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Próximas Reuniões Ordinárias – 2019 
 
 

MÊS Reunião Fechamento 

da pauta 

Disponibilização 

da Pauta 

MAIO    (*) 17  08 15 

JUNHO 28 17 26 

AGOSTO 30 19 28 

SETEMBRO 27 16 25 

OUTUBRO 25 14 23 

NOVEMBRO 29 18 27 

DEZEMBRO 13 3 11 
 

 

Atenção: Alteração do calendário – antecipação da reunião de maio
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Luiz Carlos Zeferino 
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Cláudio Saddy Rodrigues Coy 

Diretor Associado 
Maria José Ramalheira Guardado 

Assistente Técnico 
 

 
Maria Letícia Cintra 
Departamento de Anatomia Patológica 

Cristina Aparecida Arrivabene Caruy 
Departamento de Anestesiologia 

Ubirajara Ferreira 
Departamento de Cirurgia 

Ricardo de Lima Zollner 
Departamento de Clínica Médica 

Maria Francisca Colella dos Santos 
Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação 

Gabriel Forato Anhê 
Departamento de Farmacologia 

Carlos Eduardo Steiner 
Departamento de Genética Médica e Medicina Genômica 

Fernando Cendes 
Departamento de Neurologia 

Jorge Rizzato Paschoal 
Departamento de Oftalmo/Otorrinolaringologia 

Rodrigo Gonçalves Pagnano 
Departamento de Ortopedia e Traumatologia 

Célia Regina Garlipp 
Departamento de Patologia Clínica 

Mariana Porto Zambon 
Departamento de Pediatria 

Renata Cruz Soares de Azevedo 
Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria 

Sérgio San Juan Dertkigil 
Departamento de Radiologia 

Edison Bueno 
Departamento de Saúde Coletiva 

Mary Ângela Parpinelli 
Departamento de Tocoginecologia 

CATEGORIA DOCENTE - NÍVEL MS-6 

Titulares 
Andrei Carvalho Sposito 
Ricardo de Lima Zollner 
Maria Luiza Moretti 
Sérgio Tadeu Martins Marba 

Suplentes 
Cláudio Eduardo Muller Banzato 
Nelson Adami Andreollo 
Cláudio Saddy Rodrigues Coy 
Lair Zambon 

CATEGORIA DOCENTE - NÍVEL MS-5 

Titulares 
Angélica Maria Bicudo 
Paulo Eduardo N. Ferreira Velho 
Plínio Trabasso 
Luiz Roberto Lopes 

Suplentes 
Raquel Silveira Bello Stucchi 
Fernanda Garanhani Castro Surita 
Simone Appenzeller 
Gustavo Pereira Fraga 

CATEGORIA DOCENTE - NÍVEL MS-3 

Titulares 
Erich Vinicius de Paula 
Rodolfo de Carvalho Pacagnella 
Francisco Hideo Aoki 
André Fattori 

 

Suplentes 
Fabíola Taufic Monica Iglesias 
Cássio Cardoso Filho 
Enrico Ghizoni 
Daniele Pompei Sacardo 

CATEGORIA DISCENTE - MÉDICOS RESIDENTES 

Titular 
Humberto Villefort Silva Chaves 

Suplente 
Cristiano Novack Amaral Pereira 

CATEGORIA DISCENTE - PÓS-GRADUANDOS 

Titular 
Eduardo Hiroshi Tikazawa 

Suplente 
Aldair Weber 

CATEGORIA DISCENTE - GRADUAÇÃO MEDICINA 

Titular 
Henriquy Aguiar Coelho 
Sofia Gallina Ferreira 
Amélia Flor Soares Silva 
Lia Canotilho Logarezzi 

Suplente 
João Henrique B Penteado Furlan 
Letícia Araújo Fonseca Santos 
Ana Helena Alves Reis Silva 
Letícia César Agostinho 

  

CATEGORIA DISCENTE - GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA 

Titular 
Paula Cristina Albertoni de Cuquejo 

Suplente 
Laís Nascimento Tavares 

 CATEGORIA SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 

Titular 
Álvaro Galette Junior 
Thiago Sancassani 
Camila Delmondes Dias 
 

Suplente 
Yuri Graham Vaciloto Ferreira Lima 
Carina Almeida Barjud 
Salete Gobi Chiulle Dias 

 
 

 

COMISSÕES 

Christiane Marques do Couto 
Graduação em Fonoaudiologia 

Joana Fróes Bragança Bastos 
Graduação em Medicina 

Ricardo Mendes Pereira 
Residência Médica 

Cláudia Vianna Maurer Morelli 
Pós-Graduação 

Andrei Carvalho Sposito 
Pesquisa 

Rodolfo de Carvalho Pacagnella 
Extensão Universitária e Assuntos Comunitários 

CONVIDADOS 

Superintendente/HC Antônio Gonçalves de Oliveira Filho 
Superintendente/CAISM Luiz Otávio Zanatta Sarian 
Diretor Executivo/HES Maurício Wesley Perroud Júnior 
Diretor Executivo/Gastrocentro Nelson Adami Andreollo 
Coordenador do Hemocentro Margaret Castro Ozelo 
Diretora FENF 
Coordenador do NAPEM 

Maria Helena Baena de Moraes Lopes 
Erich Vinicius de Paula 

Coordenador da COREMU Luciana de Lione Melo 
Comissão de Corpo Docente Sérgio Tadeu Martins Marba 
Coordenador do CIATox-Campinas Fábio Bucaretchi 
Coordenador do CEPRE Ivani Rodrigues Silva 
Representante Carreira DEER ... 
Comissão de Aprimoramento Roberto Benedito de Paiva e Silva 
Escritório de Relações Internacionais Gustavo Pereira Fraga 
Coordenador da CVDA/FCM Sérgio Roberto de Lucca 
Representante do CAAL Caio Fernando Biolcatti 
Representante dos Médicos Assistentes Vagner de Castro 
Representante da AMERUNICAMP Vicente Hidalgo Rodrigues Fernandes 
Presidente do CEP/FCM Renata Maria Santos Celeghini 
Coordenador do CECOM Patrícia Asfora Falabella Leme 
Comissão de Biblioteca Marcos Tadeu Nolasco da Silva 
Coordenador do CIPED Marcos Tadeu Nolasco da Silva 
Coordenador do CIPOI Alexandre Eduardo Nowill 
Diretor do CEB Leonardo Abdala Elias 
Professor Emérito Adil Muhib Samara 
Professor Emérito Aníbal Eusébio Faúndes Lathan 
Professor Emérito Edgard Ferro Collares 
Professor Emérito José Martins Filho 
Professor Emérito Luiz Sérgio Leonardi 
Professor Emérito Renato Giuseppe Giovanni Terzi 
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Destaque 

Destaque 

PARTE I - EXPEDIENTE 

I. Apresentação do Prof. Marcelo Knobel sobre os dois anos iniciais da gestão; 

II. Informes da Diretoria/FCM; 

III. Informes dos Coordenadores das Comissões/FCM;  

IV. Palavra aos Senhores Membros que se inscreveram; 

V. Apreciação das atas da 1ª Reunião Ordinária (01/03/19), continuação da 1ª Reunião Ordinária 
(15/03/19) e 2ª Reunião Ordinária (29/03/19). 

 
 

 
PARTE II – ORDEM DO DIA – Para Aprovação – 
NOTA: Os documentos constantes da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos Congregados, para consulta. 

