
 1 

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

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Aos dezesseis dias de março do ano de 2 

dois mil e dezesseis, 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 Gomes Luz, Profa. Dra. Adriana Gut Lopes Riccetto, Prof. Dr. Carlos Eduardo 6 

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

Dra. Eunice Sizue Hirata, Prof. Dr. Mauricio Perroud substituindo a Profa. Mônica Corso Pereira, Profa. 8 

Dra. Olga Maria Fernandes de Carvalho, Res. Rafael Pena Saturnino Diniz, Profa. Dra. Renata Cruz Soares 9 

de Azevedo, Prof. Dr. Rodrigo Gonçalves Pagnano, Profa. Dra. Tânia Aparecida M. O. Cardoso, Profa. Dra. 10 

Barbara Juarez, Prof. Dr. Caio Eduardo Ferreira Pires, Prof. Dr. Cassio Luís Zanettini Riccetto, Prof. Dr. Luiz 11 

Claudio Martins, Profa. Dra. Maria Almerinda V. F. R. Alves, Profa. Dra. Maria de Lourdes S. Ayrizono, 12 

Profa. Dra. Renata Ferreira Magalhães e Prof. Dr. Sérgio Roberto de Lucca. Justificaram ausência: Profa. 13 

Dra. Júlia Yoriko Shinzato, Prof. Dr. Pedro Paulo Martins de Oliveira, Prof. Dr. Erich Vinicius de Paula, Profa. 14 

Dra. Terezinha, Prof. Dr. Luiz Roberto, Prof. Dr. Alfio Tincani. O Dr. Ricardo inicia a reunião dando boas-15 

vindas ao novo membro do Conselho de Preceptores, Dr. Luiz Claudio Martins, preceptor dos residentes 16 

do PRM em Medicina Interna. Divulga a posição atual do processo de seleção da residência médica 17 

informando que foi publicada a décima terceira chamada, com duzentos e setenta e seis vagas ocupadas 18 

das trezentas e treze vagas oferecidas no primeiro processo de seleção. O novo edital será publicado na 19 

data de hoje, com dezessete vagas em programas de acesso direto e quatorze vagas em programas com 20 

exigência de pré-requisito em cirurgia geral, cirurgia vascular, clínica médica, pediatria e psiquiatria. As 21 

inscrições estarão abertas no período de dezesseis a dezoito de março, com prova e resultado final no dia 22 

vinte e dois, matrícula no dia vinte e nove e início no dia trinta. Adicionalmente, informa que houve trinta 23 

e dois candidatos aprovados das especialidades de acesso direto com a bonificação do PROVAB, mas 24 

apenas seis se matricularam. Conta que quinze candidatos participaram do processo seletivo para a vaga 25 

do PRM em Dermatologia - Compromisso Social e que a candidata aprovada foi aluna UNICAMP. 26 

Acrescenta que a candidata participou do PROVAB e que demonstra ter o perfil para desenvolver o projeto 27 

de pesquisa em Roraima, após o término da residência. Informa que a recepção dos residentes, realizada 28 

dia vinte e quatro de fevereiro, contou com a presença de cento e quatorze residentes tendo sido 29 

abordados os seguintes temas: Ética Médica com o Dr. Flávio César de Sá e Dr. Venâncio Pereira Dantas 30 

Filho, CRM e Atestado de Óbito com Dr. Luiz Antônio da Costa Sardinha, Exames Laboratoriais no HC 31 

UNICAMP – solicitação e uso racional com Dr. Kleber Yotsumo Fertrin, e Possibilidade de Carreira para 32 

Médicos na Indústria Farmacêutica, com Marcelo Costa e Thais Mascarin da empresa Janssen. Justifica 33 

que o Dr. Flávio Sá não poderá estar presente na reunião, conforme planejado, mas que se dispõe a fazer 34 

discussões éticas dentro de cada departamento, devendo os interessados contatá-lo. Lembra que ainda 35 

não foram enviados à COREME os títulos dos TCCs de onze residentes dos PRMs em Clínica Médica e 36 

