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SÚMULA DA DÉCIMA 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 dezembro 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 Dr. Ricardo Mendes Pereira, Coordenador da Comissão de Residência 4 

Médica, com o comparecimento dos seguintes membros: Herling Gregório Aguilar Alonzo, Adriana Gomes 5 

Luz, Adriana Gut Lopes Riccetto, Arthur Mattos Arca, Carlos Eduardo Steiner, Aníbal Eugenio Vercesi 6 

substituindo Carlos Emilio Levy, Cecilia Amélia Fazzio Escanhoela, Fabio Husemann Menezes, Gustavo 7 

Tenório Cunha, Inês C. M. Rodrigues Pereira, Júlia Yoriko Shinzato, Maurício Wesley Perroud Júnior 8 

substituindo Luiz Roberto Lopes, Marcelo de Carvalho Ramos, Renata Cruz Soares Azevedo, Rodrigo 9 

Gonçalves Pagnano, Tânia Aparecida M. O. Cardoso e Vinicius Benetti Miola. Compareceram os seguintes 10 

convidados permanentes: Álfio José Tincani, Rebecca C. K. Maunsell substituindo Arthur Castilho, Barbara 11 

Juarez, Daniel Ferraz de Campos Mazo, Luiz Claudio Martins, Marcia Cristina das Dores Bandini, Thiago 12 

Martins Santos substituindo Marco Antonio de Carvalho Filho e Maria de Lourdes S. Ayrizono. Justificaram 13 

a ausência: Eunice Sizue Hirata, Mônica Corso Pereira e Renata Ferreira Magalhães. Dr. Ricardo inicia a 14 

reunião agradecendo a todos que participaram da prova prática do processo seletivo dos programas de 15 

acesso direto, realizada no dia três de dezembro de dois mil e dezesseis, que contou com seiscentos e 16 

vinte e três candidatos e que aconteceu sem quaisquer imprevistos. Conta que o resultado final do 17 

processo seletivo, exceto dos programas de acesso direto, foi divulgado no dia catorze de dezembro de 18 

dois mil e dezesseis, já com as notas, tendo ocorrido a apresentação de um único recurso. Esclarece que 19 

o resultado das provas do acesso direto será publicado no dia dois de fevereiro de dois mil e dezessete e 20 

que o processo de matrícula ocorrerá nos dias catorze e quinze de fevereiro. Para aperfeiçoamento do 21 

processo seletivo, sugere que seja feita uma discussão das planilhas das entrevistas junto aos 22 

departamento, ainda no primeiro semestre do próximo ano, ressaltando que a COREME poderá auxiliar, 23 

mas que é responsabilidade dos departamentos sugerir alterações e atualizações na planilha. Cita como 24 

exemplo de alteração, o método utilizado na USP, em que cada especialidade, de forma individual, 25 

informa o que considera importante na análise do currículo. Ressalta que, para que as alterações possam 26 

ser implantadas, deverão constar no edital. Após, o Dr. Ricardo lembra que os programas em Cardiologia 27 

e Geriatria ainda não entregaram a planilha da carga didática docente, cujo prazo era trinta e um de 28 

agosto. Informa também que, segundo a DAC, a partir do próximo ano será possível inserir a carga horária 29 

real de cada docente nas atividades práticas das disciplinas. Explica que a carga didática passará a ser 30 

informada em horas e não mais em porcentagem. Conta que essa e outras melhorias, como a comparação 31 

da média de horas entre os docentes da unidade  já foram implantadas no Relatório de Atividades Docente 32 

nas disciplinas da graduação. Esclarece que o sistema ainda será está apresentando erros, como exemplo 33 

nas informações relacionadas aos TCCs, cujos orientadores e títulos deverão agora serem enviados à DAC 34 

via SIS-MARE. Em seguida, Dr. Ricardo pede a todos que incentivem os residentes a participem da 35 

