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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 DEZOITO. Aos vinte e um de fevereiro do ano de 2 

dois mil e dezoito, 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, Arlete Maria 5 

Valente Coimbra, Belmiro Gonçalves Pereira, Carlos Emílio Levy, Cristiano Novack Amaral Pereira, Fabio 6 

Husemann Menezes, Inês C. M. Rodrigues Pereira, Júlia Yoriko Shinzato, Karina Diniz Oliveira, Larissa 7 

Bastos Eloy da Costa, Maurício Etchebehere, Rosane Silveira de Castro, Tânia Aparecida M. O Cardoso, 8 

Thiago Martins Santos, Adilson Roberto Cardoso substituindo Vanessa Henriques Carvalho e Vinícius 9 

Benetti Miola. Compareceram os seguintes convidados permanentes: Álfio José Tincani, Barbara Juarez, 10 

Cassio Riccetto, Daniel Ferraz de Campos Mazo, Desanka Dragosavac, Marina Pereira Colella 11 

substituindo Fernando Ferreira Costa, Helena Paes de Almeida de Saito, Luiz Claudio Martins, Marcia 12 

Cristina das Dores Bandini, Maria de Lourdes S. Ayrizono e Maurício Wesley Perroud Júnior. Dr. Ricardo 13 

inicia a reunião e informa que o prazo para inserção dos títulos e dos orientadores dos TCCs no SIS-14 

MARE se encerrou no dia trinta e um de janeiro, contudo, diz que o prazo será estendido até dia vinte e 15 

oito de fevereiro, uma vez que muitos programas ainda não fizeram a inserção. Pede para que os 16 

programas insiram estes dados o quanto antes, tendo em vista que a DAC - Diretoria Acadêmica, irá 17 

inserir estas informações no sistema somente quando todos os dados estiverem completos. Após, Dr. 18 

Ricardo conta que o prazo para realização da Avaliação Discente de dois mil e dezessete se encerra no 19 

dia vinte e oito de fevereiro, sendo que, até o dia vinte de fevereiro, dos seiscentos e cinquenta e oito 20 

residentes, apenas setenta e cinco haviam participado. Dando prosseguimento, Dr. Ricardo pede para 21 

que haja maior atenção por parte dos preceptores e residentes com relação às licenças e aos atestados 22 

médicos, especialmente no caso da licença maternidade, que deve ser comunicada e documentada 23 

junto à COREME já no primeiro dia. A seguir, Dr. Ricardo conta que todos os docentes enviaram suas 24 

cargas didáticas dentro do prazo e explica que, embora o sistema da DAC ainda não contemple a carga 25 

didática exata de cada docente, as horas foram inseridas de maneira proporcional, de forma a se 26 

aproximar o máximo possível do número real. Comenta que participou de uma reunião com o Pró-Reitor 27 

de Pós-Graduação e o Coordenador Acadêmico, onde foi decidido que, no momento de inserção da 28 

carga didática, a carga horária total de cada disciplina da Residência Médica não deverá, 29 

obrigatoriamente, ser atingida, tendo em vista que o número de horas cumpridas pelo residente é 30 

diferente do número cumprido pelos docentes. Comenta que será estudada também uma maneira de 31 

inserir o número de horas teóricas, de forma que não fira as normas da Pós-Graduação. Diz ainda que 32 

foi estudada a possibilidade de se alterar o Regimento Geral da Pós-Graduação por meio da redefinição 33 

das funções de supervisores e preceptores dos programas de Residência Médica, com a finalidade de 34 

incluir nestas funções os médicos que, até o momento, não podem ser credenciados para que consigam 35 

inserir nota e receber carga didática. Dr. Ricardo pede, então, para que os departamentos enviem à 36 

COREME o número de médicos não doutores que fazem supervisão nos departamento, independente 37 

do vínculo de contrato, para que possa ser feito um levantamento da situação. Dando prosseguimento, 38 

Dr. Ricardo informa que as matrículas da primeira chamada do Processo Seletivo de Residência Médica 39 

de dois mil e dezoito ocorreram nos dias sete e oito de fevereiro, e conta que dos duzentos e noventa e 40 

seis candidatos convocados, compareceram cento e setenta e nove, sendo que cento e setenta e um 41 

realizaram a matrícula e oito candidatos solicitaram trancamento. Diz também que, para que as listas de 42 

espera da Faculdade de Ciências Médicas e de outras instituições pudessem ter um andamento mais 43 

rápido, foi solicitado no edital que os candidatos classificados realizassem a declaração de interesse, nos 44 