 
A)  CERTIFICAÇÃO DA FACULDAE DE CIÊNCIAS MÉDICAS -  
 

01. 01P-15223/2003: Proposta de revisão da Certificação da Faculdade de Ciências 

Médicas. Aprovado pelo CID/FCM em 12/04/2019.  (fls. 1 a 33) 

 

 
B)  ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE MEMBROS DA CONGREGAÇÃO -  
 

02. Proc. 02P-6389/2019: Resultado da eleição para escolha da representação discente junto a 

Congregação da FCM/UNICAMP. (fls. 34) 

 

 

 
C)  ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA DE DEPARTAMENTO - 
 

03. Of. DRX/FCM-35/2019:   Solicitação de mudança de nome do Departamento de Radiologia para 
Departamento de Radiologia, Medicina Nuclear e Radioterapia da 
FCM. Aprovado pelo Conselho Departamental em 16/04/2019. (fls. 35) 

 

 

 
D)  NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO “ELZA BERQUÓ” -  
 

04. Of.Nepo-Coord.06/2019: Indicação de representantes da Faculdade de Ciências Médicas junto 

ao Conselho Superior do Núcleo de Estudos da População “Elza 

Berquó”.   

Sugestão: Profs. Drs. Margareth Guimarães Lima (titular) e Herling 

Gregório Aguilar Alonzo (suplente). (fls. 36) 

 
 
 
E)  RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CARREIRA MS - (Deliberação CONSU-A-15/2015) -  
 

Regime de Turno Completo: -  
 

05. Proc. 02P8450/2013: CARLOS AUGUSTO REAL MARTINEZ: 
Professor Associado I - MS-5.1/RTC/PP/Dep. de Cirurgia. 
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Período: Novembro/2015 a Outubro/2018 – TRIENAL 
Parecer CCD/FCM-36/2019. (fls. 37 e 38) 

 
 
F) PESQUISADOR COLABORADOR - (Delib CONSU-A-06/06, A-06/2008 e Portaria DFCM-72/2008) -  
 
 
06. Proc. 02P15577/2012:  ANDRÉA ALESSIO VIEIRA ALVES:   

Departamento de Neurologia. 
Prorrogação no Programa de Pesquisador Colaborador a partir de 
24/02/2019 e Relatório de Atividades do biênio anterior. 
Parecer CCD/FCM-38/2019. (fls. 39) 

 
 
G) PROFESSOR COLABORADOR - (Delib CONSU-A-06/06, A-06/2008 e Portaria DFCM-72/2008) -  
 
07. Proc. 01P184/1969:  ROOSEVELT MOISÉS SMEKE CASSORLA:   

Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria. 
Prorrogação no Programa de Professor Colaborador a partir de 
28/03/2019 e Relatório de Atividades do biênio anterior. 
Parecer CCD/FCM-37/2019. (fls. 40) 

 
08. Proc. 02P6339/2013:  LAURA SILVEIRA MORIYAMA:   

Departamento de Neurologia. 
Prorrogação no Programa de Professor Colaborador a partir de 
26/04/2019 e Relatório de Atividades do biênio anterior. 
Parecer CCD/FCM-40/2019. (fls. 41) 

 
 
 
H) AFASTAMENTO SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS - (Delib CONSU-A-14/2015, artigo 7º) -  
 
09. Proc. 02P27158/2010:  MARCO ANTONIO DE CARVALHO FILHO:   

Professor Doutor II/MS-3.2/RDIDP/PP/DCM/FCM. 
Afastamento com prejuízo de vencimentos, pelo prazo de 12 
meses, a partir de 16/08/2019, para tratar de interesses particulares. 
Parecer CCD/FCM-39/2019. (fls. 42) 

 

 

I) PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DOCENTE -   
  

10. Of. 037/2019-DCM/FCM:  Solicitação de abertura de processo seletivo emergencial para 
preenchimento de vaga docente para atuação no ensino de graduação, 
pelo período de 1 (um) ano, ou enquanto perdurar o afastamento do 
Prof. Dr. Marco Antonio de Carvalho Filho. Aprovado pelo Conselho. 
(fls. 43)  

 

 

J) ESTÁGIO PROBATÓRIO - (Resolução GR-034/2014) -   
  

11. Proc. 02P30338/2015:  REBECCA CHRISTINA KATHLEEN MAUNSELL:   
Professor Doutor II/RDIDP/PP – OFT-ORL/FCM 
Parecer circunstanciado sobre a Avaliação Especial de Desempenho 
do período de julho/2017 a dezembro/2018. (fls. 44)  
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K)  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - (Resolução GR-037/2001)  
 
12. Proc. 02P6209/2019:  MARCELO AUGUSTO ANTÔNIO: -  

Integração no Programa de Prestação de Serviço Voluntário, pelo 
prazo de 2 (dois) anos, junto a Disciplina de Otorrinolaringologia do 
Departamento de Oftalmo-Otorrinolaringologia/FCM. Aprovado pelo 
Conselho Departamental. (fls. 45 a 49) 

 
13. Proc. 02P6208/2019:  MATHEUS BARBOZA LEAL: -  

Integração no Programa de Prestação de Serviço Voluntário, pelo 
prazo de 2 (dois) anos, junto a Disciplina de Oftalmologia do 
Departamento de Oftalmo-Otorrinolaringologia/FCM. Aprovado pelo 
Conselho Departamental. (fls. 50 a 53) 

 
14. Proc. 02P6211/2019:  THIAGO DO CARMO SILVEIRA: -  

Integração no Programa de Prestação de Serviço Voluntário, pelo 
prazo de 2 (dois) anos, junto a Disciplina de Oftalmologia do 
Departamento de Oftalmo-Otorrinolaringologia/FCM. Aprovado pelo 
Conselho Departamental. (fls. 54 a 57) 

 
 
 
L) COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL: -   
 
15. Parecer CVDA-03/19:  CRISTIANE KIBUNE NAGASAKO VIEIRA DA CRUZ: -  

Cadastramento no FVDA como Professor Doutor I, MS-3/RTP junto ao 
Departamento de Clínica Médica. Aprovado pela CVDA em 20/03/19. 
(fls. 58 a 66) 

 
16. Parecer CVDA-04/19:  Proposta de Regulamento do Programa de Valorização Docente 

Assistencial (PVDA) e da Comissão de Valorização Docente 
Assistencial (CVDA). Aprovado pela CVDA em 17/04/19. (fls. 67 a 73) 

 

 

M)  GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA -  
 
17. Parecer CG/FONO-5/2019: Proposta de alteração de catálogo 2020 do curso de graduação em 

Fonoaudiologia, com alterações curriculares (cursos 58 e 21) e criação 
de disciplinas (curso 58). Aprovado pela CEG em 05/04/2019. (fls. 74 
a 76) 

 
18. Of. FONO-22/2019: Proposta de alteração de catálogo 2020 do curso de graduação em 

Fonoaudiologia, com alteração do período de oferecimento da 
disciplina FN468 para o curso 55. Aprovado ad referendum da CEG. 
(fls. 77) 

 
19. Of. FONO-23/2019: Manifestação da CEG/Fono, em resposta ao Ofício Circular COMVEST 

09/2019, sobre o Vestibular Indígena, Vagas Olímpicas e Vagas 
ENEM. (fls. 78) 

 
 
 

 

Destaque 
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Homologação 

N)  GRADUAÇÃO EM MEDICINA -  
 
20. Parecer CEG-51/2019: Proposta de alteração de catálogo 2020 do curso de graduação em 

Física Médica, passando a MD948 a integrar o bloco de eletivas do 
referido curso. Aprovado pela CEG em 09/04/2019. (fls. 79) 

 
21. Parecer CEG-52/2019: Proposta de extinção da disciplina MD191 a partir do catálogo 2020 do 

curso de graduação em Farmácia, com último oferecimento no ano de 
2022. Aprovado pela CEG em 09/04/2019. (fls. 80) 

 
22. Parecer CEG-53/2019: Proposta de catálogo 2020 do curso de graduação em Medicina. 

Aprovado pela CEG em 09/04/2019. (fls. 81) 
 
23. Parecer CEG-54/2019: Proposta de inscrição do Prof. Dr. René A. Tio como Professor 

Especialista Visitante na Graduação, para o segundo semestre de 
2019. Aprovado pela CEG em 09/04/2019. (fls. 82) 

