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

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Aos dezoito dias de maio do ano de dois 2 

mil e dezesseis, 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 Gomes Luz, Profa. Dra. Adriana Gut Lopes Riccetto, Prof. Dr. Carlos Emilio Levy substituindo o Dr. 6 

Anibal Eugênio Vercesi, Res. Arthur Mattos Arca, Prof. Dr. Carlos Eduardo Steiner, Profa. Dra. Ângela 7 

Fonseca Jorge substituindo a Profa. Dra. Elisa Maria de Brito Pacheco, Prof. Dr. Fabio Husemann Menezes, 8 

Res. José Antonio Hersan Nadal, Profa. Dra. Olga Maria Fernandes de Carvalho, Profa. Dra. Renata Cruz 9 

Soares de Azevedo, Profa. Dra. Keila Miriam Monteiro de Carvalho substituindo o Prof. Dr. Roberto 10 

Caldato, Prof. Dr. Rodrigo Gonçalves Pagnano, Profa. Dra. Clarissa Lin Yasuda substituindo a Profa. Dra. 11 

Tânia Aparecida M. O. Cardoso, Prof. Dr. André Fattori, Prof. Dr. Arthur Castilho, Profa. Dra. Barbara 12 

Juarez, Prof. Dr. Erich Vinicius de Paula, Prof. Dr. João Renato Bennini Júnior, Prof. Dr. Luiz Claudio Martins 13 

e o Res. Thiago Messias Zago, do PRM em Otorrinolaringologia, como convidado. Justificaram ausência: 14 

Profa. Dra. Júlia Yoriko Shinzato, Profa. Dra. Cecilia Amelia Fazzio Escanhoela, Prof. Dr. Roberto José 15 

Negrão Nogueira, Prof. Dr. Sergio Roberto de Lucca, Profa. Dra. Maria de Lourdes S. Ayrizono, Prof. Dr. 16 

Luiz Roberto Lopes, Prof. Dr. Álfio José Tincani, Profa. Dra. Ana Terezinha Guillaumon, Profa. Dra. Zoraida 17 

Sachetto e Res. Rafael Pena Saturnino Diniz. O Dr. Ricardo inicia a reunião informando que os pedidos de 18 

aumento de vagas, credenciamento e recredenciamento de programas já existentes devem ser feitos até 19 

o dia quinze de junho, e os pedidos de credenciamento provisório de novos programas devem ser feitos 20 

até o dia quinze de agosto deste ano. Lembra que a Portaria Interministerial MEC/MS do dia dezesseis de 21 

março deste ano reajustou a bolsa dos residentes para três mil, trezentos e trinta reais e quarenta e três 22 

centavos, a partir do dia primeiro de março. O MEC/MS pagou o reajuste a partir da folha de abril, 23 

retroativo a março. A Secretaria de Saúde e a UNICAMP dependem de decreto do governador. O reajuste 24 

anterior foi concedido pelo MEC/MS em vinte e oito de junho de dois mil e treze, a vigorar a partir de 25 

primeiro de julho do mesmo ano. O decreto do governador foi publicado dia onze de dezembro de dois 26 

mil e treze, com pagamento retroativo. O residente José Nadal informa que a AMERESP protocolizou um 27 

ofício junto ao Palácio dos Bandeirantes para que o decreto seja assinado, e caso não seja, pretende 28 

ingressar com uma denúncia junto ao Ministério Público. Informa que dezoito residentes ainda não 29 

assinaram o termo de outorga da bolsa, e devem comparecer de imediato na COREME para resolver essa 30 

pendência. O Dr. Ricardo pede que na próxima reunião cada departamento traga a sua posição acerca das 31 

entrevistas no exame de residência, se ela deve ser mantida ou não. Isso se faz necessário após orientação 32 

do Ministério Público no sentido de dar vistas aos candidatos de todas as fases do processo seletivo. 33 

Reitera que na última reunião foi realizado o sorteio dos avaliadores para avaliação interna dos programas 34 

de residência, e o prazo final de entrega dos pareceres é até o dia trinta de junho. Conta que a Diretoria 35 

da FCM pretende organizar um grupo de pessoas para tratar da inserção e organização da Faculdade junto 36 

à rede pública primária de saúde de Campinas. Para tanto, é preciso que os preceptores informem à 37 

COREME sobre os estágios que os residentes já cumprem junto às UBSs. A informação deve ser 38 

encaminhada até o dia treze de junho, especificando o local, período da semana, carga horária e quem 39 

faz a supervisão do residente no local. Comunica o recebimento de ofício do HC/UNICAMP, a respeito do 40 

aumento de KPC na UTI-D2. Todas as medidas de precaução e combate devem ser tomadas, inclusive com 41 

a participação dos residentes. Informa que já foi resolvida a questão de irregularidades nos formulários 42 

de solicitação de exames da Divisão de Patologia Clínica. Os residentes prestaram esclarecimentos junto 43 

à Superintendência do HC e a COREME não recebeu mais queixas. O Dr. Arthur conta que o Departamento 44 

de Otorrinolaringologia se reuniu para tratar da questão de transferência/realocação dos residentes da 45 

Santa Casa de Ribeirão Preto e esclarece que em razão da redistribuição de atividades do Hospital Estadual 46 

de Sumaré e AME de Sta. Bárbara, houve redução do número de cirurgias realizadas pelos residentes, 47 

especialmente as cirurgias destinadas aos residentes de segundo e terceiro ano. Essa situação encontra-48 

se agravada pela já reconhecida redução na grade de cirurgias do HC/UNICAMP. O Departamento está 49 

extremamente preocupado com essa questão pois a redução de volume de cirurgias atinge diretamente 50 

a qualidade de formação dos residentes. A vinda de mais dois residentes irá piorar a situação, e por isso 51 

decidiu-se pela redução do número de vagas oferecidas no próximo concurso de oito para seis. Acrescenta 52 

ainda que existem mais de noventa centros de formação em Otorrinolaringologia no Brasil, não sendo a 53 

UNICAMP a única opção, e que a Resolução número seis do ano de dois mil e dez não contém dispositivo 54 

que obrigue a recepção dos residentes. Dessa forma, o departamento é contrário à vinda dos residentes 55 

nas circunstâncias atuais. Respondendo ao Dr. Arthur, o Dr. Ricardo solicitará esclarecimentos quanto ao 56 

processo de consulta das possíveis instituições que poderiam receber os residentes e da definição da 57 

instituição escolhida, e encaminhará a posição do departamento para a CNRM. O Dr. Carlos Eduardo conta 58 

que o Departamento de Genética recebeu uma residente argentina para realização de estágio opcional. 59 

O estágio foi formalizado junto à DAC/Internacionalização. Os trâmites burocráticos foram cumpridos, 60 
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mas a residente teve grande dificuldade para encontrar moradia, não possuía login para acesso wi-fi e nos 61 

primeiros dias do estágio não conseguiu utilizar o crachá no restaurante do HC. Essas dificuldades serão 62 

encaminhadas ao Escritório de Internacionalização para análise, e como é de interesse da Universidade a 63 

recepção de estrangeiros, que seja dado maior apoio nessas questões. PARA DISCUSSÃO/APROVAÇÃO: 64 

Súmula da última reunião aprovada com uma abstenção. Nada mais havendo a tratar, o Dr. Ricardo 65 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 66 