Avaliação Discente de 2016 que estará disponível no período de um de dezembro até vinte e oito de 36 

fevereiro de dois mil e dezessete. Lembra da importância da Avaliação e do retorno que trazem, 37 

ressaltando que são anônimas. Dr. Ricardo alerta que no dia vinte e nove de novembro ocorreu a 38 

exposição de quarenta e seis profissionais da saúde à dois pacientes com tuberculose, sendo que um deles 39 

ficou fora de isolamento por um dia e o outro por oito dias. Comunica que está sendo feita uma 40 

investigação dentro do Hospital das Clínicas em torno desses profissionais, de seis pacientes e de um 41 

acompanhante. Solicita que os preceptores auxiliem e monitorizem os residentes que estão fazendo essa 42 

investigação, principalmente aqueles que forem responsáveis por internações nas enfermarias de 43 

Gastroclínica e Oncologia e Hematologia, que possuem maior risco. Sobre a greve dos residentes, Dr. 44 

Ricardo conta que o movimento foi encerrado no dia quinze de dezembro e que na mesma semana 45 

ocorreu a reunião da Congregação, na qual foi tratada a forma de reposição dos vinte e dois dias úteis da 46 

paralisação . Explica que, da mesma forma como aconteceu em greves anteriores, as reposições deverão 47 

priorizar os conteúdos fundamentais e não poderão prorrogar a data de término dos programas. Informa 48 

ainda que as reposições não deverão ultrapassar sessenta horas semanais nem suspender folgas pós 49 

plantão, para não ferir as normatizações da Comissão Nacional de Residência Médica. Orienta ainda que, 50 

ocorrendo a reposição das atividades dos residentes, não deverão ser inseridas faltas no sistema da DAC. 51 

Explica que a lista de presença nas reposições deverá ser juntada à lista das faltas registradas  durante a 52 

greve e enviada à COREME. Após, Dr. Ricardo demonstra preocupação com as constantes reclamações de 53 

casos de indisciplina de residentes e diz que as ocorrências deverão ser devidamente documentadas e 54 

encaminhadas à COREME para que possam ser aplicadas as medidas cabíveis. Pede que essas questões 55 

sejam melhor monitoradas pelos programas para que os problemas possam ser de fato relatados e 56 

corrigidos. Dando prosseguimento à reunião, Dr. Ricardo informa que a COREME fez um balanço do ano 57 

de dois mil e dezesseis e destacou como pontos principais a implantação da implantação da avaliação 58 

interna dos programas, a manutenção do número de bolsas da Secretaria de Estado da Saúde e o sucesso 59 

nas mudanças realizadas nas provas do processo seletivo, que resultaram, entre outras melhorias, no 60 
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aumento da nota de corte dos candidatos para a segunda fase. Em seguida, Dr. Ricardo comunica que o 61 

calendário das reuniões do Conselho Deliberativo para o ano de dois mil e dezessete será mantido na 62 

terceira quarta-feira do mês, de fevereiro a dezembro, exceto no mês de julho. Seguindo os informes, 63 

comunica que a inserção das notas e frequência dos residentes no sistema da DAC será de um a quinze 64 

de março. Informa ainda que o ingresso dos novos residentes será no dia dois de março de dois mil e 65 

dezessete, contudo, a recepção será realizada no dia vinte e dois de fevereiro. Esclarece que a data de 66 

início dos programas é estabelecida pela CNRM. Após, Dr. Ricardo informa que foi assinado um novo 67 

convênio entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a Unicamp, o que poderá facilitar muito a realização 68 

dos estágios dos residentes nas Unidades Básica de Saúde. Manifestando preocupação com o convênio 69 

do Hospital de Sumaré, passa a palavra ao Dr. Maurício, que informa que o déficit atual do hospital gira 70 

em torno de quatro milhões, tendo em vista que o reajuste do orçamento esperado era de catorze por 71 

cento e o Estado deu entre seis e sete por cento. Dr. Ricardo recomenda que seja supervisionado o uso 72 

do orçamento pelos residentes, para que se possa evitar qualquer gasto desnecessário ou desperdício. 73 