 
24. Parecer CEG-55/2019: Parecer da Comissão de Revalidação de Diplomas Médicos 

Estrangeiros, indeferindo a solicitação do candidato Jeferson 
Veronezi (01P-25651/2018). Aprovado pela CEG em 9/4/2019. (fls. 83) 

 
25. Parecer CEG-56/2019: Manifestação da CEG/Medicina, em resposta ao Ofício Circular 

COMVEST 09/2019, sobre o Vestibular Indígena, Vagas Olímpicas e 
Vagas ENEM. Aprovado pela CEG em 23/04/2019. (fls. 84 a 86) 

 
26. Parecer CEG-57/2019: Proposta de mudança para o curso de Medicina a ser adotada a partir 

de 2020, na Segunda Fase do Vestibular UNICAMP. Aprovado pela 
CEG em 23/04/2019. (fls. 87) 

 
 
 

P)  CEPID BRAINN 

 
27. Of. CEPID BRAINN-02/19: Plano de gestão e compartilhamento de uso de Equipamento 

Multiusuário, objeto do processo CEPID 2013/07559-3. (fls. 88 e 89) 
 
 
 
Q)  COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO: – 
 

Certificado de Especialização - (Deliberação CONSU-A-10/2015):  

28. Parecer FCM/CPG-18/2019: SÍLVIA ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA MARTINEZ: Parecer 
contrário à emissão do certificado de especialização solicitado pela 
interessada, em vista do resultado da avaliação de mérito do trabalho 
de monografia. Aprovados pela CPG. (fls. 90) 

 
 

Residência Médica – Subcomissão de Exames e Calendário 

29. Parecer FCM/CPG-19/2019: Composição da Subcomissão de Exames dos Programas de 
Residência Médica, bem com proposta de calendário de provas. 
Aprovado pela CPG. (fls. 91) 
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Residência Médica – Catálogo -  

30. Parecer FCM/CPG-20/2019: Alteração do Catálogo dos Programas de Residência Médica/2016, 
para adequação das disciplinas cumpridas pelos médicos residentes 
do 3º ano dos PRM em Oftalmologia e de Obstetrícia e Ginecologia, 
em 2018. Aprovado pela CPG. (fls. 92) 

 
 

Transferência de Nível -   

31. Parecer FCM/CPG-21/2019: ANA CLÁUDIA VIANA WANZELER: Transferência para o Doutorado, 
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, sob a 
orientação da Profª Drª Mônica de Cássia Alves de Paula. Aprovado 
pela CPG. (fls. 93) 

 
 

Editais de Processo Seletivo:  

32. Parecer FCM/CPG-22/2019: Editais de Processo Seletivo para ingresso no segundo semestre de 
2019, nos Programas de Pós-Graduação: Clínica Médica, 
Farmacologia, Fisiopatologia Médica, Ciências Médicas, Gerontologia 
e Saúde da Criança e do Adolescente. Aprovados pela CPG. (fls. 94) 

 
 

Eleição para Composição de Programa: 

33. Parecer FCM/CPG-23/2019: Resultado da eleição para composição da Comissão do Programa de 
Pós-Graduação em Fisiopatologia Médica. Aprovado pela CPG. (fls. 
95) 

 
 

Programa Pesquisador de Pós-Doutorado:  

34. Parecer FCM/CPG-24/2019: Ingressos no Programa Pesquisador de Pós-Doutorado. Aprovados 
pela CPG. (fls. 96) 

 
 
 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu – Credenciamentos e descredenciamentos:- 

35. Parecer FCM/CPG-25/2019: Credenciamento e descredenciamento de professores nos Programas 
de Pós-Graduação Stricto Sensu. Aprovados pela CPG. (fls. 97 e 98) 

 
 

Programas de Pós-Graduação Lato Sensu – Credenciamentos:- 

36. Parecer FCM/CPG-26/2019: Credenciamento de professores nos Programas de Pós-Graduação 
Lato Sensu. Aprovados pela CPG. (fls. 99) 

 
 
 
R)  COMISSÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS: – 
 

Cursos: Aperfeiçoamento/ Difusão/ Especialização/ Extensão: 
 



Pauta - 3ª Reunião Ordinária – 26/04/2019 

37. Parecer CEU/FCM-75/2019:  Tomografia computadorizada e ressonância magnética 
(oferecimento) 
Sigla: FCM–0912 
Tipo: Especialização Universitária - S 
Total de Horas-Aula: 560 horas 
Vaga(s): Mínimo 22, Máximo 40 
Custo por Aluno: R$ 11.998,33 
Responsável: Prof. Dr. Sérgio San Juan Dertkigil 
Departamento: Radiologia 
(fls. 100) 

 
38. Parecer CEU/FCM-76/2019:  Projeto para desenvolvimento e oferecimento de curso de extensão a 

distância - Edital 1/2019.  
Nome: Tecnologia Assistiva: Uso de recursos nas áreas de 
comunicação suplementar e/ou alternativa e deficiência visual  
Sigla: FCM–2020 
Tipo: Difusão Tecnológica – S 
Carga Horária Total: 30 horas 
Vaga(s): Mínimo 20, Máximo 800 
Recursos totais necessários: R$ 19.772,10 
Responsável: Profª Drª. Adriana Lia Friszman de Laplane 
Departamento: Desenvolvimento Humano e Reabilitação 
(fls. 101) 

 
39. Parecer CEU/FCM-77/2019:  Retina, Vítreo e Úvea Avançado (reoferecimento) 

Sigla: FCM–0353 
Tipo: Aperfeiçoamento   
Total de Horas-Aula: 180 horas 
Vaga(s): Mínimo 4, Máximo 40 
Custo por Aluno: R$ 500,00 
Responsável: Prof. Dr. Carlos Eduardo Leite Arieta 
Departamento: Oftalmo-Otorrinolaringologia/FCM 
(fls. 102) 

 
40. Parecer CEU/FCM-78/2019:  Catarata e Córnea Avançado (reoferecimento) 

Sigla: FCM–0355 
Tipo: Extensão 
Carga Horária Total: 300 horas 
Vaga(s): Mínimo 3, Máximo 10 
Custo por Aluno: R$ 500,00 
Responsável: Prof. Dr. Carlos Eduardo Leite Arieta 
Departamento: Oftalmo-Otorrinolaringologia/FCM 
(fls. 103) 

 
 
 

Atividades de Assistência:  
 
41.  Parecer CEU/FCM-79/2019:  MARIA BEATRIZ PUZZI:   

Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, com 
carga horária de 6h/semanais, vigência/2019. (fls. 104) 

 
42.  Parecer CEU/FCM-80/2019:  LÍLIAN TEREZA LAVRAS COSTALLAT:   

Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, com 
carga horária de 4h/semanais, vigência/2019. (fls. 105) 
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43.  Parecer CEU/FCM-81/2019:  MÔNICA CORSO PEREIRA:   

Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, com 
carga horária de 6h/semanais, vigência/2019. (fls. 106) 

 
44.  Parecer CEU/FCM-82/2019:  MANOEL BARROS BERTOLO:   

Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, com 
carga horária de 7h/semanais, vigência/2019. (fls. 107) 

 
45.  Parecer CEU/FCM-83/2019:  JOYCE MARIA ANNICHINO BIZZACCHI:   

Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, com 
carga horária de 8h/semanais, vigência/2019. (fls. 108) 

 
46.  Parecer CEU/FCM-84/2019:  RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA:   

Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, com 
carga horária de 5h/semanais, vigência/2019. (fls. 109) 

 
47.  Parecer CEU/FCM-85/2019:  SIMONE APPENZELLER:   

Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, com 
carga horária de 8h/semanais, vigência/2019. (fls. 110) 

 
48.  Parecer CEU/FCM-86/2019:  DENISE ENGELBRECH ZANTUT WITTMANN:   

Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, com 
carga horária de 8h/semanais, vigência/2019. (fls. 111) 