dias sete e oito de fevereiro, para que continuassem concorrendo às vagas das chamadas seguintes da 45 

lista de espera. Contudo, conta que apenas quatrocentos e vinte e três candidatos realizaram a 46 

declaração de interesse e que quatrocentos e oitenta nunca acessaram o sistema. Dr. Ricardo informa 47 

que a lista de convocação para a segunda chamada foi divulgada no dia nove de fevereiro, contando 48 

com cento e vinte e um candidatos, sendo que destes, noventa e nove candidatos compareceram, 49 

noventa e sete realizaram a matrícula e dois candidatos solicitaram trancamento, totalizando até o 50 

momento, cinco trancamentos. Diz ainda que no dia vinte de um de fevereiro será publicada a lista de 51 

convocação para a terceira chamada, que contará com vinte e oito candidatos. Conta que, há algumas 52 

especialidades que já encerraram a lista de classificados e que está sendo discutido se haverá 53 

possibilidade de abertura de um segundo concurso. Dando prosseguimento, Dr. Ricardo passa a palavra 54 

ao Rodrigo Bueno - Coordenador do Escritório de Internacionalização da Unicamp, que comenta sobre o 55 

papel desempenhado pelo escritório no que diz respeito à mobilidade dos residentes. Rodrigo explica 56 

que a universidade tem grande interesse em apoiar atividades de internacionalização, não somente 57 

porque influenciam positivamente o ranking das universidades, mas também por se tratar de uma 58 

experiência importante para os interessados e para a instituição, uma vez que há uma troca contínua de 59 

colaborações. Explica que, embora a Faculdade de Ciências Médicas não tenha recursos para sustentar 60 



 2 

estas atividades, tanto os residentes quanto os professores podem se inscrever nos editais de 61 

mobilidade da DERI – Diretoria Executiva de Relações Internacionais, publicados anualmente. Diz ainda 62 

que, é importante dar início ao processo de mobilidade internacional, pelo menos, oito meses antes do 63 

período desejado, para que tudo possa ser planejado com antecedência junto ao escritório. Por último, 64 

ressalta que embora os estágios e os intercâmbios internacionais não sejam de responsabilidade do 65 

escritório, ele deve atuar como facilitador entre as partes. Rodrigo agradece à participação e se 66 

despede.  Dr. Ricardo retoma a palavra e pede aos departamentos que sempre comuniquem à COREME 67 

sobre os residentes que realizam estágios ou intercâmbios internacionais, para que se possa manter um 68 

registro documentado dessas atividades. Em seguida, passa a palavra ao Dr. Vinícius que comenta sobre 69 

a retomada da AMERU – Associação dos Médicos Residentes da Unicamp e conta que, embora a 70 

associação tenha ficado alguns anos judicialmente inativa e sem presidência, ele vem tentando desde o 71 

ano passado, não só retomar suas atividades, por meio de cursos e palestras, como também restaurá-la 72 

legalmente. Diz que, provavelmente a partir deste ano, haverá uma sala para a associação e para o 73 

convívio dos residentes. Comenta também que, em reunião com o Dr. João Batista de Miranda – 74 

Superintendente do Hospital das Clínicas, houve uma discussão sobre o novo sistema para prontuários 75 

que está sendo implantado nas áreas médicas da Unicamp, e diz que se trata de um ótimo sistema, 76 

totalmente integrado e digital. Por último, Dr. Vinícius conta que outro tópico abordado na reunião foi a 77 

questão do gerenciamento interno de leitos do hospital e sugere, como solução, que seja adotado um 78 

núcleo interno de regulação de leitos para que a regulação não fique sob responsabilidade dos 79 

residentes. Dr. Ricardo retoma a palavra e responde que não somente o hospital, mas o sistema de 80 

saúde como um todo sofre de problemas estruturais, e pede para que, no que diz respeito aos 81 

residentes, que procurem sempre os meios legais disponíveis para avaliar e discutir estas questões. 82 

Passando aos itens da pauta, o Dr. Ricardo submete à apreciação do Conselho a súmula da décima 83 

reunião do Conselho Deliberativo da COREME do ano de dois mil e dezessete, realizada em treze de 84 

dezembro de dois mil e dezessete, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, passa a tratar da Ordem 85 

do Dia, submetendo à votação a homologação “ad referendum” dos seguintes itens: 1. Termo I de 86 

Estágio Assistencial do Programa de Residência Médica em Endocrinologia e 2. Modalidade: 87 

Treinamento em serviço – Oferecimento, Programa do curso: Cirurgia Bariátrica e Metabólica, docente 88 

responsável: Prof.º Dr. Elinton Adami Chaim, Prazo/carga horária: março/2018 a fevereiro/2019 – 89 

