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

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Aos quinze dias do mês de fevereiro do 2 

ano de dois mil e dezessete, 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, Arthur Mattos Arca, Carlos Eduardo Steiner, Carlos Emilio Levy, Fabio Husemann Menezes, Gustavo 6 

Tenório Cunha, Inês C. M. Rodrigues Pereira, Júlia Yoriko Shinzato, Larissa Bastos Eloy da Costa, Maurício 7 

Perroud substituindo Luiz Roberto Lopes, Maurício Etchebehere, Renata Cruz Soares Azevedo, Nilza 8 

Minguini substituindo Roberto Caldato, Tânia Aparecida M. O. Cardoso e Vinicius Benetti Miola. 9 

Compareceram os seguintes convidados permanentes: Álfio José Tincani, Ana Terezinha Guillaumon, 10 

Arthur Castilho, Cassio Luís Zanettini Riccetto, Daniel Ferraz de Campos Mazo, Desanka Dragosavac, Bruno 11 

Duarte substituindo Erich de Paula, João Renato Bennini Júnior, Luiz Claudio Martins, Marcia Cristina das 12 

Dores Bandini, Thiago Martins Santos substituindo Marco Antonio de Carvalho Filho, Maria de Lourdes S. 13 

Ayrizono e Renata Ferreira Magalhães. Justificaram a ausência: Eunice Sizue Hirata e Mônica Corso 14 

Pereira. Dr. Ricardo inicia a reunião dando as boas-vindas à Dra. Larissa Bastos Eloy da Costa, que assume 15 

a preceptoria do Programa de Residência Médica em Patologia em substituição à Dra. Cecilia Amélia 16 

Fazzio Escanhoela e ao Dr. Maurício que assume a preceptoria do Programa de Residência Médica em 17 

Ortopedia e traumatologia substituindo o Dr. Rodrigo Gonçalves Pagnano, que se assumiu a chefia do 18 

Departamento de Ortopedia e Traumatologia. Passando aos informes, conta que foi publicado no dia dois 19 

de janeiro de dois mil e dezessete o resultado final do processo seletivo dos programas de acesso direto, 20 

com a disponibilização das notas.  Informa que houve apenas três recursos com questionamentos sobre 21 

as notas e a pontuação da terceira fase. Recomenda que seja feita uma análise das planilhas de entrevista 22 

em cada departamento a fim de aprimorar a avaliação. Informa que uma candidata que solicitou a 23 

pontuação do PROVAB foi excluída do processo seletivo por ter desistido do Programa, de acordo com o 24 

estabelece a legislação vigente. Em seguida, Dr. Ricardo informa que as matrículas estão sendo realizadas 25 

e que, dentre trezentos e oito convocados, cento e sessenta e quatro já fizeram a matrícula e dez 26 

trancaram a vaga para prestar o serviço militar. Informa que a segunda chamada será publicada no dia 27 

dezessete de fevereiro e que a recepção dos residentes acontecerá no dia vinte e dois de fevereiro, as 28 

oito horas e trinta minutos, no Auditório da FCM, com enfoque em questões éticas. Dando 29 

prosseguimento, informa que os programas iniciam suas atividades no dia dois de março de dois mil e 30 

dezessete. Em seguida, informa que entre primeiro de março e trinta e um de agosto poderão ser feitas 31 

solicitações de credenciamento provisório, credenciamento de cinco anos e recredenciamento junto à 32 

CNRM. Explica que os programas que quiserem aumentar o número de vagas credenciadas devem 33 

procurar a COREME, devendo considerar a implicação do aumento de vagas na posterior necessidade do 34 

aumento das bolsas. Em seguida, Dr. Ricardo manifesta preocupação com a qualidade de ensino e 35 

supervisão no HES devido à crise financeira que o hospital atravessa. O Dr. Maurício informa que diversas 36 

medidas para redução de despesas estão sendo tomadas pelo hospital para enfrentar as dificuldades e 37 

minimizar os efeitos da crise, inclusive corte de funcionários. O Dr. Ricardo informa que a última data para 38 

matrícula de residentes é dia trinta e um de março e que a Resolução da CNRM que estabelecia a data de 39 

quinze de março para desistir de uma residência e realizar matrícula em outra instituição teve seus efeitos 40 