 
49.  Parecer CEU/FCM-87/2019:  ZORAIDA SACHETTO:   

Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, com 
carga horária de 7h/semanais, vigência/2019. (fls. 112) 

 
50.  Parecer CEU/FCM-88/2019:  RENATA FERREIRA MAGALHÃES:   

Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, com 
carga horária de 8h/semanais, vigência/2019. (fls. 113) 

 
51.  Parecer CEU/FCM-89/2019:  PAULO EDUARDO NEVES FERREIRA VELHO:   

Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, com 
carga horária de 2h/semanais, vigência/2019. (fls. 114) 

 
52.  Parecer CEU/FCM-90/2019:  MARIA ALMERINDA VIEIRA FERNANDES RIBEIRO ALVES:   

Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, com 
carga horária de 2h/semanais, vigência/2019. (fls. 115) 

 
 

Convênios/ Contratos/ Relatório Final/ Prestação de Contas:  
 
53. Parecer CEU/FCM-91/2019:  CPG/FCM: Convênio de cooperação entre a Universidade Estadual de 

Campinas e a Universidade Federal de Goiás, para execução do 
Programa de Mestrado Interinstitucional em Ciências da Cirurgia. 
Executor: Profª Drª Raquel Franco Leal  
Substituto: Profª Drª Cláudia Vianna Maurer Morelli 
(fls. 116) 

 
54. Parecer CEU/FCM-92/2019:  CPG/FCM: Convênio de cooperação entre a Universidade Estadual de 

Campinas e a Universidade Federal de Goiás, para execução do 
Programa de Doutorado Interinstitucional em Ciências da Cirurgia. 
Executor: Profª Drª Raquel Franco Leal  
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Substituto: Profª Drª Cláudia Vianna Maurer Morelli 
(fls. 117) 

 
55. Parecer CEU/FCM-93/2019:  CPG/FCM: Convênio entre a Universidade Estadual de Campinas e o 

Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. 
Boldrini, para cooperação técnica de ensino e pesquisa nas áreas 
relacionadas à Hematologia e Oncologia Pediátrica. 
Executor: Profª Drª Mariana Porto Zambon 
Substituto: Profª Drª Ricardo Mendes Pereira 
(fls. 118) 

 
56. Parecer CEU/FCM-94/2019:  DDHR/FCM: Termo Aditivo nº 1 ao Acordo de Cooperação Acadêmica 

internacional entre a Universidade Estadual de Campinas e a 
University of Nottingham, Inglaterra, para execução do Plano de 
Trabalho “Significados e mecanismos: avaliação de grupos de apoio 
para adultos com zumbido”. 
Executor: Profª. Drª. Helenice Yemi Nakamura     
Substituto: Profª. Drª. Maria Isabel Ramos do Amaral 
(fls. 119) 

 
57. Parecer CEU/FCM-95/2019:  DCM/FCM: Contrato de Prestação de Serviços entre a Universidade 

Estadual de Campinas e a Takeda Pharma Ltda., para realização de 
10 cursos de difusão, sob a responsabilidade da disciplina de 
Endocrinologia e Metabologia do DCM/FCM. 
Executor: Prof. Dr. Marcos Antonio Tambascia  
Substituto: Prof. Dr. Otávio Rizzi Coelho 
(fls. 120) 

 
58. Parecer CEU/FCM-96/2019:  DCM/FCM: Termo de Aditamento de Condução de Estudo 

Epidemiológico: Estudo de multicêntrico de coorte prospectiva, 
plurianual, para determinar a incidência de dengue em crianças e 
adultos de comunidades em regiões endêmicas do Brasil – 116606 
(EPI-DENGUE-006 BOD BR), sob o patrocínio da GlaxoSmithKline 
Brasil Ltda. (GSK) e Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).  
Executor: Prof. Dr. Francisco Hideo Aoki 
Substituto: Prof. Dr. Roberto Teixeira Mendes 
(fls. 121) 

 
59. Parecer CEU/FCM-97/2019:  DGM/FCM: Encerramento e Relatório Financeiro: Prestação de contas 

de recursos movimentados através da Área de Prestação de Serviços 
de Pequena Monta do convênio 27/97 – APS/FCM/Laboratório de 
Citogenética – Exercício: 2018.  
Responsável: Prof. Dr. Társis Antonio Paiva Vieira 
(fls. 122) 

 
60. Parecer CEU/FCM-98/2019:  DCM/FCM: Relatório Final do Contrato de Prestação de Serviços entre 

si celebram a Bayer S./A e a Universidade Estadual de Campinas com 
a interveniência administrativa da Fundação de Desenvolvimento da 
UNICAMP – FUNCAMP. 
Executor: Prof. Dr. Marcio Jansen de Oliveira Figueiredo  
Substituto: Prof. Dr. Otávio Rizzi Coelho 
(fls. 123) 

 
 

Programa de Treinamento em Serviço:  
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61. Parecer CEU/FCM-99/2019:  Treinamento em Serviço Social no Ambulatório de Psiquiatria 

Infantil, adolescente e criança pequena (oferecimento) 
Modalidade: Treinamento para profissional de saúde   
Vigência: 08/05//2019 a 08/04/2020 
Carga Horária Total: 352 Horas 
Vaga(s): 4 
Responsável: Prof. Dr. Paulo Dalgalarrondo 
Departamento: Psicologia Médica e Psiquiatria 
(fls. 124) 

 
62. Parecer CEU/FCM-100/2019:  Treinamento prático em enfermagem psiquiátrica e saúde mental 

(oferecimento) 
Modalidade: Treinamento para profissional de saúde   
Vigência: agosto//2019 a julho/2020 
Carga Horária Total: 320 Horas 
Vaga(s): 4 
Responsável: Prof. Dr. Paulo Dalgalarrondo 
Departamento: Psicologia Médica e Psiquiatria 
(fls. 125) 

 
63. Parecer CEU/FCM-101/2019:  Atendimentos psicanalíticos em uma perspectiva interdisciplinar 

(oferecimento) 
Modalidade: Treinamento para profissional de saúde   
Vigência: 08/08//2019 a 30/07/2020 
Carga Horária Total: 384 Horas 
Vaga(s): 2 
Responsável: Profª Drª Kelly Cristina Brandão da Silva 
Departamento: Desenvolvimento Humano e Reabilitação 
(fls. 126) 

 
64. Parecer CEU/FCM-102/2019:  Coleta de Exames (reoferecimento) 

Modalidade: Pesquisa em área básica   
Vigência: maio/2019 a abril/2020 (treinamento de 4 meses) 
Carga Horária Total: 320 Horas 
Vaga(s): 8 
Responsável: Prof. Dr. Aníbal Eugênio Vercesi 
Departamento: Patologia Clínica 
(fls. 127) 
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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE 1 

CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. No primeiro dia do mês 2 

de março de dois mil e dezenove, com início às nove horas, reuniu-se a Congregação da 3 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, na sala da Congregação 4 

desta Faculdade, sob a Presidência do Professor Doutor Luiz Carlos Zeferino, Diretor da 5 

FCM/UNICAMP, na Vice-Presidência o Professor Doutor Cláudio Saddy Rodrigues Coy, Diretor 6 

Associado da FCM/UNICAMP, assessorado pela Senhora Maria José Guardado Ramalheira, 7 

Assistente Técnico da FCM. Compareceram os membros: Aldair Weber, Álvaro Galette Júnior; 8 

Amélia Flor Soares Silva, Ana Helena Alves Reis Silva, André Fattori, Angélica Maria Bicudo, 9 

Carina Almeida Barjud, Cláudia Viana Maurer Morelli, Christiane Marques do Couto, Clarissa Lin 10 

Yassuda, Cláudio Eduardo Müller Banzato, Cristina Aparecida Arrivabene Caruy, Cristina Laguna 11 

