
 1 

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

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Aos dezenove do mês de abril do ano de 2 

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: Adriana Gomes Luz, Adriana Gut Lopes Riccetto, 5 

Arlete Maria Valente Coimbra, Carlos Eduardo Steiner, Carlos Emilio Levy, Gustavo Tenório Cunha, Inês C. 6 

M. Rodrigues Pereira, Júlia Yoriko Shinzato, Karina Diniz Oliveira, Larissa Bastos Eloy da Costa, Maurício 7 

Perroud substituindo Luiz Roberto Lopes, Maurício Etchebehere, Rosane Silveira de Castro, Tânia 8 

Aparecida M. O. Cardoso e Vinicius Benetti Miola. Compareceram os seguintes convidados permanentes: 9 

Álfio José Tincani, Ana Terezinha Guillaumon, Luana Monteiro substituindo Arthur Castilho, Cassio Luís 10 

Zanettini Riccetto, Daniel Ferraz de Campos Mazo, Marina Pereira Colella substituindo Fernando Ferreira 11 

Costa, João Renato Bennini Júnior, Luiz Claudio Martins, Marcia Cristina das Dores Bandini, Thiago Martins 12 

Santos substituindo Marco Antonio de Carvalho Filho, Maria de Lourdes S. Ayrizono e Renata Ferreira 13 

Magalhães. Justificaram a ausência: Fabio Husemann Menezes e Marilda Mazzali. Dr. Ricardo inicia a 14 

reunião dando as boas-vindas à Dra. Rosane Silvestre de Castro, que assume a preceptoria do Programa 15 

de Residência Médica em Oftalmologia em substituição ao Dr. Roberto Caldato. Passando aos informes, 16 

Dr. Ricardo conta que o processo de seleção da residência médica de dois mil e dezessete se encerrou no 17 

dia trinta e um de março, havendo redistribuição de três bolsas da Secretaria do Estado para as áreas de 18 

atuação em Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Fetal e Neurofisiologia Clínica. Em 19 

seguida, informa que foram divulgados os índices do Relatório COMVEST deste ano que avaliam a 20 

qualidade do exame aplicado e a confiabilidade da prova realizada pela Residência Médica. Explica que os 21 

índices obtidos se mantiveram na média dos últimos anos e foram considerados adequados, ficando 22 

próximos do índice ideal. Após, Dr. Ricardo conta que já está sendo discutido o calendário do processo de 23 

seleção da residência médica de dois mil e dezoito. Informa que a primeira fase deverá ser realizada no 24 

dia doze de novembro em salas de aula da própria Unicamp. Respondendo à Dra. Rosane, explica que o 25 

resultado do processo de seleção somente é divulgado em fevereiro em razão da necessidade da espera 26 

da publicação da listagem contendo a situação dos candidatos que requereram a bonificação do Provab, 27 

que é publicada no dia trinta e um de janeiro. A seguir, Dr. Ricardo informa que o prazo final para 28 

solicitação de credenciamento provisório, credenciamento cinco anos, recredenciamento e aumento de 29 

vagas é dia trinta e um de agosto. Pede para que os programas interessados no aumento de vagas 30 

procurem a Comissão de Residência Médica com certa antecedência, se possível ainda no mês de julho. 31 

Em seguida, informa que o reajuste da complementação da bolsa paga pela Unicamp aos residentes, 32 

referente ao período de um de janeiro de dois mil e dezessete até trinta e um de março de dois mil e 33 

dezessete, que estava pendente, será creditado no dia vinte e oito de abril. Diz também que, no caso dos 34 

residentes concluintes, ainda está sendo definida a data e a maneira como será feito o crédito. Após, avisa 35 

que as datas para as eleições para residente chefe e para representante dos residentes no Conselho 36 

Deliberativo da COREME ainda não foram definidas, devendo seguir o calendário da Congregação, para 37 

que seja realizado um único pleito. Informa a seguir que a enfermeira Nair Lumi Yoshino foi contemplada 38 

com uma bolsa do Programa do Ministério da Saúde para aperfeiçoamento de preceptores dos Programas 39 

de Residência de Medicina Geral de Família e Comunidade. Após, assim como fez na última reunião, 40 

solicita que a planilha das entrevistas seja discutida nos departamentos e sugere que os apontamentos 41 

sejam trazidos na próxima reunião do Conselho Deliberativo. Diz que levará a posição do Conselho 42 

