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SÚMULA DA SEGUNDA 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 março do ano 2 

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, Adriana Gut Lopes Riccetto, Carlos Eduardo Steiner, Carlos Emilio Levy, Eunice Sizue Hirata, Fabio 6 

Husemann Menezes, Gustavo Tenório Cunha, Angela Fonseca Jorge substituindo Inês C. M. Rodrigues 7 

Pereira, Júlia Yoriko Shinzato, Karina Diniz Oliveira, Maurício Etchebehere, Rosane Silvestre de Castro 8 

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

seguintes convidados permanentes: Barbara Juarez, Daniel Ferraz de Campos Mazo, Desanka Dragosavac, 10 

Bruno Duarte substituindo Fernando Ferreira Costa, Luiz Claudio Martins, Marcia Cristina das Dores 11 

Bandini, Thiago Martins Santos substituindo Marco Antonio de Carvalho Filho e Maria de Lourdes S. 12 

Ayrizono. Justificaram a ausência: Luiz Roberto Lopes, Álfio José Tincani e Arthur Castilho. Dr. Ricardo 13 

inicia a reunião dando as boas-vindas à Dra. Arlete Maria Valente Coimbra, que assume a preceptoria do 14 

Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade em substituição à Dra. Olga Maria 15 

Fernandes de Carvalho que se aposentou. Dá as boas-vindas também a Dra. Karina Diniz Oliveira que 16 

assume a preceptoria do Programa de Residência Médica em Psiquiatria substituindo a Dra. Renata Cruz 17 

Soares Azevedo, que assumiu a chefia do Departamento de Psiquiatria e ao Dr. Fernando Ferreira Costa 18 

que assume o Programa de Hematologia e Hemoterapia, substituindo o Dr. Erich de Paula. Passando aos 19 

informes, Dr. Ricardo conta que a maioria dos Programas tiveram todas as suas vagas preenchidas no 20 

processo de seleção de dois mil e dezessete e que a lista dos matriculados está disponível no SIS-MARE. 21 

Diz que para o próximo ano foram reservadas treze vagas por candidatos que ingressaram no serviço 22 

militar. Conta que alguns programas não preencheram as vagas do primeiro processo seletivo e que a 23 

Secretaria de Saúde autorizou a abertura de um segundo concurso, cujo edital foi publicado no dia treze 24 

de março. Dr. Ricardo informa ainda que as inscrições tiveram início dia catorze de março e vão até dia 25 

vinte de março. As provas acontecerão no próximo dia vinte e dois e o resultado sairá no mesmo dia. A 26 

matrícula dos aprovados acontecerá dia vinte e sete de março. Comenta que, se após essa data houver 27 

ainda vagas remanescentes, tentará negociar o remanejamento de bolsas com a Secretaria de Saúde. 28 

Ressalta que apenas poderão ser remanejadas as bolsas provenientes da Secretaria. A seguir, Dr. Ricardo 29 

conta que a recepção dos residentes aconteceu no dia vinte e dois de fevereiro e que teve como enfoque 30 

a ética profissional, contando com a presença de cento e setenta e oito residentes. A seguir, informa que 31 

alguns programas ainda possuem pendências referentes aos TCCs, sendo uma pendência no Programa 32 

em Cirurgia Geral, quinze no Programa em Clínica Médica, quatro no Programa em Cancerologia Clínica e 33 

duas no Programa em Endocrinologia. Diz que está considerando propor a confecção de um anuário dos 34 

TCCs, disponibilizando os trabalhos online. Passa a palavra ao Dr. Luiz Claudio que diz concordar com a 35 

obrigatoriedade da apresentação dos TCCs. Após, questiona qual atitude deve tomar com relação aos 36 

quinze residentes da Clínica Médica que não entregaram os TCCs. Em seguida, passa a palavra ao Dr. 37 

Vinícius que informa poder ajudar a cobrar os TCCs, mas que no ano anterior não ficou clara a 38 

obrigatoriedade do trabalho para os residentes e que a necessidade da apresentação tornará a obrigação 39 

mais evidenciada. A seguir, Dra. Adriana Riccetto sugere que seja realizada uma semana exclusiva para 40 

apresentação dos TCCs, na qual o não comparecimento do residente zeraria automaticamente sua nota. 41 

Dr. Ricardo retoma a fala e informa que tratará do assunto e verificará a viabilidade da criação do anuário 42 

e realização da Semana do TCC. Pede ainda ao Departamento de Clínica Médica que tome as providências 43 

necessárias, mas que pondere sobre a questão de reprovação dos residentes que não apresentarem os 44 

trabalhos. Após, Dr. Ricardo informa que a inserção de notas se encerra na presente data (quinze de 45 

março) e que ainda há duzentas e noventa e cinco disciplinas cujas notas não foram inseridas. Diz que irá 46 

solicitar à DAC que o prazo seja prorrogado para dia vinte de março e enfatiza que, enquanto não forem 47 

atribuídas as notas de todas as disciplinas, os certificados não serão emitidos pela DAC. Conta que a 48 

COREME está informando semanalmente aos departamentos quais disciplinas ainda não tiveram 49 

atribuição de notas. A seguir, Dr. Ricardo informa que entre os dias primeiro de março e trinta e um de 50 

agosto estão abertas as solicitações de credenciamento provisório, credenciamento de cinco anos, 51 

recredenciamentos e aumento do número de vagas. Ressalta que credenciar a vaga não significa poder 52 

abrir um concurso imediatamente, tendo em vista que além da vaga é necessária a obtenção da bolsa. 53 