Beneti Pinto, Erich Vinícius de Paula, Fabíola Taufic Monica Iglesias, Flávio César de Sá, Gabriel 12 

Forato Anhê, , Joana Fróes Bragança Bastos, Jorge Rizzato Paschoal, Lia Canotilho Logarezzi, 13 

Luiz Roberto Lopes, Maria Francisca Colella dos Santos, Maria Letícia Cintra, Maria Luiza Moretti, 14 

Mariana Porto Zambon, Nelson Adami Andreollo, Paula Cristina Albertoni de Cuquejo, Paulo 15 

Eduardo Neves Ferreira Velho, Raquel Silveira Bello Stucchi, Ricardo de Lima Zollner, Ricardo 16 

Mendes Pereira, Rodolfo de Carvalho Pacagnella, Rodrigo Gonçalves Pagnano, Sérgio Tadeu 17 

Martins Marba, Sílvia de Barros Mazon, Sofia Gallina Ferreira, Thiago Sancassani, Ubirajara 18 

Ferreira e Vera Lúcia Gil da Silva Lopes. Como convidados compareceram: Fábio Hüsemann 19 

Menezes, Ivani Rodrigues Silva, Gustavo Pereira Fraga, Paula Franco, Marcos Tadeu Nolasco 20 

da Silva, Roberto Benedito de Paiva e Silva, Sérgio de Lucca e Vagner de Castro. Ausências 21 

justificadas: Andrei Carvalho Sposito, Camila Delmondes Dias, Célia Regina Garlipp, Eduardo 22 

Hiroshi Tikazawa, Fernando Cendes, Maria Helena Baena de Moraes Lopes, Mary Ângela 23 

Parpinelli, Renata Cruz Soares Azevedo, Sérgio Roberto de Lucca e Vitória Régia Pereira 24 

Pinheiro.  O Senhor Presidente deu início à Sessão ressaltando que a pauta é extensa e com 25 

assuntos importantíssimos a serem discutidos. Agradeceu a todos pela compreensão da 26 

necessidade de alteração da data da reunião e passou imediatamente aos informes. O primeiro 27 

refere-se ao falecimento, no dia 25 de janeiro, do senhor Álvaro Reinaldo de Freitas, servidor 28 

aposentado da FCM e pai da servidora Cristiane Patrícia de Freitas, secretária do Departamento 29 

de Tocoginecologia. Comunicou também o falecimento, no dia 28 de fevereiro, do senhor Miguel 30 

Santana de Moura, pai da servidora Isabel Cristina Santana de Moura, do Departamento de 31 

Radiologia, e sogro do servidor Ademir de Souza Silva, do Departamento de Clínica Médica. 32 

Anunciou, com imenso prazer, que a professora Vera Lúcia Gil da Silva Lopes, do Departamento 33 
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de Genética Médica e Medicina Genômica, será empossada como membro titular da Academia 1 

Brasileira de Medicina e Reabilitação, em evento a ocorrer no dia 29 de março, na Casa de 2 

Medicina da PUC do Rio de Janeiro. Que o professor Fernando Cendes é o novo editor chefe da 3 

Seção de Epilepsia do período internacional Frontiers in Neurology. O professor Nelson Filice de 4 

Barros, do Departamento de Saúde Coletiva, eleito Secretário-Tesoureiro do Comitê de Pesquisa 5 

em Sociologia, da Associação Internacional de Sociologia, com mandato de oito anos. Continua 6 

e diz que três pesquisas da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp receberam 7 

menção honrosa do Prêmio Capes Teses e Prêmio Capes Interfarma. O aluno Thiago Junqueira 8 

Ribeiro de Rezende, orientado pelo professor Marcondes Cavalcante França Júnior, e o aluno 9 

Sérgio Xavier de Camargo, orientado pelo professor Gastão Vagner de Sousa Campos, 10 

receberam a menção honrosa do Prêmio Capes de Teses. E por fim, informa que o aluno 11 

Anderson Pinheiro, orientado pelo professor Rodolfo de Carvalho Pacagnella e José Guilherme 12 

Cecatti, recebeu a menção honrosa do Prêmio Capes-Interfarma. Seguindo a pauta o Senhor 13 

Presidente passou a discorrer sobre o demonstrativo financeiro, o saldo do início do mês, o total 14 

de recursos recebidos pelo SUS, pagamento e recebimento entre as unidades, a folha de 15 

pagamentos, totalizando uma receita líquida em janeiro de 2019 de R$ 34 mil e em fevereiro de 16 

R$ 171 mil. Ressaltou que em janeiro a folha teve um acréscimo de R$ 385 mil de despesas, dos 17 

quais R$ 150 mil aproximadamente de adiantamento de férias e 13º, etc., e em fevereiro foi 18 

adicionado R$ 50 mil para o FAEPEX, e ainda efetuadas coberturas de pagamentos referentes 19 

ainda a 2018, lembrando ainda que o dissídio e aumento salarial da FUNCAMP elevará a folha 20 

de pagamento da faculdade em aproximadamente R$ 40 mil por mês. Informou que em março a 21 

FCM terá que pagar mais ou menos R$ 150 mil relativos ao dissídio que não foi pago no ano 22 

anterior, o qual deverá ser acertado em uma única vez, e a equiparação mensal do novo dissídio 23 

incidindo sobre a folha de pagamento até agosto de 2019. Prosseguindo, informou que recebeu 24 

a solicitação do Departamento de Clínica Médica para que conte da pauta e que está no 25 

Expediente, e passou a palavra ao professor Ricardo Zollner para considerações acerca do 26 

mesmo. O professor Ricardo Zollner esclareceu que o documento diz respeito a uma situação 27 

enfrentada atualmente pelo Departamento, mas que em momento oportuno da reunião, onde 28 

serão tratados sobre os temas contidos nele, poderiam ser melhor debatidos. O Senhor 29 

presidente esclareceu ainda como informe da Diretoria sobre o Despacho da Reitoria enviado 30 

em 18 de dezembro de 2018 e recebido na FCM em 2 de janeiro de 2019, identificando cinco 31 

Departamentos da Faculdade de Ciências Médicas com menos de dez docentes, e dando um 32 

prazo de 60 dias para o encaminhamento do assunto, uma vez que o Estatuto da Universidade 33 

estabelece que os Departamentos com menos de dez docentes devem ser agregados a outros. 34 
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Os Departamentos mencionados são: Farmacologia, Ortopedia, Anatomia Patológica, Radiologia 1 

e Anestesiologia. Ressaltou que além da iniciativa da discussão com os Departamentos, foi 2 

solicitado um prazo de mais 60 dias para a Reitoria, o que foi concedido, ficando, portanto, a data 3 

de 18 de abril de 2019 como limite para a manifestação. Informou que o assunto foi 4 

detalhadamente discutido no CID e com cada um dos departamentos, e enfatizou que o que é 5 

determinado pelo Despacho é que a FCM apresente uma proposta de fusão de Departamento 6 

para solucionar o caso, mas o próprio Estatuto da Universidade estabelece que, em caráter 7 

excepcional, os Departamentos podem funcionar com um número menor por um período de dois 8 

anos, por razões acadêmicas. Os Departamentos de Farmacologia e Ortopedia já estavam 9 

operando desde 2014 sob esse regime de exceção, o qual está expirado desde 2016. Disse que 10 

trouxe, como sugestão, elaborar para cada um desses Departamentos justificativas acadêmicas, 11 

conforme o Estatuto, para que continuem funcionando com menos de dez docentes. Ressaltou 12 

que como isso tem que ser aprovado pela Congregação, essas justificativas serão trazidas na 13 

reunião de março como proposta para análise, modificações e aprovação para envio ao CONSU, 14 

que pode concordar total ou parcialmente. Sendo aprovadas todas as propostas, a Congregação 15 

tem dois anos para discutir os casos com mais calma e detalhamento, e enquadrar os 16 

