência informem a Comissão de Internacionalização. Da mesma forma, os residentes 71 

que vierem de outros países, seja para estágio, residência, visita de professor, etc. A finalidade é a 72 

possibilidade de formalizar os estágios/intercâmbios realizados de maneira informal. O Dr. Ricardo passa 73 

a palavra aos Conselheiros para dúvidas, questionamentos ou problemas. O Dr. Osamu Ikari questiona o 74 

horário da reunião. Respondendo, lembra que na última reunião foi definido novo horário, às oito horas. 75 

ORDEM DO DIA -  ITENS PARA DISCUSSÃO/APROVAÇÃO: Item I - Oferecimento de cursos de 76 

especialização, extensão e programas de treinamentos em serviço: aprovados: 1. Modalidade – Curso 77 

de aperfeiçoamento: reoferecimento. Curso: Cirurgia do Pé e Tornozelo. Docente responsável: Prof. Dr. 78 

Sergio Rocha Piedade. Prazo/carga horária: Abril/2015 a Março/2016 – 1152h; 2. Modalidade – Médico 79 

de aperfeiçoamento: reoferecimento. Programa de treinamento: Cirurgia do Ombro e Cotovelo. 80 

Docente responsável: Prof. Dr. Sergio Rocha Piedade. Prazo/carga horária: Abril/2015 a Março/2016 – 81 

768h; 3. Modalidade – Médico de aperfeiçoamento: reoferecimento. Programa de treinamento: Cirurgia 82 

Oncológica Ortopédica. Docente responsável: Prof. Dr. Mauricio Etchebehere. Prazo/carga horária: 83 

Abril/2015 a Março/2016 – 1152h; 4. Modalidade – Médico de aperfeiçoamento: oferecimento. 84 

Programa de treinamento: Cirurgia do Quadril. Docente responsável: Prof. Dr. João Batista de Miranda. 85 

Prazo/carga horária: Abril/2015 a Março/2016 – 1920h; 5. Modalidade – Médico de aperfeiçoamento: 86 

reoferecimento. Programa de treinamento: Cirurgia do Joelho. Docente responsável: Prof. Dr. João 87 

Batista de Miranda. Prazo/carga horária: Abril/2015 a Março/2016 – 864h; 6. Modalidade – Médico de 88 

aperfeiçoamento: reoferecimento. Programa de treinamento: Cirurgia da Coluna Vertebral. Docente 89 

responsável: Prof. Dr. Elcio Landim. Prazo/carga horária: Abril/2015 a Março/2016 – 1920h; 7. 90 

Modalidade – Médico de aperfeiçoamento: reoferecimento. Curso: Cirurgia da Coluna Vertebral II. 91 

Docente responsável: Prof. Dr. Elcio Landim. Prazo/carga horária: Abril/2015 a Março/2016 – 1920h; 8. 92 

Modalidade – Médico ou reciclagem: reoferecimento. Programa de treinamento: Cosmiatria. Docente 93 

responsável: Prof. Dr. Paulo Eduardo N. F. Velho. Prazo/carga horária: Maio/2015 a Abril/2016 – 16h; 9. 94 

Modalidade – Médico ou Reciclagem: reoferecimento. Programa de treinamento: Crioterapia. Docente 95 

responsável: Prof. Dr. Paulo Eduardo N. F. Velho. Prazo/carga horária: Abril/2015 a Março/2016 – 16h; 96 

10. Modalidade – Médico ou Reciclagem: reoferecimento. Programa de treinamento: Dermatologia 97 

Clínica. Docente responsável: Prof. Dr. Paulo Eduardo N. F. Velho. Prazo/carga horária: Maio/2015 a 98 

Abril/2016 – 160h; 11. Modalidade – Médico ou reciclagem: reoferecimento. Programa de treinamento: 99 

Ambulatório de cabelos e unhas. Docente responsável: Prof. Dr. Paulo Eduardo N. F. Velho. Prazo/carga 100 

horária: Abril/2015 a Março/2016 – 16h; 12. Modalidade – Médico ou reciclagem: reoferecimento. 101 

Programa de treinamento: Psoríase. Docente responsável: Prof. Dr. Paulo Eduardo N. F. Velho. 102 

Prazo/carga horária: Abril/2015 a Março/2016 – 16h; 13. Modalidade – Médico ou reciclagem: 103 

reoferecimento. Curso: Dermatoscopia. Docente responsável: Prof. Dr. Paulo Eduardo N. F. Velho. 104 

Prazo/carga horária: Abril/2015 a Março/2016 – 16h; 14. Modalidade – Médico de aperfeiçoamento: 105 

reoferecimento. Programa de treinamento: Dermatopatologia. Docente responsável: Prof. Dr. Paulo 106 

Eduardo N. F. Velho. Prazo/carga horária: Abril/2015 a Março/2016 – 192h; 15. Modalidade – Médico de 107 

aperfeiçoamento: reoferecimento. Programa de treinamento: Dermato pediatria. Docente responsável: 108 

Profa. Dra. Maria Beatriz Puzzi. Prazo/carga horária: Abril/2015 a Março/2016 – 192h; 16. Modalidade – 109 

Médico de aperfeiçoamento: reoferecimento. Programa de treinamento: Cirurgia Micrografia de Mohs. 110 

Docente responsável: Prof. DrPaulo Eduardo N. F. Velho. Prazo/carga horária: Abril/2015 a Março/2016 111 

– 192h; 17. Modalidade – Médico de aperfeiçoamento: reoferecimento. Programa de treinamento: 112 

Cirurgia Dermatológica. Docente responsável: Prof. Dr. Paulo Eduardo N. F. Velho. Prazo/carga horária: 113 

Abril/2015 a Março/2016 – 1664h; 18. Modalidade – Médico de aperfeiçoamento: reoferecimento. 114 

Programa de treinamento: Hanseniase. Docente responsável: Prof. Dr. Paulo Eduardo N. F. Velho. 115 

Prazo/carga horária: Abril/2015 a Março/2016 – 4h/semana, 4 semanas. Todos os itens foram 116 

aprovados por unanimidade. PAUTA SUPLEMENTAR - ITENS PARA DISCUSSÃO/APROVAÇÃO: Item I - 117 

Oferecimento de cursos de especialização, extensão e programas de treinamentos em serviço: 1. 118 

Modalidade: Treinamento em Serviço: Oferecimento, Treinamento em Serviço: Otorrinolaringologia 119 

Cabeça e Pescoço, Docente responsável: Prof. Dr. Agricio Crespo, Prazo/carga horária: Maio/2015 a 120 
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Abril/2016 - 480h. O Dr. Martins pede a palavra e questiona o oferecimento do curso alegando conflitos 121 

com o Programa de Residência Médica em Cirurgia da Cabeça e Pescoço, solicitando que o item seja 122 

retirado de pauta e discutido em outras instâncias. O Dr. Ricardo esclarece que a COREME não pode se 123 

abster de sua manifestação, cabendo ao Conselho apenas deliberar se o curso traz prejuízo ou não ao 124 

Programa de Residência Médica em Otorrinolaringologia. Informa ainda que todos os pareceres foram 125 

favoráveis à aprovação. Sugere por fim que a discussão seja encaminhada à Comissão de Extensão, à 126 

Diretoria da Faculdade e aos Chefes dos Departamentos de Cirurgia e Otorrino. Com a anuência de 127 

todos, o treinamento é aprovado. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e 128 

encerrou a reunião.  129 


