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

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE. Aos dezenove dias de agosto do ano de 2 

dois mil e quinze, às dez 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: Profa. Dra. Adriana Gomes Luz, 5 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Steiner, Profa. Dra. Cecília Amélia Fazzo Escanhoela, Profa. Dra. Ângela Fonseca 6 

Jorge substituindo a Profa. Dra. Elisa Maria de Brito Pacheco, Profa. Dra. Eunice Sizue Hirata, Prof. Dr. 7 

Fábio Husemann Menezes, Res. José Helio Zen Júnior, Profa. Dra. Júlia Yoriko Shinzato, Prof. Dr. Kleber 8 

Yotsumoto Fertrin, Prof. Dr. Luiz Roberto Lopes, Profa. Dra. Olga Maria Fernandes de Carvalho, Profa. 9 

Dra. Renata Cruz Soares de Azevedo, Prof. Dr. Rodrigo Gonçalves Pagnano, Profa. Dra. Tânia Aparecida 10 

Marchiori de Oliveira Cardoso, Profa. Dra. Ana Terezinha Guillaumon, Prof. Dr. Arthur Castilho, Profa. 11 

Dra. Barbara Juarez, Profa. Dra. Desanka Dragosavac, Prof. Dr. Erich de Paula, Profa. Dra. Mayra Troiani, 12 

Prof. Dr. Jazon Romilson de Souza Almeida, Profa. Dra. Maria de Lourdes S. Ayrizono, Prof. Dr. Mauricio 13 

Perroud substituindo a Profa. Dra. Mônica Corso Pereira, Prof. Dr. Osamu Ikari, Profa. Dra. Renata 14 

Ferreira Magalhães e Prof. Dr. Sérgio Roberto de Lucca. Justificaram ausência: Profa. Dra. Adriana Gut 15 

Lopes Riccetto e Prof. Dr. Álfio José Tincani. O Dr. Ricardo inicia a reunião justificando a mudança do 16 

horário em razão da necessidade de sua participação na reunião da Comissão de Pós-graduação.  17 

Apresenta e dá boas-vindas aos novos preceptores: Dra. Adriana Luz, Programa em Obstetrícia e 18 

Ginecologia; Dr. Marcelo Ramos, Programa em Clínica Médica; e Dr. André Fattori, Programa em 19 

Geriatria. Comunica que o edital do processo de seleção do ano de dois mil e dezesseis já foi aprovado 20 

pela Comissão de Pós-graduação, e no final deste mês deverá ser levado à Congregação.  Sendo 21 

aprovado, o edital será publicado no início do mês de setembro. As inscrições terão início em primeiro 22 

de outubro e término no dia quinze do mesmo mês. A primeira fase ocorrerá em quinze de novembro, 23 

com publicação do resultado em vinte e sete de novembro. A segunda fase (habilidades clínicas) será 24 

em cinco de dezembro, e a terceira fase (entrevista) no dia dez de dezembro. O resultado final será 25 

publicado em quinze de dezembro. Adicionalmente, informa que este ano o edital foi alterado para que 26 

os resultados das provas sejam divulgados pelo nome do candidato, em ordem alfabética, e não mais 27 

apenas pelo número de inscrição. As notas serão divulgadas após o término do processo seletivo, com 28 

acesso individual por cada inscrito. Em relação à pontuação PROVAB, em razão da não publicação de 29 

nova regulamentação pela CNRM, até o momento, informa que o edital será mantido como nos últimos 30 

dois anos, com bonificação de dez por cento apenas na prova teste. Informa que o CRM solicitou à 31 

UNICAMP a valorização do exame feito pelo referido órgão, concedendo pontuação extra na terceira 32 

fase do processo de seleção para os candidatos aprovados no exame do CRM. Conta que a Subcomissão 33 

de Exames discutiu o tema e adotou posicionamento contrário à bonificação. Submetido o assunto ao 34 

Conselho, os preceptores se manifestaram contra a pontuação adicional, com o encaminhamento do 35 

assunto para deliberação da Congregação. Prosseguindo, divulga as notas dos candidatos classificados 36 

com menor pontuação para a segunda fase nos dois últimos processos seletivos, simulando o impacto 37 

da adoção da nota de corte cinco nos exames. Argumenta que, por coerência, se fosse adotada a nota 38 

de corte, não se justificaria a realização de um possível segundo concurso sem o mesmo rigor. O Dr. 39 

Kleber, Dra. Terezinha e Dr. Carlos se manifestam favoráveis à nota de corte, sob o argumento de que se 40 

um médico não consegue atingir a nota mínima, não está apto a cursar a residência. Por outro lado, a 41 

Dra. Desanka, Dra. Cecilia, Dr. Ricardo e Dra. Olga se colocam contra a nota de corte, argumentando que 42 

vários candidatos com nota baixa no processo de seleção se tornaram excelentes residentes. O Dr. Luiz 43 