Departamentos às normas do Estatuto. Salienta que o Departamento de Genética Médica, que 17 

não constava da lista de 2018, e que contava com dez docentes, acabou de perder um docente 18 

por conta de aposentadoria. Dessa forma, no momento a FCM conta com seis departamentos 19 

nesta situação. Caso o CONSU não aprove a justificativa para algum dos Departamentos, caberá 20 

a Congregação duas ações: ao discutir reposição de docentes priorizar docentes para os mesmos 21 

até completarem os dez necessários, ou de fato discutir a possibilidade de fusão entre 22 

Departamentos. Ressaltou ainda a possibilidade de haver uma mudança do próprio Estatuto, mas 23 

que essa seria uma ação mais complexa, e necessitaria que dois terços dos membros do CONSU 24 

votassem favoravelmente a essa mudança. Aproveitou o momento para comentar sobre a verba 25 

de R$ 9.600 milhões em 2019 reservada para novas contratações e promoções, mas esclareceu 26 

que em outro momento da reunião esse assunto será novamente mencionado, pois consta como 27 

tópico para discussão na pauta suplementar. Esclareceu que já foi enviado para o CONSU a 28 

proposta de divisão em 50% desse montante, ou seja, R$ 4.800 milhões para contratações e o 29 

mesmo valor para promoções. Para cada um desses tópicos serão adotados critérios específicos, 30 

sendo, portanto, para promoções, a análise do número total de docentes que cumprem 31 

temporalidade para serem promovidos. E as novas contratações ainda não estão definidas quais 32 

indicadores serão utilizados para a distribuição dos recursos entre as unidades. Certamente a 33 

FCM receberá uma boa parte desses recursos, mas em contrapartida, também é a unidade que 34 
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mais apresenta demandas. O professor Ricardo Zollner ressaltou que acha o momento 1 

interessante para começar a pensar e discutir acerca da estrutura departamental na unidade. 2 

Entende que não deve esperar dois anos para iniciar os estudos e sim iniciar a discussão 3 

imediatamente. Em seguida o professor Ubirajara Ferreira, na linha da fala anterior, comentou 4 

que a fusão não se trata da extinção do Departamento, pelo contrário, seria até um meio de 5 

fortalecimento do mesmo, não devendo, portanto, ser colocada como uma hipótese remota. 6 

Sugeriu, para tanto, que essa discussão seja feita com prioridade. O Senhor Presidente 7 

ressaltou que se compromete em manter a Congregação muito bem informada sobre todas as 8 

ações, sobre as discussões do CID, para que haja uma decisão com serenidade, maturidade e 9 

obviamente dentro do que for a melhor solução para a Faculdade. Esclareceu que entende como 10 

necessário no momento conseguirem esses dois anos de prazo, na medida do possível, para 11 

todos os Departamentos mencionados, para que possam então discutir com mais tempo e 12 

certezas sobre as demandas. O professor Nelson Andreollo concordou com as colocações feitas 13 

pelos professores Zollner e Ubirajara, mas ressaltou que a fusão de dois ou mais Departamentos, 14 

seria uma decisão sem volta e teria que ser feita entre áreas afins, necessariamente. Discorreu 15 

sobre experiência similar ocorrida na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que fez algumas 16 

fusões, unindo Departamentos, e reforçou que é um caminho sem volta. O Senhor Presidente 17 

ressaltou que essas discussões são longas e que as posições vão variar, cada Departamento 18 

tem uma demanda específica, portanto, enfatizou que neste momento o objetivo concreto é a 19 

redação de bons documentos, boas justificativas para que na reunião de março possam ser 20 

apreciadas e votadas, para que então o CONSU possa decidir sobre as mesmas. Propõe que o 21 

assunto seja retomado em reunião específica. O professor Franklin Braga concordou e ressaltou 22 

que, de fato, o melhor seria discutir com bastante calma para que não haja arrependimento no 23 

futuro. Passando para o próximo item da pauta, o Senhor Presidente discorreu sobre os cursos 24 

de aprimoramento da Faculdade de Ciências Médicas que se estendem para o HC, CAISM, 25 

CEPRE e Hemocentro, e lembrou que o pagamento destas bolsas foi suspenso em 2018. Com a 26 

troca de governo algumas orientações foram modificadas e, o pagamento das bolsas de estudo 27 

de 107 possíveis vagas não foram ainda liberadas. Informou que tem mantido conversas com a 28 

Secretaria de Estado da Saúde, e o acordado é que os recursos serão repassados para a 29 

Universidade, que fará o pagamento aos bolsistas. Disse que esse acerto está dependendo da 30 

manifestação do Secretário de Estado da Saúde, e quando ocorrer vai emitir o convênio, e assim 31 

desencadear a liberação dos recursos. O professor Roberto Benedito de Paiva e Silva salientou 32 

que o Edital perde a validade no dia 21 de março, portanto, e que é necessário tentar resolver 33 

essa questão até a data limite para se promovam as alterações necessárias e que possa lançar 34 
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a lista dos aprovados. Passando para o próximo item, o Senhor Presidente abriu a fala às 1 

Comissões. A professora Joana Bastos informou que está acontecendo a recepção dos 2 

calouros, estão na quarta chamada para preenchimento de 20 vagas que estavam em aberto, 3 

sendo 13 do ENEM. Informou ainda que aconteceu a aula magna proferida pelo professor João 4 

Luiz, que é titular aposentado do Departamento de Tocoginecologia. Aproveitou para agradecer 5 

aos alunos da Atlética, do Centro Acadêmico, do Diretório e as demais organizações pela 6 

acolhida organizada, carinhosa e emocionante que fizeram. Ressaltou que assim que tiver todos 7 

os dados enviados pela COMVEST trará a informação sobre o perfil dos alunos, lembrando que 8 

este é o primeiro vestibular que existe entrada pelo ENEM e uma política de cotas estabelecida, 9 

além do PAAIS, que é um programa de bonificação. Por fim esclareceu que é a COMVEST quem 10 

define os critérios de chamadas para as vagas ainda não preenchidas, e que no momento estão 11 

sendo chamados os classificados pelo ENEM. Na sequência a professora Christiane do Couto 12 

informou que, em relação ao ingresso dos alunos de Fonoaudiologia, já tem 27 preenchidas de 13 

um total de 30 vagas dividas entre vestibular, ENEM, 11 alunos pelo PAAIS, 15 gerais, 2 alunos 14 

do ProFIS e 1 aluno do PEC-G, vindo do Paraguai pelo convênio firmado entre países da América 15 

Latina e da África. Falou também sobre a aula magna, com uma adesão muito significativa dos 16 

calouros e família, com uma bela recepção, proferida pela professora Leny Kyrillos. Informou 17 

ainda sobre a aula trote e o acolhimento dos alunos na área de Saúde, que será na disciplina 18 

oferecida em conjunto a Medicina e a Fonoaudiologia. Em seguida o professor Ricardo Mendes 19 

Pereira informou que iniciaram nesta data os programas de residência médica, e foram 20 

recepcionados com palestras sobre ética médica, código de ética, segurança do paciente, 21 

Ouvidoria do hospital e outros temas. Informou ainda que está ocorrendo a quarta chamada para 22 

preenchimento de alguns programas ainda em aberto. A professora Cláudia Morelli, na 23 

sequência, informou sobre os editais do programa CAPES-PrInt, que serão lançados em breve, 24 

e que se trata de um programa de internacionalização institucional ligados às pós-graduações, e 25 

a data para entrega dos documentos será até dia 30 de abril. Outro informe é referente ao Sistema 26 

de Informação de Gerenciamento dos Alunos – SIGA, que a partir desta data, ao fazer a matrícula, 27 

o aluno deve dar ciência de que deve cumprir as normas do CEUA, CEP e SIGEM, e ao anexar 28 

os documentos para pedir a qualificação, tem que inserir também a aprovação dos mesmos. 29 