adiados para o ano de dois mil e dezoito. Alerta ainda que um segundo concurso somente poderá ser 41 

realizado após aprovação da Secretaria de Saúde. Em seguida, Dr. Ricardo informa que até vinte e oito de 42 

fevereiro o sistema Avaliação Discente estará aberto para a participação dos residentes. Conta que, 43 

dentre seiscentos e vinte e nove matriculados, apenas setenta e seis preencheram o formulário. Pede 44 

então que os preceptores incentivem os residentes a participarem da avaliação. Informa ainda que o 45 

sistema para a inserção dos títulos e orientadores dos TCCs ficará aberto até dia vinte e oito de fevereiro 46 

e avisa que os programas em Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina de Família e Comunidade, 47 

Hansenologia, Cancerologia Clínica, Endocrinologia, Geriatria, Medicina de Urgência e Nefrologia ainda 48 

possuem pendências no preenchimento dos dados. Ressalta a qualidade dos TCCs que vêm sendo 49 

apresentados e solicita aos departamentos que forneçam o número de quantos TCCs foram apresentados 50 

em congresso e quantos foram publicados. Dr. Ricardo informa também que o prazo para a inserção de 51 

notas no sistema da DAC terá início no dia um, encerrando no dia quinze de março. Ressalta que a 52 

frequência dos residentes que estiveram em greve deve ser de cem por cento, já que foram realizadas 53 

todas as reposições. Em seguida, pede para que tanto os dados pendentes dos TCCs quanto as notas, 54 

sejam fornecidos o quanto antes, afim de evitar atraso na emissão de certificados dos residentes. A seguir, 55 

conta que o incentivo aos residentes para que se inscrevessem no programa de mestrado profissional 56 

oferecido pela CPG/FCM teve resultado bastante positivo, considerando que para as vinte bolsas 57 

disponibilizadas foram selecionados catorze residentes da UNICAMP. Explica que o projeto do mestrado 58 

profissional substituirá o TCC. A seguir, Dr. Ricardo informa sobre o número crescente de residentes de 59 

outras instituições que procuram a FCM em busca de estágios. Explica que, embora a tramitação dos 60 
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pedidos, tenha início na COREME, compete aos departamentos e aos preceptores terem controle do 61 

número e da distribuição dos estagiários ao longo dos meses, principalmente no caso dos estágios 62 

internos. Recomenda que os preceptores realizem uma distribuição mais homogênea dos estágios ao 63 

longo do ano, para que não haja acúmulo de estagiários. Após, Dr. Ricardo informa que, tendo em vista a 64 

concessão do reajuste da bolsa dos residentes pela Secretaria de Saúde, a diferença devida pela Unicamp, 65 

referente à complementação da bolsa, está sendo tratada com a AEPLAN. Tratando da publicação e 66 

divulgação de imagens, exames e discussões entre médicos em redes sociais e grupos de WhatsApp, 67 

lembra da legislação do Conselho Federal de Medicina que visa regulamentar a prática e estabelecer 68 

critérios para que não haja ferimento ao código de ética médica. Após, abre a palavra aos conselheiros 69 

para manifestações gerais. Dr. Carlos Levy conta que no Departamento de Patologia Clínica foi proposto 70 

estabelecer uma nota mínima para a aprovação dos residentes no processo seletivo. Dr. Ricardo explica 71 

que essa questão já foi abordada em diversas reuniões da COREME e que, para que se estabeleça uma 72 

nota de corte igual para todos os programas, os departamentos deverão assumir o risco de não ter 73 

residentes aprovados em alguns programas. O residente Vinícius solicita esclarecimentos relacionados a 74 

sobra de bolsas em alguns programas e se estas poderiam ser remanejadas para outros programas. Dr. 75 

