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

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Aos vinte e um dias do mês de setembro 2 

do ano de 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: Adriana Gomes Luz, Adriana Gut 5 

Lopes Riccetto, Caio Cesar Citatini de Campos substituindo Arthur Mattos Arca, Carlos Eduardo Steiner, 6 

Carlos Emilio Levy, Cecilia Amelia Fazzio Escanhoela, Angela Fonseca Jorge substituindo Elisa Maria de 7 

Brito Pacheco, Eunice Sizue Hirata, Fabio Husemann Menezes, Júlia Yoriko Shinzato, Maurício Wesley 8 

Perroud Júnior substituindo Luiz Roberto Lopes, Rafael Pena Saturnino Diniz, Renata Cruz Soares Azevedo, 9 

Nilza Minguini substituindo Roberto Caldato, Rodrigo Gonçalves Pagnano e Tânia Aparecida M.O.Cardoso. 10 

Compareceram os seguintes convidados permanentes: Barbara Juarez, Cassio Luís Zanettini Riccetto, 11 

Erich Vinicius de Paula, João Renato Bennini Júnior, Thiago Martins Santos substituindo Marco Antonio de 12 

Carvalho Filho, Maria de Lourdes S. Ayrizono e Renata Ferreira Magalhães. Justificaram ausência: Alfio 13 

José Tincani, Daniel Feraz de Campos Mazo, Herling Gregório Aguilar Alonzo, Luiz Roberto Lopes e Mônica 14 

Corso Pereira. O Dr. Ricardo dá início à reunião cumprimentando a Dra. Eunice Sizue Hirata pela 15 

recondução à preceptoria do PRM em Anestesiologia, com indicação da Dra. Angélica de Fátima de 16 

Assunção Braga como suplente. Passando aos informes da reunião, comunica que o PRM em Urologia 17 

recebeu em maio passado a visita da Sociedade Brasileira de Urologia para vistoria do programa com 18 

resultado bastante positivo. Informa que o prazo para entrega da Avaliação Interna foi prorrogado para 19 

até trinta e um de agosto, restando ainda entregar a avaliação os PRMs em Neurologia e 20 

Otorrinolaringologia. Explica que, após o recebimento de todas as avaliações, os documentos serão 21 

encaminhados aos preceptores. Propõe ainda que os formulários também sejam enviados aos chefes dos 22 

departamentos, sendo a medida aprovada pelos presentes. Lembra que as planilhas das cargas didáticas 23 

foram enviadas aos programas e que deveriam ter retornado até trinta e um de agosto. Entretanto, alguns 24 

programas ainda não enviaram os documentos. Explica que a PRDU compreende os problemas da 25 

contagem da carga horária didática relacionada ao número de horas efetivas que os docentes atuam nos 26 

programas e que direcionará esforços para resolver a questão. Em relação ao processo de seleção dois 27 

mil e dezessete, informa que os editais foram publicados em dezenove de setembro, com prazo para 28 

interposição de recursos até o dia vinte e um, não tendo sido protocolado nenhum até o momento. Explica 29 

que a SES está concedendo quatrocentos e noventa e sete bolsas, sendo duzentas e oito para o processo 30 

seletivo e duzentos e oitenta e nove para a progressão dos residentes já matriculados. Lembra que no ano 31 

passado, a SES disponibilizou quinhentos e uma bolsas, sendo preenchidas quatrocentos e noventa e três. 32 

Acrescenta que tiveram redução nas bolsas os PRMs em Genética Médica, Medicina de Família e 33 

Comunidade, Infectologia e Radioterapia, adotado como critério o não preenchimento da totalidade das 34 

vagas nos processos seletivos anteriores. Ressalta que o remanejamento de bolsas e realização de 35 

segundo concurso somente poderão ocorrer após aprovação da SES. A propósito das bolsas, informa que 36 

o salário do programa Mais Médicos será reajustado em mais hum mil reais, enquanto o reajuste da bolsa 37 

dos médicos residentes pela SES continua aguardando decisão do governador do estado. O res. Caio 38 

Campos acrescenta que os residentes estão entrando com ações individuais junto ao juizado de pequenas 39 

causas a fim de criar volume para as ações contra o governo do estado. O Dr. Ricardo lembra que a 40 

COREME apoia e está à disposição dos residentes. Informa que a COREME vem encontrando grandes 41 

dificuldades de comunicação com a CNRM em razão da vacância na coordenação e da desestruturação da 42 

equipe de apoio, não tendo sido possível obter respostas e encaminhamentos relacionados aos processos 43 

de credenciamento/recredenciamento de programas, a exemplo das áreas da pediatria. Lembra que o 44 

PRM em Otorrinolaringologia continua em diligência, com dificuldade de resolução do assunto em razão 45 

dos problemas na CNRM. Conta que acontecerá no dia vinte e oito de setembro um Julgamento Simulado, 46 

promovido pelo CREMESP em parceria com a AMERUNICAMP, parabenizando a iniciativa dos residentes. 47 

Informa que estava prevista para esta reunião uma apresentação do Dr. Claudio Coy relacionada aos 48 

programas de mestrado profissional. Justifica que a apresentação foi transferida para a próxima reunião 49 

a fim de permitir a participação da Dr. Rosana Onocko Campos, coordenadora da Comissão de Pós-50 

Graduação, ressaltando a grande importância da residência médica na formação de futuros docentes. A 51 

seguir, manifesta preocupação com o crescente número de estágios que estão sendo concedidos para 52 

residentes de outras instituições, receando que isso possa causar algum prejuízo aos residentes da 53 

UNICAMP. Encerrados os informes da COREME o Dr. Ricardo passa a palavra aos membros para suas 54 

manifestações. A Dra. Tânia informa que continua com dificuldades para negociação junto ao CETS do 55 

estágio dos residentes da Neurologia nas UBSs, explicando que os contatos têm sido difíceis e que não 56 

tem conseguido obter retorno do responsável. O Dr. Ricardo orienta que seja buscada a intermediação 57 

da servidora Maria José Ramalheira, que tem tratado de assuntos da graduação junto ao CETS. Encerradas 58 

as manifestações dos membros, o Dr. Ricardo passa aos itens da pauta, submetendo à apreciação dos 59 

membros a súmula da sexta reunião do Conselho Deliberativo da COREME do ano de dois mil e dezesseis, 60 
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realizada em dez de agosto de dois mil e dezesseis, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, passa a 61 

tratar da Ordem do Dia, submetendo a votação o item único: 1. Modalidade: Curso de Extensão. Programa 62 

do curso: Teoria e prática em psicoterapia breve psicanalítica e pronto atendimento psicológico. Docente 63 

responsável: Prof. Dr. Egberto Ribeiro Turato. Prazo/carga horária: Março/2017a Fevereiro/2018 - 377h. 64 

Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Dr. Ricardo agradece a presença de todos e 65 

encerra a reunião. 66 