Questionada sobre o turnitin, informou que foi montado um grupo de trabalho liderado por ela e 30 

pelo professor Guilherme Cecatti, que já conversou com a biblioteca, para que possam ser 31 

implementadas essas boas práticas de pesquisa. Em seguida a professora Francisca Colella 32 

informou que no dia 26 aconteceram as atividades de encerramento da V Turma do Programa de 33 

Residência Multiprofissional, com a apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, e no 34 
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dia 8 de abril acontecerá a aula inaugural dos ingressantes de 2019 com a palestra do professor 1 

Jamiro Wanderley sobre ética na saúde, estendendo o convite para toda a comunidade. O 2 

professor Rodolfo Pacagnella, na sequência, destacou o Edital da Pró-Reitoria de Extensão e 3 

Cultura que estará aberto até o dia 13 de março para fomento de projetos de extensão e ensino 4 

à distância. Informou que serão financiados até 20 mil reais por projeto para execução do projeto 5 

de ensino à distância, com possibilidade de até 4 mil reais para compra de equipamentos. Disse 6 

que está sendo elaborado um template aos docentes que tiverem interesse e não possuírem 7 

muita habilidade com o ensino à distância, para facilitar a execução e a submissão do projeto. 8 

Disse que esse apoio de proposta será encaminhado ainda nesta dada para os Departamentos 9 

para a divulgação. Destacou o projeto de extensão do professor Rubens Bedrikow, constante da 10 

pauta suplementar, que é um projeto de promoção de cidadania à saúde em aglomerado 11 

subnormal, um projeto de extensão que foi financiado por um edital da PROEC anteriormente. 12 

Cita que recentemente foram em um assentamento, produziram um vídeo, e tem sido realizada 13 

uma mudança social importante com inserção de alunos de pós-graduação, projetos de pesquisa, 14 

sendo agraciado com um prêmio na Câmara Municipal de Vereadores de Campinas. Informou 15 

que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura vai lançar um vídeo na próxima semana sobre o projeto 16 

como modelo de projeto de extensão que a universidade quer implementar. O Senhor Presidente 17 

justificou a ausência do professor André, da Comissão de Pesquisa, e passou, em seguida, a 18 

palavra ao professor Cláudio Coy, que informou sobre o edital da FINEP, vigente, que é para 19 

implantação de Centro de Treinamento em Cirurgia Robótica em três centros universitários, com 20 

o valor de R$ 1 milhão cada, e a contrapartida variando entre 2 e 20% das instituições. Informou 21 

que estão tratando com as áreas cirúrgicas, potenciais interessados, para elaboração de um 22 

projeto para submissão até 26 de abril de 2019. O professor Sérgio de Lucca lembrou da 23 

necessidade de encaminhar com o novo Regimento da Comissão de Valorização Docente 24 

Assistencial, em função da incorporação das Faculdades de Enfermagem e de Ciências 25 

Farmacêuticas. Dando prosseguimento o Senhor Presidente passou imediatamente a palavra 26 

aos membros inscritos. O professor Cláudio Banzato justificou a ausência da professora Renata 27 

Azevedo, que está participando de banca de concurso, e solicitou que desse conhecimento à 28 

Congregação de uma manifestação recente do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria, 29 

assinada por todos os docentes, relativo a situação do atendimento das urgências e emergências 30 

psiquiátricas na UER. Ressaltou que não é um problema atual e nem exclusivo desta área, mas 31 

que existem algumas especificidades, que são as seguintes: desde a última década a UER está 32 

sendo a responsável por toda urgência e emergência psiquiátrica da região metropolitana, 33 

incluindo a rede privada. Ressaltou que os pacientes têm permanecido na UER por até 15 dias, 34 
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hospitalizações psiquiátricas com pessoas com problemas comportamentais sérios, e parte 1 

desses pacientes têm sido mantidos com contenção mecânica por um tempo absurdamente 2 

prolongado, colocando o paciente em uma situação desumana e com riscos para a saúde. 3 

Enfatizou que atualmente para cada leito desocupado tem-se de cinco a dez pacientes candidatos 4 

a essa vaga. Ressaltou ainda que o limiar para a internação psiquiátrica está aumentando, e 5 

esses pacientes podem representar, em algumas situações, riscos para si e para outros, portanto, 6 

é necessário o apoio para que essa situação possa ser revertida. A necessidade atual é de outras 7 

emergências e leitos psiquiátricos em hospital geral. O Senhor Presidente reconheceu que esse 8 

é um assunto delicado e após a defesa do fechamento de hospitais e de leitos, hoje faltam as 9 

vagas que o professor Cláudio colocou. Informou que já tem uma reunião agendada no Hospital 10 

de Clínicas com os gerentes das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, para tratar sobre a 11 

questão relatada, e a FCM vai acompanhar esse processo.  Na sequência o professor Zollner 12 

manifestou-se em relação ao ensino de graduação. Disse que soube da movimentação dos 13 

alunos do terceiro ano que estão na Semiologia, motivados talvez por algumas das situações que 14 

deixará relatado. Discorreu sobre a participação dos médicos assistentes, um problema repetido 15 

no CID e na Congregação, e a progressão, repercutindo do ponto de vista de ensino de 16 

supervisão, tanto docente quanto assistente. Comentou sobre alguns pontos, tais como: falta de 17 

estímulo a carreira, contingenciamento de vaga docente, docentes com cargos administrativos 18 

sem a contrapartida, e aposentadoria de docentes. Discorreu sobre a proporção docente/aluno, 19 

especialmente na Semiologia, está muito aquém do desejável, o que era de excelência, de 4 para 20 

1, está atualmente com 13, podendo chegar a 15 alunos para 1 supervisor. Enfatizou que a 21 

Semiologia, como uma disciplina estratégica na formação do aluno de Medicina, diante dessas 22 

dificuldades de contratação em relação aos médicos assistentes, encontra-se atualmente com 23 

um problema gravíssimo, necessitando de ações emergenciais para serem resolvidas. Com a 24 

palavra a acadêmica Amélia Flor manifestou concordância com as colocações do professor 25 

Zollner e enfatizou que a Semiologia é fundamental para a carreira médica, e há uma necessidade 26 

de docentes para o ensino, tanto docentes quanto médicos assistentes. Afirmou que é inviável a 27 

relação de 15 alunos por professor, tanto do ponto de vista didático, por conta da disponibilidade 28 

de tempo do docente em um curto espaço de tempo para sanar as dúvidas de todos, e do ponto 29 

de vista humano, pois não tem como o aluno no leito do paciente aprender algo, sendo inclusive 30 

desumano com o paciente essa ação. Esclareceu que os alunos do 3º ano ao invés de estarem 31 

na aula de Semiologia nesse momento, se encontravam do lado de fora da reunião em 32 

solidariedade ao pedido do Departamento de Clínica Médica, e solicitam a atenção da Diretoria 33 

para que o problema seja solucionado. A professora Joana Bastos falou sobre os problemas da 34 
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disciplina de Semiologia, que vem enfrentando problemas faz muito tempo, em função de 1 

aposentadorias, problemas de saúde, realocação de profissionais para atuar na gestão, etc. Disse 2 

que, na sua interpretação, existe uma questão que é emergencial, que já conversou com o Diretor 3 

Associado, que é a contratação imediata de médicos para poder suprir essa demanda. Salienta 4 

que está sendo feita uma análise de todo o eixo da Clínica Médica, sendo possível inclusive que 5 

haja alguma modificação no formato da Semiologia, entretanto, é necessária muita reflexão prévia 6 

para tomar tal decisão. Sugeriu a necessidade da revisão da estrutura do Departamento de 7 

Clínica Médica, e sugeriu que quando fosse formado o grupo de trabalho de avaliação dos 8 