Ricardo esclarece alguns programas tem mais bolsas do que vagas credenciadas e que fica à critério de 76 

cada programa a definição do número de vagas que irão ser disponibilizadas. Explica ainda que as bolsas 77 

do Ministério da Saúde não podem ser remanejadas e que as bolsas da Secretaria de Saúde dependem de 78 

autorização expressa para poderem ser preenchidas por outros programas. Tratando do processo seletivo 79 

da residência médica, o Dr. Gustavo Tenório sugere o convite a um especialista da área da educação para 80 

discutir a maneira como são feitas as avaliações. Dr. Ricardo lembra da subjetividade das entrevistas e 81 

que todas as propostas devem ser amplamente discutidas e aprovadas em todas as instâncias. Passando 82 

aos itens da pauta, o Dr. Ricardo submete à apreciação do Conselho as súmulas da nona e da décima 83 

reunião do Conselho Deliberativo da COREME do ano de dois mil e dezesseis, realizadas nos dias vinte e 84 

três de novembro de dois mil e dezesseis e vinte e um de dezembro de dois mil e dezesseis, sendo 85 

aprovadas por unanimidade. A seguir, passa a tratar da Ordem do Dia, submetendo à votação a 86 

homologação da aprovação ad referendum dos seguintes itens: 1. Modalidade: Treinamento em serviço 87 

– Oferecimento, Programa do curso: Alergia e Imunologia Adulto I, docente responsável: Prof. Dr. Lício 88 

Augusto Velloso, Prazo/carga horária: março/2017 a fevereiro/2018 - 2880h; 2. Modalidade: Treinamento 89 

em serviço – Oferecimento, Programa do curso: Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, docente 90 

responsável: Prof.ª Dra. Ana Terezinha Guillaumon, Prazo/carga horária: março/2017 a fevereiro/2018 - 91 

1100h; 3. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Cardiologia Infantil 92 

I, docente responsável: Prof. Dr. Roberto Teixeira Mendes, Prazo/carga horária: março/2017 a 93 

fevereiro/2018 – 1728h; 4. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: 94 

Cardiologia Infantil II, docente responsável: Prof. Dr. Roberto Teixeira Mendes, Prazo/carga horária: 95 

março/2017 a fevereiro/2018 – 1728h; 5. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, 96 

Programa do curso: Diabetes Mellitus Tipo I na Adolescência, docente responsável: Prof.ª Dra. Sofia H. 97 

Valente L. Marini, Prazo/carga horária: março/2017 a fevereiro/2018 - 192h; 6. Modalidade: Treinamento 98 

em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Medicina do Adolescente I, docente responsável: Prof.ª 99 

Dra. Lilia Freire R. Souza Li, Prazo/carga horária: março/2017 a fevereiro/2018 - 320h; 7. Modalidade: 100 

Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Medicina do Adolescente I, docente 101 

responsável: Prof.ª Dra. Lilia Freire R. Souza Li, Prazo/carga horária: março/2017 a fevereiro/2018 - 1824h; 102 

8. Modalidade: Treinamento em serviço – Oferecimento, Programa do curso: Neurogenética Avançada: 103 

Treinamento Clínico, docente responsável: Prof.ª Dra. Iscia Lopes Cendes, Prazo/carga horária: 104 

março/2017 a fevereiro/2018 - 960h; 9. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, 105 

Programa do curso: Treinamento Intensiva Pediátrica II, docente responsável: Prof.ª Dra. Antonia 106 

Teresinha Tresoldi, Prazo/carga horária: março/2017 a fevereiro/2018 - 2880h; 10. Modalidade: 107 

Treinamento em serviço – Oferecimento, Programa do curso: Nutricional Parenteral e Enteral, docente 108 

responsável: Prof.ª Dra. Ilka de Fatima S. F. Boin, Prazo/carga horária: março/2017 a fevereiro/2018 - 109 

1056h; 11. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Ultra-sonografia 110 

Cerebral em Neonatologia, docente responsável: Prof. Dr. Sergio Tadeu Martins, Prazo/carga horária: sob 111 

demanda - 80h. 12. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Urgência 112 

e Emergência Pediátrica, docente responsável: Prof. Dr. Emilio Carlos Elias Baracat, Prazo/carga horária: 113 

março/2017 a fevereiro/2018 - 2508h. 13. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, 114 

Programa do curso: Visão Subnormal, docente responsável: Prof.ª Dra. Keila M. M. de Carvalho, 115 

Prazo/carga horária: março/2017 a fevereiro/2018 - 192h.  Todos os itens aprovados por unanimidade. 116 

Nada mais havendo a tratar, o Dr. Ricardo agradece a presença de todos e encerra a reunião. 117 