Em relação a remanejamentos de bolsas e realização de segundo processo seletivo Dr. Ricardo informa 74 

que dependerá de autorização da SES e que as bolsas não ocupadas serão prioritariamente cedidas aos 75 

programas que sofreram corte nesse ano. Passando aos itens da pauta, o Dr. Ricardo informa que a 76 

súmula da nona reunião do Conselho Deliberativo da COREME ainda não está disponível, mas que será 77 

submetida à apreciação dos membros na primeira reunião do Conselho Deliberativo da COREME de dois 78 

mil e dezessete, juntamente com a súmula da décima reunião. A seguir, passa a tratar da Ordem do Dia, 79 

submetendo a votação os seguintes itens: 1. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, 80 

Programa do curso: Hemodinâmica II, docente responsável: Prof. Dr. Otávio Rizzi Coelho, Prazo/carga 81 

horária: março/2017 a fevereiro/2018 - 1920h; 2. Modalidade: Treinamento em serviço – Oferecimento, 82 

Programa do curso: Imunologia-Alergia II, docente responsável: Prof.ª Dra. Maria Marluce dos Santos 83 

Vilela, Prazo/carga horária: março/2017 a fevereiro/2018 - 1920h; 3. Modalidade: Treinamento em 84 

serviço – Oferecimento, Programa do curso: Gastroenterologia Pediátrica II, docente responsável: Prof. 85 

Dr. Antonio Fernando Ribeiro, Prazo/carga horária: março/2017 a fevereiro/2018 – 1920h; 4. Modalidade: 86 

Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Colangiopancreatografia Retrógrada 87 

Endoscópica, docente responsável: Prof. Dr. Ciro Garcia Montes, Prazo/carga horária: março/2017 a 88 

fevereiro/2018 - 200h; 5. Modalidade: Curso de Extensão, Programa do curso: Otorrinolaringologia 89 

Pediátrica, docente responsável: Prof.ª Dra. Rebecca Christina K. Maunsell, Prazo/carga horária: 90 

março/2017 a fevereiro/2018 - 1520h; 6. Modalidade: Treinamento em serviço – Oferecimento, Programa 91 

do curso: Pneumologia Pediátrica II, docente responsável: Prof. Dr. José Dirceu Ribeiro, Prazo/carga 92 

horária: março/2017 a fevereiro/2018 - 1920h; 7. Modalidade: Treinamento em serviço – Oferecimento, 93 

Programa do curso: Reumatologia Pediátrica II, docente responsável: Prof. Dr. Roberto Marini, 94 

Prazo/carga horária: março/2017 a fevereiro/2018 - 1920h; 8. Modalidade: Treinamento em serviço – 95 

Reoferecimento, Programa do curso: Reumatologia Pediátrica, docente responsável: Prof. Dr. Roberto 96 

Marini, Prazo/carga horária: março/2017 a fevereiro/2018 - 1920h; 9. Modalidade: Treinamento em 97 

serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Pneumologia Pediátrica, docente responsável: Prof. Dr. 98 

José Dirceu Ribeiro, Prazo/carga horária: março/2017 a fevereiro/2018 - 1920h; 10. Modalidade: 99 

Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Gastroenterologia Pediátrica, docente 100 

responsável: Prof. Dr. Antonio Fernando Ribeiro, Prazo/carga horária: março/2017 a fevereiro/2018 - 101 

1920h; 11. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Imunologia-102 

Alergia, docente responsável: Prof.ª Dra. Maria Marluce dos Santos Vilela, Prazo/carga horária: 103 

março/2017 a fevereiro/2018 - 1920h. Todos os itens aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a 104 

tratar, o Dr. Ricardo agradece a presença de todos e encerra a reunião. 105 