Clínica Médica (R3), ressaltando a importância e parabenizando os departamentos pela organização dos 37 

eventos de apresentação dos trabalhos. Também lembra que a inserção de notas dos residentes foi 38 

prorrogada até o dia vinte e um de março e que as notas não inseridas no período deverão ser 39 

encaminhadas à COREME por ofício. Informa ainda que as alterações do Catálogo dos Programas de 40 

Residência Médica dois mil e dezessete serão recebidas até dia seis de maio. Comunica que o prazo para 41 

pedidos de aumento de vaga, credenciamento e recredenciamento de programas já existentes será de 42 

quatro de abril a quinze de junho e que o credenciamento provisório de novos programas deverá ser 43 

solicitado de quatro de abril e trinta e um de agosto. Conta que a Avaliação Discente do ano de dois mil e 44 

quinze foi encerrada no dia vinte e nove de fevereiro, com cento e quarenta e seis avaliações para um 45 

total de seiscentos e seis residentes. Acrescenta que o número de avaliações permanece na média dos 46 

últimos anos e que os relatórios estão disponíveis no SISMARE. Lembra que no próximo dia dezoito 47 

ocorrerá o I Workshop de Internacionalização das Faculdades de Medicina do Estado de São Paulo, evento 48 

realizado pelo Escritório de Relações Internacionais da FCM em parceria com os Escritórios da USP, UNESP 49 

e UNIFESP. No evento serão discutidos os desafios de internacionalização no Brasil, a realidade presente 50 

e as perspectivas futuras para a internacionalização na medicina. Informa que a planilha usada na terceira 51 

fase do processo seletivo para entrevistas será enviada aos preceptores para que seja feita uma análise 52 

do que pode ser melhorado para o próximo exame. Prosseguindo, conta que foram apresentadas algumas 53 

denúncias em relação ao processo seletivo dois mil e dezesseis junto à CNRM, relacionadas à não 54 

divulgação das notas ao final de cada fase e a não publicação do gabarito da prova escrita. Informa que a 55 

CNRM ratificou o entendimento da UNICAMP de que todos os questionamentos em relação ao edital 56 

devem ser feitos durante o prazo de recurso estabelecido e que o edital é soberano ao estabelecer as 57 

regras do processo de seleção. Em seguida, lembra da proposta de avaliação interna dos programas 58 

apresentada em reunião anterior e pede a manifestação dos presentes. A Dra. Bárbara sugere que, para 59 

maior imparcialidade, a avaliação deveria ser feita por dois avaliadores, pertencentes à programas de 60 
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outras áreas. A Dra. Almerinda sugere que as avaliações comecem pelos programas de acesso direto. 61 

Aceitas as sugestões e não havendo manifestações em contrário o Dr. Ricardo informa que a medida será 62 

encaminhada à Congregação para deliberação. PARA DISCUSSÃO/APROVAÇÃO: Aprovação da súmula da 63 

última reunião. Oferecimento de cursos de especialização, extensão e programas de treinamentos em 64 

serviço: 1. Modalidade: Médico de aperfeiçoamento: Reoferecimento. Programa de treinamento: Gineco-65 

Endócrino. Docente responsável: Prof. Dr. Oswaldo Rocha Grassioto. Prazo/carga horária: abril/2016 a 66 

março/2017 – 144 horas. 2. Modalidade: Médico de aperfeiçoamento: Oferecimento. Programa de 67 

treinamento: Distúrbios do Movimento. Docente responsável: Prof. Dr. Marcondes Cavalcante F. Júnior. 68 

Prazo/carga horária: maio/2016 a março/2017 – 576 horas. Homologação de aprovação de ad 69 

referendum: 3. Modalidade: Médico de aperfeiçoamento: Oferecimento. Programa de treinamento: 70 

Terapia Nutricional. Docente responsável: Profa. Dra. Ilka F. S. Ferreira Boin. Prazo/carga horária: 71 

março/2016 a março/2017 – 800 horas. Aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, 72 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 73 