2448h. Após, submete à aprovação do Conselho os seguintes itens: 1. Modalidade: Treinamento em 90 

serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Cosmiatria, docente responsável: Prof.ª Dra. Renata 91 

Ferreira Magalhães, Prazo/carga horária: março/2018 a fevereiro/2019 - 16h; 2. Modalidade: 92 

Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Crioterapia, docente responsável: Prof.ª 93 

Dra. Renata Ferreira Magalhães, Prazo/carga horária: março/2018 a fevereiro/2019 – 16h; 3. 94 

Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Dermatologia Clínica, 95 

docente responsável: Prof.ª Dra. Renata Ferreira Magalhães, Prazo/carga horária: março/2018 a 96 

fevereiro/2019 - 160h; 4. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: 97 

Dermatopatologia, docente responsável: Prof.ª Dra. Renata Ferreira Magalhães, Prazo/carga horária: 98 

março/2018 a fevereiro/2019 - 192h; 5. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, 99 

Programa do curso: Ambulatório de cabelos e unhas, docente responsável: Prof.ª Dra. Renata Ferreira 100 

Magalhães, Prazo/carga horária: março/2018 a fevereiro/2019 - 16h; 6. Modalidade: Treinamento em 101 

serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Cirurgia Dermatológica, docente responsável: Prof.ª Dra. 102 

Renata Ferreira Magalhães, Prazo/carga horária: março/2018 a fevereiro/2019 - 1664h; 7. Modalidade: 103 

Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Cirurgia Micrografia de Mohs, docente 104 

responsável: Prof.ª Dra. Renata Ferreira Magalhães, Prazo/carga horária: março/2018 a fevereiro/2019 - 105 

320h; 8. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Hanseníase, 106 

docente responsável: Prof.ª Dra. Renata Ferreira Magalhães, Prazo/carga horária: março/2018 a 107 

fevereiro/2019 - 16h; 9. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: 108 

Psoríase e Biológicos, docente responsável: Prof.ª Dra. Renata Ferreira Magalhães, Prazo/carga horária: 109 

março/2018 a fevereiro/2019 - 16h; 10. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, 110 

Programa do curso: Dermatoscopia, docente responsável: Prof.ª Dra. Renata Ferreira Magalhães, 111 

Prazo/carga horária: março/2018 a fevereiro/2019 - 16h; 11. Modalidade: Treinamento em serviço – 112 

Reoferecimento, Programa do curso: Dermatopediatria, docente responsável: Prof.ª Dra. Renata 113 

Ferreira Magalhães, Prazo/carga horária: março/2018 a fevereiro/2019 - 192h; 12. Modalidade: 114 

Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Pesquisa básica em dermatologia para 115 

médicos, docente responsável: Prof. Dr. Paulo Eduardo Neves Ferreira Velho, Prazo/carga horária: 116 

março/2018 a fevereiro/2019 - 840h; 13. Modalidade: Treinamento em serviço – Oferecimento, 117 

Programa do curso: Otoneurologia, docente responsável: Prof. Dr. Jorge Rizatto Paschoal, Prazo/carga 118 

horária: abril/2018 a março/2019 - 1680h; 14. Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, 119 

Programa do curso: Alergia e Imunologia Adulto 1, docente responsável: Prof. Dr. Lício Augusto Velloso, 120 
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Prazo/carga horária: março/2018 a fevereiro/2019 - 2880h; 15. Modalidade: Treinamento em serviço – 121 

Reoferecimento, Programa do curso: EEG e Neuroimagem em Epilepsia, docente responsável: Prof. Dr. 122 

Fernando Cendes, Prazo/carga horária: março/2018 a fevereiro/2019 - 1920h; 16. Modalidade: 123 

Treinamento em serviço – Oferecimento, Programa do curso: Terapia Nutricional Parenteral e Enteral, 124 

docente responsável: Prof.ª Dra. Ilka de Fátima Santana Ferreira Boin, Prazo/carga horária: março/2018 125 

a fevereiro/2019 - 1056h; 17. Modalidade: Treinamento em serviço – Oferecimento, Programa do curso: 126 

Ressonância Magnética, Tomografia e Procedimentos de Imagens Cardíacas, docente responsável: Prof. 127 

Dr. Otávio Rizzi Coelho e Prof. Dr. Sérgio San Juan Dertkgil, Prazo/carga horária: março/2018 a 128 

fevereiro/2019 - 1056h. Todos os itens aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Dr. 129 

Ricardo agradece a presença de todos e encerra a reunião.  130 