Deliberativo ao Conselho Interdepartamental e à Congregação, para apreciação de eventual proposta de 43 

alteração no processo de seleção. Após, Dr. Ricardo alerta para o surto da bactéria KPC que está 44 

acontecendo no Hospital das Clínicas da Unicamp. Informa que se trata de uma bactéria muito resistente 45 

e que já houve alguns óbitos. Conta que foi realizada uma auditoria interna no hospital, embasada nas 46 

normas da OMS, e pede que os casos de desrespeito às normas sejam notificados. Dr. Ricardo encerra os 47 

comunicados da Comissão de Residência Médica e passa a palavra aos conselheiros. Dr. Vinícius conta 48 

que na semana passada houve um caso suicídio de uma residente da Santa Casa de Barretos. Diz que 49 

pretende preparar um debate a respeito do assunto e sugere que seja adotada alguma rotina dentro da 50 

Residência Médica que possa dar assistência aos residentes em caso de necessidade. Dr. Ricardo informa 51 

que já existem alguns programas de apoio aos residentes, como o GRAPEME. Passa a palavra a Dra. Karina, 52 

que já participou do GRAPEME e que explica que está sendo formado um grupo de trabalho no CECOM 53 

que presta assistência e fornece orientações a respeito dessa questão e convida os residentes a 54 

participarem do grupo. Passa a palavra a Dra. Marcia, que diz que tomar ações preventivas, 55 

principalmente relacionadas ao ambiente de trabalho, é uma medida importante no auxílio desses casos. 56 

Em seguida, Dr. Gustavo reforça que o ambiente de trabalho está diretamente ligado a muitas dessas 57 

ocorrências e que ações tomadas dentro desse ambiente são fundamentais para identificar e dar 58 

assistência necessária a estas pessoas. Após, Dr. Ricardo sugere à Dra. Karina que elabore uma 59 

apresentação sobre o tema para a próxima reunião. A seguir, conta que a Divisão de Educação Infantil e 60 
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Complementar da Unicamp negou a participação de uma residente no processo de distribuição de vagas 61 

na creche alegando que somente podem participar do processo alunos que estão cursando pós-graduação 62 

stricto sensu. Passa a palavra a Dra. Karina que sugere que seja encaminhada uma alteração na resolução 63 

que estipulou este critério, solicitando a inclusão da Residência Médica, tendo em vista que a creche 64 

estaria descumprindo sua função social. Diz ainda que, como os residentes cumprem carga horária 65 

diferenciada, é preciso solicitar a creche um horário estendido aos filhos dos residentes. Dr. Ricardo pede 66 

a Dra. Karina que solicite à DEDIC que informe por escrito o motivo da negativa e que, caso necessário, 67 

seja encaminhado um ofício solicitando alterações na resolução, de forma que atenda aos residentes. 68 

Passando aos itens da pauta, o Dr. Ricardo submete à apreciação do Conselho a súmula da segunda 69 

reunião do Conselho Deliberativo da COREME do ano de dois mil e dezessete, realizadas no dia quinze de 70 

março de dois mil e dezessete, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, passa a tratar da Ordem do 71 

Dia, submetendo à votação a homologação da aprovação ad referendum dos seguintes itens: 1. 72 

Modalidade: Treinamento em serviço – Oferecimento, Programa do curso: Ambulatório de Genética 73 

Perinatal e Ambulatório de Displasias Esqueléticas nível II, docente responsável: Profa. Dra. Denise Pontes 74 

Cavalcante, Prazo/carga horária: abril/2017 a agosto/2017 - 720h; 2. Modalidade: Treinamento em 75 

serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Dermatopediatria, docente responsável: Prof.ª Profa. Dra. 76 

Maria Beatriz Puzzi, Prazo/carga horária: abril/2017 a março/2018 - 192h; 3. Modalidade: Treinamento 77 

em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Neurofisiologia Clínica – Eletroneuromiografia e 78 

doenças neuromusculares, docente responsável: Marcondes Cavalcante França Junior, Prazo/carga 79 

horária: abril/2017 a março/2018 – 1920h; 4. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, 80 

Programa do curso: Neuropsicologia e Neurologia Cognitiva e do Comportamento, docente responsável: 81 

Prof. Dr. Benito Pereira Damasceno, Prazo/carga horária: abril/2017 a março/2018 – 960h; 5. Modalidade: 82 

Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Neuropsicologia, Demência e Esclerose 83 

Múltipla, docente responsável: Prof. Dr. Benito Pereira Damasceno, Prazo/carga horária: maio/2017 a 84 

outubro/2017 - 960h.  Todos os itens aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Dr. 85 

Ricardo agradece a presença de todos e encerra a reunião. 86 


