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

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE. Aos dezessete dias de junho do ano de dois 2 

mil e quinze, às oito horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Comissão de Residência Médica/FCM, 3 

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

com o comparecimento dos seguintes membros: Prof. Dr. Herling Gregório Aguilar Alonzo, Profa. Dra. 5 

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

Escanhoela, Profa. Dra. Ângela Fonseca Jorge substituindo a Profa. Dra. Elisa Maria de Brito Pacheco, 7 

Prof. Dr. Fábio Husemann Menezes, Profa. Dra. Júlia Yoriko Shinzato, Profa. Dra. Maria José Brandão 8 

substituindo a Profa. Dra. Eunice Sizue Hirata, Profa. Dra. Olga Maria Fernandes de Carvalho, Profa. Dra. 9 

Renata Cruz Soares de Azevedo, Profa. Dra. Tânia Aparecida Marchiori de Oliveira Cardoso, Prof. Dr. 10 

Rodrigo Gonçalves Pagnano, Res. Rafael Pena Saturnino Diniz, Res. Rafael Miranda da Costa, Prof. Dr. 11 

Arthur Menino Castilho, Dra. Bárbara Juarez Amorim, Profa. Dra. Desanka Dragosavac, Prof. Dr. Erich de 12 

Paula, Profa. Dra. Maria Elena Guariento, Dra. Mônica Corso Pereira, Prof. Dr. Osamu Ikari, Dra. Renata 13 

Ferreira Magalhães, Prof. Dr. Sérgio Roberto de Lucca. Justificou ausência: Profa. Dra. Maria de Lourdes 14 

Setsuko Ayrizono. O Dr. Ricardo inicia a reunião dando boas-vindas à Profa. Dra. Júlia Yoriko, nova 15 

representante do CAISM. Iniciando os informes, comunica que o novo convênio com o Hospital de 16 

Sumaré foi assinado, mas o reajuste foi menor do que é necessário. Dessa forma, o déficit financeiro 17 

continuará e cada programa que possui residência no Hospital pode pensar em uma forma de auxiliar os 18 

serviços lá prestados. Lembra que o prazo para preenchimento do PCP para credenciamento de novos 19 

programas e aumento de vagas termina dia trinta e julho, estando a COREME à disposição até dia quinze 20 

de julho para auxílio no preenchimento. Também foi enviado e-mail aos preceptores para que 21 

informassem quantas vagas serão oferecidas para o processo de seleção do próximo ano. Espera-se que 22 

todos os programas continuem com o mesmo número de vagas ou, em caso de aumento, deve haver 23 

vaga credenciada com bolsa. Adicionalmente, comunica que o edital do processo de seleção deve ser 24 

aprovado pela Congregação, no mês de agosto. Também deve ser discutida na Congregação a 25 

pontuação PROVAB, e na última semana de junho a CNRM divulgará o resultado das negociações 26 

referentes à pontuação de dez por cento. Conta que permanece o convênio com a COMVEST para 27 

aplicação da prova de residência, e o prazo para entrega das questões do exame é até o final do mês de 28 

setembro. A primeira fase do processo seletivo do ano de dois mil e dezesseis será dia quinze de 29 

novembro. O Dr. Herling explica que não só a UNICAMP, mas a maioria das universidades não têm nota 30 

de corte nas provas de acesso direto (nota mínima). Caso fosse exigida nota mínima, muitos programas 31 

ficariam sem residentes, pois não é justificável a realização de segundo concurso para preenchimento 32 

das vagas em aberto. Informa que a COREME já está atendendo as solicitações de compra e enviará aos 33 

interessados a declaração de isenção de imposto para materiais que sejam importados, se necessário.  34 

Comunica que o Centro Cirúrgico do HC está solicitando a indicação de um representante e um suplente 35 

dos médicos residentes para compor o colegiado gestor. Pede ao residente chefe Rafael Diniz que se 36 

reúna com os residentes do programa de Cirurgia para escolherem o novo representante. Respondendo 37 

à Dra. Mônica Corso, o Dr. Ricardo informa que havendo erro nas prescrições médicas, o procedimento 38 

do Núcleo de Segurança do Paciente é encaminhar a ocorrência para o preceptor responsável. 39 

Inicialmente, foi discutido que não haveria medidas punitivas/advertências ao residente. Existe uma 40 

proposta para melhorias do sistema de prescrição, mas até o momento não foi implantada. O Dr. Fábio 41 

apresenta a ideia de criação de um centro de simulação para atender todas as áreas da Universidade. 42 

Ressalta a importância deste Centro para modernização do ensino, tendo em vista que há vários anos a 43 

forma de aprendizagem é a mesma. Encerrando os informes, destaca que a ideia da Dra. Cecilia, para 44 

realização de baile para os residentes formandos, é muito boa. Entretanto, não há lugar dentro da 45 

UNICAMP que comporte duzentos e quarenta residentes e seus familiares. Dessa forma, fica a critério 46 

de cada departamento organizar e realizar suas festividades. PARA DISCUSSÃO/APROVAÇÃO: 47 

Aprovação da súmula da última reunião: Aprovada. Oferecimento de cursos de especialização, extensão 48 

e programas de treinamentos em serviço: 1. Modalidade: Médico de aperfeiçoamento – oferecimento. 49 

Programa de treinamento: Ambulatório de Geriatria-Avançada. Docente responsável: Profa. Dra. Maria 50 

Elena Guariento. Prazo/carga horária: julho/2015 e julho/2016, 240 horas. 2. Modalidade: Médico de 51 

aperfeiçoamento – reoferecimento. Programa de treinamento: Ambulatório de Geriatria. Docente 52 

responsável: Profa. Dra. Maria Helena Guariento. Prazo/carga horária: julho/2015 a julho/2016 – 240 53 

horas. 3. Modalidade: Médico de aperfeiçoamento – oferecimento. Programa de treinamento: Pesquisa 54 

básica em Dermatologia para médicos. Docente responsável: Prof. Dr. Paulo Eduardo N. F. Velho. 55 

Prazo/carga horária: julho/2015 a julho/2016 – 480 horas. Aprovados por unanimidade. Nada mais 56 

havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.  57 


