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

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. Aos vinte de junho do ano de dois mil e 2 

dezoito, às oito horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Comissão de Residência Médica/FCM, sob a 3 

Presidência do Dr. Ricardo Mendes Pereira, Coordenador da Comissão de Residência Médica, com o 4 

comparecimento dos seguintes membros: Herling Gregório Aguilar Alonzo, Arlete Maria Valente 5 

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

Husemann Menezes, Angela Fonseca Jorge substituindo Inês C. M. Rodrigues Pereira, Maurício Wesley 7 

Perroud Júnior, Tânia Aparecida M. O. Cardoso e Vanessa Henriques Carvalho. Compareceram os 8 

seguintes convidados permanentes: Arthur Castilho, Daniel Ferraz de Campos Mazo, Helena Paes de 9 

Almeida Saito, João Renato Bennini Júnior, Ilza Maria Urbano Monteiro e Marina Pereira Colella. 10 

Justificaram a ausência: Júlia Yoriko Shinzato e Álfio José Tincani. Dr. Ricardo dá início à reunião e explica 11 

que esta será a última reunião do Conselho Deliberativo que coordenará junto ao Dr. Herling, tendo em 12 

vista o encerramento do mandato do atual reitor. Em seguida, informa que o prazo para inserção das 13 

solicitações de credenciamento provisório, credenciamento de cinco anos, recredenciamento e 14 

aumento de vagas no sistema da Comissão Nacional de Residência Médica teve início em dezesseis de 15 

abril e se encerrará no dia trinta e um de agosto de dois mil e dezoito. Diz que o prazo dado pela 16 

Comissão de Residência Médica aos departamentos para devolução dos pedidos de credenciamento de 17 

programas atualizados expirou no dia onze de junho e salienta que ainda há programas cujas 18 

atualizações não foram enviadas à COREME. Pede para que os departamentos enviem a atualização 19 

destes programas o quanto antes e explica que, ainda que não haja residentes matriculados em 20 

determinado programa, ainda sim é necessário fazer seu recredenciamento. Após, Dr. Ricardo conta que 21 

a distribuição de bolsas para o próximo ano foi antecipada e diz que o número de bolsas disponibilizadas 22 

se manteve muito similar ao do ano anterior. Dando prosseguimento, Dr. Ricardo convida a todos a 23 

participarem de uma palestra que acontecerá no departamento de Cirurgia, durante o Fórum de 24 

Cirurgia, ministrada pela Prof.ª Rosana da CNRM – Comissão Nacional de Residência Médica, onde se 25 

discutirá sobre as possíveis mudanças nos Programas de Residência Médica em Cirurgia e suas 26 

especialidades. A seguir, Dr. Ricardo agradece pela confiança depositada pelo Dr. Ivan e Dr. Teixeira ao 27 

convidá-lo a assumir a Coordenadoria da Comissão de Residência Médica. Agradece também ao Dr. 28 

Herling e a toda equipe da COREME pelo suporte e pelo trabalho realizado, e ao Conselho de 29 

Preceptores e Subcomissão de exames pela experiência e pelo apoio durante os últimos quatro anos. 30 

Agradece ainda ao GRAPEME – Grupo de Apoio ao Estudante de Medicina e às professoras Eliza, Karina 31 

e Eloísa, por todo amparo dado aos residentes nos últimos anos. Por último, ressalta ainda as conquistas 32 

obtidas durante este período e cita a implantação da avaliação interna entre os discentes e docentes; as 33 

modificações nos testes dos processos seletivos; a regulamentação e controle dos estágios de residentes 34 

de outras instituições, brasileiras ou estrangeiras e a manutenção da reserva disponível no início do 35 

mandato, mesmo após realizar diversos investimentos. Após, passa a palavra ao Dr. Herling que reitera 36 

às palavras Dr. Ricardo e agradece pelos aprendizados, pela cooperação de todos e pela experiência 37 

adquirida neste período. Ressalta ainda, a experiência única de participar da Subcomissão de exames e 38 

também da gestão da prova prática dos processos seletivos anuais da Residência Médica. Em seguida, 39 

passa a palavra ao Dr. Fabio que agradece em nome do departamento de Cirurgia ao apoio e ao 40 

investimento e aos recursos disponibilizados por esta gestão para com a residência e os residentes. 41 

Após, passa a palavra ao Dr. Belmiro que agradece em nome do departamento de Tocoginecologia e 42 

comenta ter sido uma gestão muito benéfica à Residência Médica e ao seu departamento. Passa a 43 

palavra a Dra. Marina que também agradece por todo apoio depositado no departamento de 44 

Hematologia e Hemoterapia. Passa a palavra a Dra. Tania que agradece pelo companheirismo e pela 45 

atenção às demandas apresentadas pelo departamento de Neurologia. Após, passa a palavra a Dra. 46 

Helena que também agradece imensamente em nome da especialidade de Cancerologia/Clínica pelo 47 

empenho e também pelos serviços prestados pelo GRAPEME. Passa a palavra a Dra. Vanessa que 48 

agradece por todo apoio dado ao departamento e aos residentes de Anestesiologia. A seguir, passa a 49 

palavra a Dra. Angela que agradece em nome do departamento de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 50 

pela disposição em solucionar os problemas durante esse mandato. Em seguida, passa a palavra ao Dr. 51 

Cristiano, que agradece em nome dos residentes pela disponibilidade em ajudar de toda equipe da 52 

COREME e dos Coordenadores. Após, passa a palavra ao Dr. Maurício que informa que, apesar dos 53 

problemas existentes em toda residência médica, esta gestão da COREME passa muita segurança e 54 

tranquilidade aos preceptores e departamentos. Em seguida, passa a palavra a Dra. Arlete que reitera os 55 

agradecimentos dos preceptores e agradece pela ajuda de toda a equipe. Dando prosseguimento, passa 56 

a palavra ao Dr. Ivan que agradece ao trabalho realizado pelo Dr. Ricardo e pelo Dr. Herling junto à 57 

Comissão de Residência Médica e ressalta também todo o apoio prestado pelos preceptores e pelos 58 

departamentos junto à rotina do residente. Diz também que apesar dos problemas pontuais, a 59 

Residência Médica teve grande evolução nos últimos quatro anos e pede para que tanto os preceptores, 60 
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quanto os residentes e a própria Comissão de Residência trabalhem juntos para identificar em quais 61 

pontos os programas podem ser melhorados. A seguir, passa a palavra ao Dr. Levy que agradece e 62 

ressalta o trabalho, a pró-atividade e a segurança passada por essa Comissão de Residência Médica. 63 

Passando aos itens da pauta, o Dr. Ricardo submete à apreciação do Conselho a súmula da quarta 64 

reunião do Conselho Deliberativo da COREME do ano de dois mil e dezoito, realizada em vinte e três de 65 

maio de dois mil e dezoito, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, passa a tratar da Ordem do Dia, 66 

submetendo à votação a homologação “ad referendum” do seguinte item: 1. Convênio de Colaboração 67 

entre GRAU – Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências e UNICAMP, Programa do curso: 68 

Cirurgia Geral Programa Avançado e Cirurgia do Trauma, validade: 5 anos, tendo sido aprovado por 69 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Dr. Ricardo agradece a presença de todos e encerra a 70 

reunião. 71 


