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

MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e 2 

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: Adriana Gomes Luz, Adriana Gut Lopes Riccetto, Arthur 5 

Mattos Arca, Carmen Bertuzzo substituindo Carlos Eduardo Steiner, Calos Emilio Levy, Cecilia Amelia 6 

Fazzio Escanhoela, Elisa Maria de Brito Pacheco, Eunice Sizue Hirata, Fabio Husemann Menezes, Júlia 7 

Yoriko Shinzato, Olga Maria Fernandes de Carvalho, Renata Cruz Soares Azevedo, Nilza Minguini 8 

substituindo Roberto Caldato, Rodrigo Gonçalves Pagnano e Tânia Aparecida M. O. Cardoso. 9 

Compareceram os seguintes convidados permanentes: Ana Terezinha Guillaumon, Arthur Castilho, 10 

Barbara Juarez, Cassio Luís Zanettini Riccetto, Daniel Ferraz de Campos Mazo, João Renato Bennini Júnior, 11 

Luiz Claudio Martins, Márcia Cristina das Dores Bandini, Daniel Franci substituindo Marco Antônio de 12 

Carvalho Filho e Maria de Lourdes Setsuko Ayrizono. Compareceram ainda os seguintes convidados: Jazon 13 

Romilson de Souza Almeida e Thiago Messias Zago. Justificaram ausência: Alfio José Tincani, Carlos 14 

Eduardo Steiner, Cassio Cardoso Filho e Herling Gregório Aguilar Alonzo. O Dr. Ricardo dá início à reunião 15 

dando as boas-vindas ao Dr. Daniel Ferraz de Campos Mazo, novo preceptor dos PRMs em 16 

Gastroenterologia Clínica, Endoscopia Digestiva e Hepatologia em substituição ao Dr. Jazon Romilson de 17 

Souza Almeida. Passando aos informes da COREME, lembra que o prazo para o credenciamento de novos 18 

programas é até quinze de agosto e que a data para a entrega das avaliações internas dos programas foi 19 

prorrogada para até trinta e um de agosto. Acrescenta que as avaliações serão enviadas aos preceptores 20 

dos programas para conhecimento e adoção de possíveis medidas, com o apoio da COREME. Conta que 21 

que tem recebido retorno bastante positivo dos participantes do processo, o que é corroborado por 22 

membros do Conselho Deliberativo. Respondendo a questões decorrentes das avaliações internas, 23 

relacionadas à atuação dos anestesistas, a Dra. Eunice diz que as queixas são bastante constrangedoras, 24 

mas que, apesar disso, contam com uma equipe de trabalho muito boa, em especial os médicos 25 

contratados, embora apresentem comportamentos com os quais não concorda e não é conivente. O Dr. 26 

Ricardo lembra que as ocorrências de indisciplina devem ser formalmente tratadas pelos programas e 27 

encaminhadas oficialmente à COREME, conforme o caso. A seguir, comunica que Departamento de Saúde 28 

Coletiva, através do Dr. Herling, está oferecendo a todos o livro “Ética em Publicidade Médica”, disponível 29 

no local. Informa que as planilhas para atualização da carga didática dos docentes participantes dos 30 

programas foram enviadas pela COREME em cinco de agosto e que deverão retornar à COREME até trinta 31 

e um de agosto, devendo ser observadas as orientações específicas encaminhadas. Acrescenta que as 32 

distorções referentes à contagem da efetiva carga horária que os docentes dedicam aos programas vem 33 

sendo discutida com a PRDU, que tem se mostrado aberta a rever o assunto. A COREME e a CPG também 34 

estão levantando conflitos entre a legislação da CNRM e o Regimento da Pós -graduação, a fim de 35 

harmonizar as normatizações. Sobre o processo seletivo dois mil e dezessete, informa que os editais estão 36 

na ordem do dia para aprovação e que devem ser publicados em quatorze de setembro, após todas as 37 

submissões. Acrescenta que se reunirá com a Secretaria de Estado da Saúde no dia onze de agosto para a 38 

definição do número de bolsas para o ano de dois mil e dezessete. Informa ainda que a COREME e a 39 

Faculdade estão acompanhando as negociações relacionadas ao repasse do reajuste da bolsa dos 40 

residentes que recebem pela Secretaria de Estado, manifestando preocupação com a forma que o assunto 41 

vem sendo conduzido pelo governo do estado. Retomando o assunto relacionado à transferência de 42 

residentes da Santa Casa de Ribeirão Preto para o PRM em Otorrinolaringologia da FCM/UNICAMP, 43 

tratado em reuniões anteriores, informa que, atendendo à solicitação da FCM, a CNRM decidiu pela 44 

transferência dos residentes para o Hospital Ouro Verde. Entretanto, a plenária da CNRM deliberou 45 

também pela colocação do PRM em Otorrinolaringologia da FCM sob supervisão, modalidade diligência, 46 

o que impede a abertura de processo seletivo. Esclarece que o Departamento de Oftalmo/Otorrino, a 47 

COREME e a FCM estão atuando junto à CNRM para reversão da medida. Ressalta, entretanto, que a 48 

Coordenadora Geral de Residências foi recentemente exonerada e que a interlocução com a CNRM está 49 

bastante prejudicada. Informa também que os pedidos de redução de vagas credenciadas serão enviados 50 

à CNRM em momento oportuno e que eventuais pedidos de transferência de residentes para a UNICAMP 51 

serão analisados com bastante cuidado. O Dr. Arthur refuta a colocação do programa sob diligência 52 

ressaltando a reconhecida qualidade do programa. Transmitindo comunicado recebido da CNRM, o Dr. 53 

Ricardo informa que as transferências de médicos residentes devem ocorrer sempre no mesmo nível que 54 

está sendo cursado, exceto nos casos de descredenciamento de programas, quando a regressão do nível 55 

poderá ser proposta após a avaliação do residente. Encerrados os informes da COREME o Dr. Ricardo 56 

passa a palavra aos membros para suas manifestações. A Dra. Tânia conta que está com dificuldades em 57 

negociar com o CETS a realização do estágio dos residentes do PRM em Neurologia nas UBSs. Explica que 58 

tem entrado em contato constantemente com o CETS, mas não tem recebido retorno. A Dr. Ricardo 59 

explica que, de fato, a relação com a Secretaria de Saúde de Campinas tem sido bastante difícil e que a 60 
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diretoria da FCM está constituindo um grupo com o objetivo de centralizar e obter melhorias nas 61 

negociações. Encerradas as manifestações dos membros, o Dr. Ricardo passa aos itens da pauta, 62 

submetendo à apreciação dos membros a súmula da quinta reunião do Conselho Deliberativo da COREME 63 

do ano de dois mil e dezesseis, realizada em quinze de junho de dois mil e dezesseis, sendo aprovada por 64 

unanimidade. A seguir, passa a tratar da Ordem do Dia, submetendo a votação os seguintes itens: 1 – 65 

Transferência da residente Ana Vitória Nazário Costa, R1 do PRM em Patologia do Hospital Universitário 66 

de Brasília (Universidade de Brasília) para o PRM em Patologia da FCM/UNICAMP a partir do início do R2 67 

em 2017; 2 – Editais do Processo Seletivo dos Programas de Residência Médica 2017; 3 – Homologação 68 

da aprovação ad referendum do curso de extensão do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria 69 

“Leitura da Obra de Bion”, com carga horária de 36 horas e início em 11/03/2017. Todos os itens 70 

aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Dr. Ricardo agradece a presença de todos e 71 

encerra a reunião. 72 


