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

RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. Aos quinze de agosto 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: Thiago Martins Santos, Andrea de Melo Alexandre Fraga, 5 

Arlete Maria Valente Coimbra, Belmiro Gonçalves Pereira, Carmen Silvia Bertuzzo substituindo Carlos 6 

Emílio Levy, Elcio Hirano Shiyoiti substituindo Fábio Husemann Menezes, Inês C. M. Rodrigues Pereira, 7 

Júlia Yoriko Shinzato, Karina Diniz Oliveira, Larissa Bastos Eloy da Costa, Marcia Cristina das Dores 8 

Bandini, Rosane Silveira de Castro, Tânia Aparecida M. O. Cardoso, Vanessa Henriques Carvalho e 9 

Vicente Hidalgo Rodrigues Fernandes. Compareceram os seguintes convidados permanentes: Paola Piva 10 

substituindo Arthur Castilho, Daniel Ferraz de Campos Mazo, Desanka Dragosavac, João Renato Bennini 11 

Júnior, Ilza Maria Urbano Monteiro, Maria de Lourdes S. Ayrizono e Marina Pereira Colella. Justificaram 12 

a ausência: Maurício Etchebehere e Luiz Cláudio Martins. Dr. Ricardo inicia a reunião e agradece às 13 

manifestações de apoio que recebeu na última reunião do Conselho Deliberativo a respeito da 14 

possibilidade de sua manutenção enquanto Coordenador da Comissão de Residência Médica pela nova 15 

Diretoria da Faculdade de Ciências Médicas e comunica que continuará no cargo, juntamente ao Dr. 16 

Thiago Martins Santos que assumiu a Vice Coordenadoria da Comissão de Residência Médica, em 17 

substituição ao Dr. Herling Gregório Aguilar Alonzo. A seguir, dá as boas-vindas à Dra. Andrea de Melo 18 

Alexandre Fraga, que substituirá a Dra. Adriana Gut Ricetto na preceptoria do Programa de Residência 19 

Médica em Pediatra e ao Dr. Francisco Hideo Aoki que substituirá o Dr. Plínio Trabasso na preceptoria 20 

do Programa de Residência Médica em Infectologia. Após, comenta que a partir deste ano o Processo 21 

Seletivo da Residência Médica contará com mais um programa no Acesso Direto, o Programa de 22 

Residência Médica em Área Básica Cirúrgica, em atendimento às exigências da Comissão Nacional de 23 

Residência Médica. Explica que, diferentemente do Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral, 24 

este novo programa terá duração de dois anos e não fornecerá título de especialista, apenas irá 25 

certificá-lo a realizar os procedimentos capacitados. Dando prosseguimento, Dr. Ricardo informa que o 26 

prazo para as solicitações de credenciamento provisório, credenciamento de cinco anos, 27 

recredenciamento e aumento de vagas teve início no dia dezesseis de abril e se encerrará no final do 28 

mês de agosto, no dia trinta e um. Diz também que o prazo estabelecido para a devolução dos pareceres 29 

de credenciamento de programa atualizados expirou no dia onze de junho e que ainda há programas 30 

que não enviaram as atualizações. Solicita que sejam enviados o quanto antes. Após, pede para que, a 31 

partir de agora, os departamentos registrem via ofício junto à COREME e ao Escritório de 32 

Internacionalização, todos os estágios internacionais realizados pelos residentes. A seguir, Dr. Ricardo 33 

comenta que tem havido algumas queixas envolvendo o Comitê de Ética, principalmente no que se 34 

refere ao longo tempo que os projetos levam para serem analisados e aprovados. Passa a palavra a Dra. 35 

Carmen que diz que uma das grandes causas dessa demora é o fato de que os preceptores precisam 36 

frequentemente lembrar a todos os membros do Comitê que cada projeto tem suas particularidades e 37 

que nem sempre todas as legislações irão se enquadrar em determinado projeto. Dr. Ricardo retoma a 38 

palavra e pede para que os preceptores passem a registrar e documentar o tempo que estes trâmites 39 

têm levado para que se possa tomar alguma medida. Dando prosseguimento, passa a palavra a Dra. 40 

Lourdes que questiona se as datas para os exames do Processo Seletivo da Residência Médica de dois 41 

mil e dezenove já foram definidas. Dr. Ricardo retoma a palavra e explica que as datas dos exames 42 

teórico e prático já haviam sido definidas, contudo devido ao fato de a Universidade Federal de São 43 

Paulo - UNIFESP ter anunciado que sua prova acontecerá no dia onze de novembro, coincidindo com o 44 

exame teórico da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, as datas estão sendo novamente 45 

discutidas. Passando aos itens da pauta, o Dr. Ricardo submete à apreciação do Conselho a súmula da 46 

quinta reunião do Conselho Deliberativo da COREME do ano de dois mil e dezoito, realizada em vinte de 47 

junho de dois mil e dezoito, sendo aprovada por unanimidade. Após, submete à discussão e à votação a 48 

Proposta de Alteração do Regimento Interno da Residência Médica, tendo sido aprovado o Parágrafo 5º 49 

do Artigo 8º do Regimento Interno e a prorrogação da votação dos itens restantes para a próxima 50 

reunião. A seguir, passa a tratar da Ordem do Dia, submetendo à aprovação do Conselho o seguinte 51 

item: 1. Modalidade: Treinamento em serviço – Oferecimento, Programa do curso: Dismorfologia II, 52 

docente responsável: Prof.ª Dra. Andrea Trevas Maciel Guerra, Prazo/carga horária: setembro/2018 a 53 

agosto/2019 – 832h; tendo sido aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Dr. Ricardo 54 

agradece a presença de todos e encerra a reunião.  55 