Pede ainda que, antes de qualquer solicitação para aumento de vagas, seja levada em consideração a 54 

situação atual do hospital. A seguir, Dr. Ricardo informa que o período para realização da Avaliação 55 

Discente se encerrou no dia vinte e oito de fevereiro e que, de seiscentos e vinte e nove residentes, apenas 56 

cento e cinquenta e seis fizeram avaliação. Pede ao Dr. Vinícius que estimule os residentes para que haja 57 

maior participação. Por último, informa que o resultado da avaliação já está disponível no SIS-MARE. Após, 58 

Dr. Ricardo informa serão enviadas aos preceptores e chefes de departamento, para discussão, as 59 

planilhas das entrevistas do processo seletivo. Acrescenta que poderá ser discutido também o 60 
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encaminhamento de propostas que objetivem eliminar as entrevistas, tendo em vista as inúmeras 61 

reclamações referentes à divergência de interpretações e critérios adotados. Pede que o assunto seja 62 

discutido nos Conselhos Departamentais e que os posicionamentos sejam trazidos na próxima reunião. A 63 

seguir, Dr. Ricardo encerra os comunicados da COREME e passa a palavra à Dra. Marcia, que informa ter 64 

havido a realização de discussão no Conselho do Departamento de Saúde Coletiva e na Congregação sobre 65 

parecer emitido pela Conselho Federal de Medicina que, no entender do Departamento, fere a ética 66 

médica em aspectos ligados à preservação do sigilo médico, informando que foi enviada uma carta ao 67 

presidente do CFM solicitando a revogação do parecer. Conta ainda que as centrais sindicais também 68 

publicaram uma nota de repúdio ao parecer. Em seguida, passa a palavra ao Dr. Carlos que retoma a 69 

discussão sobre a utilização do WhatsApp, abordada na última reunião, e informa que os grupos em seu 70 

departamento foram reorganizados de forma que possa ser evitado o vazamento de informações de casos 71 

dos pacientes. Após, Dr. Ricardo informa que a plataforma moodle poderá ser utilizada livremente pelos 72 

docentes, não sendo necessária autorização prévia dos Departamentos ou da COREME. O Dr. Ricardo 73 

conta que foi autorizado o reajuste para os residentes e que ele já será incorporado no mês de abril, 74 

retroativo a janeiro. Passando aos itens da pauta, o Dr. Ricardo submete à apreciação do Conselho a 75 

súmula da primeira reunião do Conselho Deliberativo da COREME do ano de dois mil e dezessete, 76 

realizada no dia quinze de fevereiro de dois mil e dezessete, sendo aprovadas por unanimidade. A seguir, 77 

passa a tratar da Ordem do Dia, submetendo à votação a homologação da aprovação ad referendum dos 78 

seguintes itens: 1. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Cirurgia 79 

do Coluna Vertebral, docente responsável: Prof. Dr. Sergio Rocha Piedade, Prazo/carga horária: abril/2017 80 

a março/2018 - 1920h; 2. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: 81 

Cirurgia do Coluna Vertebral II, docente responsável: Prof. Dr. Sergio Rocha Piedade, Prazo/carga horária: 82 

abril/2017 a março/2018 - 1920h; 3. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa 83 

do curso: Cirurgia do Joelho, docente responsável: Prof. Dr. João Batista de Miranda, Prazo/carga horária: 84 

abril/2017 a março/2018 - 864h; 4. Modalidade: Treinamento em serviço – Oferecimento, Programa do 85 

curso: Cirurgia do Quadril, docente responsável: Prof. Dr. João Batista de Miranda, Prazo/carga horária: 86 

abril/2017 a março/2018 - 1920h; 5. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa 87 

do curso: Cirurgia do Ombro e Cotovelo, docente responsável: Prof. Dr. Sergio Rocha Piedade, Prazo/carga 88 

horária: abril/2017 a março/2018 - 768h; 6. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, 89 

Programa do curso: Cirurgia Oncológica Ortopédica, docente responsável: Prof. Dr. Mauricio Etchebehere, 90 

Prazo/carga horária: abril/2017 a março/2018 - 1152h; 7. Modalidade: Treinamento em serviço – 91 

Reoferecimento, Programa do curso: Cirurgia Oncológica Ortopédica II, docente responsável: Prof. Dr. 92 

Mauricio Etchebehere, Prazo/carga horária: abril/2017 a março/2018 - 1152h; 8. Modalidade: 93 

Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Ortopedia Pediátrica, docente 94 

responsável: Prof. Dr. William Dias Belangero, Prazo/carga horária: junho/2017 a maio/2018 – 1153h; 9. 95 

Modalidade: Treinamento em serviço – Oferecimento, Programa do curso: Ortopedia Pediátrica II, 96 

docente responsável: Prof. Dr. William Dias Belangero, Prazo/carga horária: junho/2017 a maio/2018 – 97 

1153h; 10. Modalidade: Treinamento em serviço – Oferecimento, Programa do curso: Traumatologia do 98 

Aparelho Locomotor, docente responsável: Prof. Dr. William Dias Belangero, Prazo/carga horária: 99 

abril/2017 a março/2018 – 1152h; 11. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa 100 

do curso: Cirurgia do Pé e Tornozelo, docente responsável: Prof. Dr. Rodrigo Gonçalves Pagnano, 101 

Prazo/carga horária: abril/2017 a março/2018 – 1152h.  Todos os itens aprovados por unanimidade. Nada 102 

mais havendo a tratar, o Dr. Ricardo agradece a presença de todos e encerra a reunião. 103 


