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

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Aos vinte dias de abril do ano de dois mil 2 

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

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

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

Gomes Luz, Profa. Dra. Adriana Gut Lopes Riccetto, Prof. Dr. Kleber Yotsumoto Fertrin substituindo o Dr. 6 

Anibal Eugênio Vercesi, Profa. Dr. Cecilia Amelia Fazzio Escanhoela, Profa. Dra. Ângela Fonseca Jorge 7 

substituindo a Profa. Dra. Elisa Maria de Brito Pacheco, Profa. Dra. Júlia Yoriko Shinzato, Prof. Dr. Marcelo 8 

de Carvalho Ramos, Profa. Dra. Olga Maria Fernandes de Carvalho, Res. Rafael Pena Saturnino Diniz, Profa. 9 

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

O. Cardoso, Prof. Dr. André Fattori, Prof. Dr. Arthur Castilho, Profa. Dra. Barbara Juarez, Prof. Dr. Cassio 11 

Luís Zanettini Riccetto, Prof. Dr. Erich Vinicius de Paula, Prof. Dr. Thiago M. Santos substituindo o Prof. Dr. 12 

Marco Antonio de Carvalho Filho, Profa. Dra. Maria Almerinda V. F. R. Alves, Profa. Dra. Maria de Lourdes 13 

S. Ayrizono, Prof. Dr. Mauricio Perroud substituindo a Profa. Mônica Corso Pereira, Prof. Dr. Flávio César 14 

de Sá e Prof. Dr. João Renato Bennini Júnior. Justificaram ausência: Prof. Dr. Carlos Eduardo Steiner, Profa. 15 

Dra. Eunice Sizue Hirata Prof. Dr. Fábio Husemann Menezes, Profa. Dra. Renata Ferreira Magalhães, Prof. 16 

Dr. Luiz Roberto Lopes, Prof. Dr. Andrei Carvalho Sposito e Prof. Dr. Caio Eduardo Ferreira Pires. O Dr. 17 

Ricardo inicia a reunião divulgando informações acerca do processo de seleção da residência. A COMVEST 18 

elaborou relatórios das especialidades cirúrgicas, clínicas, pediátricas e acesso direto a respeito do grau 19 

de dificuldade da prova, sendo que o acesso direto mantém um excelente índice de confiabilidade. Os 20 

relatórios já foram enviados aos respectivos preceptores. Em relação ao segundo concurso, realizado no 21 

mês de março, a Secretaria de Saúde de São Paulo orientou para que ele não mais ocorra. A UNICAMP se 22 

comprometeu, no próximo concurso, a notificar a Secretaria para que ela autorize ou não a abertura de 23 

segundo concurso. Conta que as alterações para o Catálogo das Disciplinas de dois mil e dezessete serão 24 

recebidas até o dia seis de maio. Os pedidos de aumento de vagas, credenciamento e recredenciamento 25 

de programas (programas já existentes) devem ser feitos até o dia quinze de junho. Adicionalmente, 26 

informa que o credenciamento provisório do PRM em Cardiologia Pediátrica vence em novembro deste 27 

ano. O credenciamento de novos programas deve ser feito até o dia quinze de agosto. Divulga a Portaria 28 

Interministerial do MEC-MS, do dia dezesseis de março deste ano, que reajustou a bolsa dos residentes 29 

para três mil, trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos, a partir do dia primeiro de março. O MS 30 

pagará o reajuste a partir da folha de abril, retroativo a março. A Secretaria do Estado e a UNICAMP 31 

dependem de decreto do Governo do Estado para o pagamento. O reajuste anterior foi concedido pelo 32 

MEC-MS dia vinte e oito de junho de dois mil e treze, a vigorar a partir de primeiro de julho do mesmo 33 

ano. O decreto do Governo foi publicado em onze de dezembro de dois mil e treze, com pagamento 34 

retroativo. Informa que a Comissão de Pós-graduação estendeu o Mestrado Profissional para todas as 35 

áreas médicas. Dessa forma, os TCCs podem ser voltados também ao mestrado. Conta que no dia quatorze 36 

de abril a COREME recebeu da diretoria Técnica da Divisão de Patologia Clínica-HC, denúncia de fraudes 37 

em formulário de desbloqueio de exame, realizadas por alguns residentes. O Dr. Kleber explica que a 38 

Divisão de Patologia Clínica adotou o preenchimento de formulário padronizado para a autorização de 39 

desbloqueios. Esse formulário exige a assinatura e carimbo identificando não apenas o médico solicitante 40 

(em geral, residente), mas também de um docente ou médico assistente responsável. Do total de 41 

cinquenta e nove formulários preenchidos até dia treze de abril, a auditoria constatou fraude em vinte e 42 

cinco deles, em que o campo destinado ao docente ou médico assistente responsável foi assinado e 43 

carimbado por um médico residente. Esses incidentes envolvem treze médicos até o momento. Os 44 

residentes prestaram esclarecimentos e foram reorientados a solicitar os exames da maneira 45 

padronizada, de forma a colaborar com a redução dos gastos com exames desnecessários. O Dr. Ricardo 46 

manifesta seu apoio à Divisão de Patologia Clínica, tendo em vista que esse assunto já foi amplamente 47 

divulgado e visto à crise financeira que passa o HC. O Dr. Flávio destaca que a FCM, juntamente com o 48 

Departamento de Saúde Coletiva e Diretoria Clínica do HC, disponibiliza aos residentes atendimento 49 

capacitado para solução de dúvidas a respeito de bioética e comportamento ético legal em medicina. 50 

Muitos avanços já foram conquistados, mas a demanda por orientações ainda é baixa. Prosseguindo, o 51 

Dr. Ricardo informa que devem ser iniciadas as discussões a respeito do próximo exame de residência. 52 

Informa que a Procuradoria Geral da UNICAMP recomendou que a COREME cumpra exigência proferida 53 

pelo Ministério Público estabelecendo que, nos próximos exames, o candidato tenha acesso às provas em 54 

qualquer fase do processo seletivo. Tendo em vista a aprovação pela Congregação da FCM, o Dr. Ricardo 55 

passa a sortear os avaliadores para a Avaliação Interna dos programas de acesso direito.  As avaliações 56 

devem ser feitas até o mês de junho por dois avaliadores, para cada programa. A lista com o resultado do 57 

sorteio e orientações serão enviadas por email. PARA DISCUSSÃO/APROVAÇÃO: Todos provados por 58 

unanimidade: Súmula da última reunião; Oferecimento de cursos de especialização, extensão e 59 

programas de treinamentos em serviço: Modalidade: Médico de aperfeiçoamento: Reoferecimento. 60 
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Programa de treinamento: Ortopedia Pediátrica. Docente responsável: Prof. Dr. William Dias Belangero. 61 

Prazo/carga horária: junho/2016 a maio/2017 – 1153 horas. Ata da eleição para representantes dos 62 

médicos residentes junto ao Conselho Deliberativo da COREME 2016/2017. Homologação de aprovação 63 

ad referendum: Convênio de cooperação que entre si celebram a ANDROFERT Clínica de Andrologia e 64 

Reprodução Humana S/C Ltda e a UNICAMP. Nada mais havendo a tratar, o Dr. Ricardo agradeceu a 65 

presença de todos e encerrou a reunião. 66 