Roberto diz que as áreas com grande procura não seriam impactadas com a adoção da nota de corte, ao 44 

contrário do que acontece com as áreas de baixa procura, cabendo a essas áreas a decisão de adotar a 45 

nota ou não. O Dr. Ricardo informa que os dados apresentados serão enviados aos preceptores para 46 

futuras discussões. Respondendo à Dra. Cecilia, o Dr. Ricardo diz que o critério para reprovação do 47 

residente durante o programa é a realização de prova trimestral, conforme preconiza a CNRM. Sugere 48 

que comece a ser discutida também a conduta ética dos alunos. Acrescenta que as advertências devem 49 

ser documentadas e comunicadas à COREME. Informa que no final do mês de julho foram enviadas aos 50 

preceptores as planilhas de carga horária, devendo ser devolvidas por e-mail até dia trinta e um de 51 

agosto. Enfatiza que o correto preenchimento das planilhas é de extrema importância para a 52 

distribuição da carga didática docente e atribuição das notas dos residentes, contribuindo para a 53 

agilização da emissão dos certificados de conclusão. Conta que está sendo discutida com a CCD a forma 54 

oficial de contabilizar a carga horária de preceptoria. Quando existir mais de quinze residentes em um 55 

programa, conta-se duas horas com dedicação à preceptoria, quando há mais de quinze, conta-se 56 

quatro horas semanais. Comunica que o prazo para credenciamento de novos programas e aumento de 57 

vagas foi prorrogado até dia trinta de setembro. Os preceptores interessados devem agendar um 58 

horário junto à COREME para preenchimento do PCP. O prazo para solicitação de bolsas pelo Ministério 59 

da Saúde estará aberto entre os dias dez de agosto e quatro de outubro, devendo ser solicitado à 60 
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COREME até dia vinte e cinco de setembro. O Dr. Ricardo lembra que, para a solicitação da bolsa, a vaga 61 

deve estar credenciada, consideradas as seguintes condições: vagas novas decorrentes de criação de 62 

novo programa, vagas novas decorrentes de expansão de programas ou vagas novas autorizadas para 63 

início no ano de dois mil e quinze. Informa que em julho ocorreu uma reunião na Secretaria de Saúde e a 64 

recomendação do Secretário era reduzir em vinte por cento o número de bolsas, devido à crise 65 

financeira do país. Entretanto, UNICAMP conseguiu manter o número atual de bolsas. O Dr. Ricardo 66 

recomenda que os programas façam uma ampla discussão em relação às desistências dos residentes. 67 

Algumas delas impactaram de forma preocupante, pois ocorreram após o dia trinta de março, quando 68 

não foi mais possível substituir o desistente. O serviço mais afetado foi o de Ortopedia, com três 69 

desistentes de sete matriculados. Ocorreram ainda desistências nos programas em Cancerologia 70 

Pediátrica, Cirurgia Geral, Cirurgia Geral – Programa Avançado, Cirurgia Cardiovascular, 71 

Otorrinolaringologia, Obstetrícia e Ginecologia e Medicina Nuclear. Ressalta que é importante que cada 72 

programa faça uma análise crítica do que está acontecendo e do que pode ser melhorado. Comunica 73 

que a Biblioteca da FCM enviou ofício à COREME informando que a avaliação de periódicos será até dia 74 

vinte e nove de agosto. Será enviado aos preceptores e-mail contendo as informações. Prosseguindo, o 75 

Dr. Ricardo diz ser importante que todos comecem a pensar na recepção dos novos residentes do ano 76 

de dois mil e dezesseis. Além do enfoque ético, seria relevante implementar uma “semana de 77 

recepção”, como alguns departamentos já fazem. A Dra. Olga sugere que seja convidado um 78 

representante da Secretaria de Saúde para participar deste acolhimento. Também é importante discutir, 79 

visto à crise financeira, a solicitação de exames de forma racional. Sobre este assunto, o Dr. Kleber e a 80 

Dra. Cecilia colocam-se à disposição para orientar os futuros residentes. Esclarece que as regras de 81 

afastamento do INSS retornaram ao formato anterior. Aprovada em junho, a nova lei prevê o 82 

afastamento pelo INSS a partir do décimo sexto dia da licença. Reforça o aviso de que todos os 83 

afastamentos devem ser enviados precocemente à COREME, principalmente a licença-maternidade. O 84 

residente José Hélio Zen divulga o posicionamento da Associação Nacional dos Médicos Residentes em 85 

relação à Lei do “Mais Médicos” e contra a abertura indiscriminada de vagas de residência. O 86 

posicionamento é contra o Decreto do dia quatro de agosto deste ano sobre a especialização médica, 87 

pela preocupação com a qualidade dos especialistas titulados que prestarão assistência à população e 88 

exigindo clareza do governo. É contra o subfinanciamento nos Hospitais Universitários de Ensino em 89 

Saúde e a precarização. É a favor da remuneração formal da Preceptoria, do fim da carência de dez 90 

meses do INSS, formalização do auxílio moradia. Também é a favor da fiscalização dos programas de 91 

residência médica já existentes, do aumento do diálogo e participação das entidades médicas em 92 

relação às decisões relativas à residência médica, do reajuste de todas as bolsas da residência ao valor 93 

pago na bolsa do Programa Mais Médicos e PROVAB. Ainda, conta que os componentes da 94 

AMERUNICAMP e da AMERESP   apoiam o movimento dos residentes de Urologia, para melhorias no 95 

ensino e na assistência à população. Sobre os residentes da Urologia, o Dr. Ricardo informa que foram 96 

realizadas reuniões com os respectivos residentes, bem como com o chefe do departamento. 97 

Acrescenta que, infelizmente, o ensino deve adaptar-se às carências encontradas na realidade do país. 98 

PARA DISCUSSÃO/APROVAÇÃO: Aprovação da súmula da última reunião: Aprovada. Oferecimento de 99 

cursos de especialização, extensão e programas de treinamentos em serviço: Modalidade: Médico de 100 

aperfeiçoamento – oferecimento. Programa de treinamento: Laboratório de Biologia Computacional e 101 

Bioestatística. Docente responsável: Profa. Dra. Iscia Lopes Cendes. Prazo/carga horária: junho/2015 e 102 

julho/2015, 144 horas. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença 103 

de todos e encerrou a reunião.  104 


