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

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Aos dezoito de outubro do ano de dois 2 

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 5 

Gomes Luz, Adriana Gut Lopes Riccetto, Arlete Maria Valente Coimbra, Carlos Emílio Levy, Fabio 6 

Husemann Menezes, Larissa Bastos Eloy da Costa, Maurício Etchebehere, Rosane Silveira de Castro, 7 

Thiago Martins Santos, Vanessa Henriques Carvalho e Vicente Hidalgo Rodrigues Fernandes. 8 

Compareceram os seguintes convidados permanentes: Barbara Juarez, Daniel Ferraz de Campos Mazo, 9 

Desanka Dragosavac, Marina Pereira Colella substituindo Fernando Ferreira Costa, Luiz Claudio Martins, 10 

Marcia Cristina das Dores Bandini, Maria de Lourdes S. Ayrizono e Maurício Wesley Perroud Júnior. 11 

Justificaram a ausência: Carlos Eduardo Steiner, Inês C. M. Rodrigues Pereira, Álfio José Tincani e Renata 12 

Ferreira Magalhães. Dr. Ricardo dá início à reunião e dá as boas-vindas ao Dr. Belmiro Gonçalves Pereira 13 

que assumiu a preceptoria do Programa de Residência Médica em Obstetrícia e Ginecologia, 14 

substituindo a Dra. Adriana Gomes Luz e agradece à colaboração durante todo o período em que ficou à 15 

frente da preceptoria do programa. A seguir, informa que as inscrições para o Processo Seletivo da 16 

Residência Médica de dois mil e dezoito se encerraram às dezessete horas do dia dezesseis de outubro e 17 

conta que, embora os números oficiais ainda não tenham sido disponibilizados, as solicitações de 18 

inscrição aumentaram, em média, vinte e cinco por cento com relação ao ano anterior. Diz ainda, que 19 

no dia trinta de outubro será publicada a relação de candidatos/vaga. Após, Dr. Ricardo informa que no 20 

período de vinte e três de outubro até vinte e quatro de novembro, terá início a Avaliação Discente do 21 

ano de dois mil e dezessete e explica que as secretárias dos departamentos já possuem acesso ao SIS-22 

MARE, onde deverá ser atualizado o cadastro dos docentes, médicos assistentes e médicos Funcamp de 23 

cada programa. Diz que a Comissão de Residência Médica enviará um comunicado às secretárias 24 

salientando essa informação. Conta que a Avaliação Discente de dois mil e dezesseis será disponibilizada 25 

aos residentes no dia primeiro de dezembro e se encerrará em vinte e oito de fevereiro e pede para o 26 

Dr. Vicente iniciar a divulgação dessas informações. Em seguida, Dr. Ricardo informa que foi eleita a 27 

nova Diretoria Executiva do Conselho Deliberativo da Comissão Estadual de Residência Médica - CEREM, 28 

sendo que ele foi eleito como vice-presidente, junto ao Dr. Luiz Kimura da Universidade de São Paulo, 29 

eleito como presidente. Diz ainda, que já está sendo planejada uma grande reestruturação da CEREM, 30 

focando inicialmente na regularização de todos os programas de residência médica do estado cujas 31 

vistorias se encontram pendentes e pede a colaboração dos preceptores na realização dessas vistorias. 32 

Em seguida, Dr. Ricardo conta que houve uma reunião na Universidade de São Paulo, onde foi discutida 33 

a lei referente ao Programa Mais Médicos, que delibera que sejam oferecidas vagas em Saúde da 34 

Família a todos os egressos na Residência Médica. Diz que a reunião foi produtiva e que foi concluído 35 

que, no âmbito da Residência Médica, a lei não será implantada no ano de dois mil e dezoito. Explica 36 

que a lei não está sendo desrespeitada, uma vez que para que ela seja implantada, todas as instituições 37 

devem ter, pelo menos, condições estruturais de cumpri-la. Após, Dr. Ricardo reforça o pedido feito aos 38 

residentes para que façam um levantamento dos transportes de pacientes realizados por residentes na 39 

instituição. Passa a palavra ao Dr. Luiz Claudio que sugere que o pedido seja formalizado junto aos 40 

preceptores. Dr. Ricardo retoma a palavra e informa que, do dia dezenove ao dia vinte e um de abril de 41 

dois mil e dezoito será realizado o Congresso Paulista de Medicina. Conta que fará parte da Comissão 42 

Científica deste ano e que o tema do congresso tratará da Ética e Profissionalismo, sendo realizados dois 43 

painéis para discussão das questões da saúde mental dos residentes e do assédio moral na residência 44 

médica. Diz ainda, que existe a possibilidade de realização de uma oficina que aborde como são 45 

realizados os exames da residência médica. Passando aos itens da pauta, o Dr. Ricardo submete à 46 

apreciação do Conselho a súmula da sétima reunião do Conselho Deliberativo da COREME do ano de 47 

dois mil e dezessete, realizada no dia vinte de setembro de dois mil e dezessete, sendo aprovada por 48 

unanimidade. A seguir, passa a tratar da Ordem do Dia, submetendo à votação a homologação da 49 

aprovação ad referendum referente à transferência da residente Carolina Fudo, R2 do Programa de 50 

Residência em Clínica Médica da Unicamp para a Fundação Hospital Adriano Jorge – FHAJ, e a aprovação 51 

dos seguintes itens: 1. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: 52 

Retina e Vitreo Clínica e Cirurgia, docente responsável: Prof. Dr. Carlos Eduardo Leite Arieta, Prazo/carga 53 

horária: março/2018 a fevereiro/2019 - 800h; 2. Modalidade: Treinamento em serviço – 54 

Reoferecimento, Programa do curso: Visão Subnormal, docente responsável: Prof.ª Dra. Keila Miriam 55 

Monteiro de Carvalho, Prazo/carga horária: março/2018 a fevereiro/2019 - 192h.  Todos os itens 56 

aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Dr. Ricardo agradece a presença de todos e 57 

encerra a reunião.  58 