Departamentos que se fizesse uma reflexão sobre os pleitos da Clínica Médica, se são 9 

pertinentes ou não, ou se caberia a faculdade fazer uma reavaliação. Até para haver uma 10 

priorização da área, porque na graduação as disciplinas de Emergência, Clínica Médica e Saúde 11 

da Família são extremamente desfalcadas de docentes e com muitas dificuldades de cumprir 12 

qualquer carga horária. O professor Gustavo Fraga, em acordo com as falas do professor 13 

Zeferino, reafirmou que será necessário se fazer um workshop ou algo semelhante para se 14 

pensar o futuro, pois um lugar de excelência onde dois terços dos egressos não passam na 15 

própria prova, está longe de sê-lo, algo está errado. Portanto, a sugestão é que se tire um dia 16 

para a discussão desse tema, elaborando-se um workshop, para a discussão exclusivamente 17 

sobre o futuro. A professora Angélica Bicudo comentou sobre o problema da Clínica Médica 18 

sugerindo que, emergencialmente, se reveja a possibilidade de aproveitamento dos docentes 19 

para o 4º ano. Saliente que são docentes totalmente capazes, de excelência, que podem estar 20 

se deslocando para cobrir essa deficiência momentaneamente. O professor André Fattori 21 

comentou sobre o aumento do número de alunos nos últimos anos, e as dificuldades em relação 22 

aos docentes, como a contenção de contratação de vagas nos últimos anos, a não valorização 23 

da carreira docente, a falta de estímulo para a fixação do mesmo na FCM em regime integral e 24 

sua permanência na carreira. Enfatizou que o enfraquecimento institucional é em decorrência à 25 

falta de estímulo a fixação de docentes ao longo do tempo. A acadêmica Ana Helena Reis 26 

reiterou alguns pontos trazidos na discussão, especialmente no que tange a dificuldade em 27 

turmas com muitos alunos, pois prejudica o aprendizado, mas além disso, muito mais prejudicial 28 

é para o paciente. Entende que a solução, para o momento, seria a contratação emergencial de 29 

docente. Enfatizou que apoia a ideia do workshop, com ampla participação da comunidade 30 

acadêmica, docentes, médicos assistentes envolvidos no processo, para que se possa discutir 31 

sobre a estruturação do currículo e soluções conjuntas sobre o tema. Em seguida o Senhor 32 

Presidente agradeceu pelas diversas manifestações e ressaltou que é necessário conhecer mais 33 

o que as outras instituições estão fazendo para contornar os mesmos problemas. Discorreu sobre 34 



Expediente - 3ª Reunião Ordinária – 26/04/2019 - fls.  9 

o funcionamento atual da Biblioteca, e as possíveis modernizações referentes a mesma. 1 

Comentou sobre o modelo da Clínica Médica, instituído há mais de 50 anos, e o questionamento 2 

se não é chegado a hora de se rever esses procedimentos. O professor Cláudio Banzato, em 3 

um aparte, informou que existem inovações e mudanças ocorrendo sim, com participação de 4 

cinco docentes do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria na Semiologia Psiquiátrica, 5 

e reconhece que está longe de ser a forma plena e necessária, mas que os procedimentos e 6 

normas estão acontecendo ao longo do tempo. O Senhor Presidente ressaltou que um outro 7 

problema ocorrido ao longo dos anos é que em uma situação emergencial numa determinada 8 

área, se contratava médicos FUNCAMP, que é um contrato precário, que acaba ficando como 9 

uma solução permanente. Exemplificou citando a Clínica Médica, que a cada três médicos que a 10 

faculdade tem um está na Clínica Médica, e quando se faz uma análise percebe-se que um 11 

grande contingente que está dentro do HC, não está atuando no 4º ano, que é papel da faculdade 12 

colocar médicos nessa área. Informou que, junto com os professores Manoel e Coy, participou 13 

de reunião na Reitoria para discutir sobre a questão relacionada a médicos. Falou sobre as 14 

especificidades dos servidores contratados pela faculdade, e que alguns inclusive estão dando 15 

plantão no HC, e da necessidade da elaboração de uma política eficiente da gestão dessa 16 

situação, pois isso impacta no hospital e impacta no ensino. Informou ainda que na próxima 17 

reunião do Conselho Superior estará pautado a implantação de cartão de ponto no Hospital de 18 

Clínicas. Comentou ainda sobre a possibilidade de pagamento de complementação para 19 

profissionais da Prefeitura para o apoio ao ensino da FCM. Informou que o assunto está 20 

aguardando análise da Procuradoria do Município, para verificar a necessidade de se fazer uma 21 

lei específica, uma vez que a UNICAMP é um órgão público. Caso a proposta não avance através 22 

do Executivo, serão feitas tentativas através da Câmara de Vereadores. Enfatizou que todos 23 

esses pontos que traz para a discussão são relatos desse período de diagnósticos sobre a 24 

fragilidade de como as coisas estão funcionando. Na sequência o professor Zollner agradeceu 25 

aos colegas que reconheceram a importância de rever a estrutura departamental da Clínica 26 

Médica, como sugeriu. Enfatizou que os problemas departamentais estão sendo analisados pelo 27 

próprio Departamento, mas dependem da Congregação para gerenciar problemas que 28 

porventura ocorram, especialmente aqueles que envolvem recursos financeiros. Questionou se 29 

não seria possível fazer a complementação emergencialmente com médicos da prefeitura. Com 30 

relação à estrutura da Biblioteca, ressaltou que existem ferramentas e plataformas eletrônicas 31 

que docentes e alunos sequer conhecem a sua existência, e que talvez fosse necessária maior 32 

divulgação.  O Senhor Presidente fechou a discussão sobre o tema ressaltando que a faculdade 33 

continuará discutindo e encaminhando todos os pleitos para que haja um bom encaminhamento 34 
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em direção a resolução dos problemas. Enfatizou que a lógica de contratação automática é 1 

equivocada, do ponto de vista do crescimento. Que para cada contração deveria ter sido feita 2 

uma análise para saber o melhor local para sua alocação. Em seguida a professora Maria Luiza 3 

Moretti ressaltou que, quanto aos comentários que foram feitos sobre o modelo da Semiologia 4 

ser antigo, defende que por mais que se inove na área, por mais que as técnicas se aperfeiçoem 5 

em bonecos, nada substituirá o contato professor-aluno-paciente. Salientou que tem que 6 

melhorar o respeito com o paciente, no hospital como um todo, e não apenas na disciplina de 7 

Semiologia. Disse que os compromissos importantes devem ser elencados e levados ao 8 

Conselho Superior do HC, e concorda que a assistência no hospital tem influência direta no 9 

ensino médico, não recebendo a devida atenção. Citou a estrutura precária do Pronto-Socorro, 10 

que tem parte instalada provisoriamente em container e que ficou de forma definitiva. Outra 11 

questão que comentou é com relação aos médicos assistentes que não cumprem o horário 12 

estabelecido no contrato. Colocou também o aumento desigual entre o número de alunos e 13 

docentes ao longo dos anos, e a valorização necessária ao corpo docente da FCM, que presta o 14 

seu trabalho com excelência. A acadêmica Lia Logarezzi também trouxe considerações acerca 15 

da inovação na área de Semiologia, enfatizando que são necessárias muita discussão sobre o 16 

assunto. Como representante dos alunos, questionou que resposta prática pode levar ao grupo 17 

referente a ações de curto prazo e ações de longo prazo para a resolução dos problemas 18 

debatidos. Disse que a categoria vai ficar vigilante e acompanhar as decisões. A professora 19 

Cristina Caruy manifestou colocando-se em apoio às falas do professor Zeferino e da professora 20 

Maria Luiza. Concordou que o cumprimento de carga horária é uma forma de melhorar a 21 

assistência do HC, e que o tema deve ser levado para discussão no Conselho Superior. O 22 

professor Flávio Sá lembrou que a movimentação que foi realizada em prol do ensino em 23 

meados dos anos 2000 elevou a graduação em vários aspectos, e que agora é chegada a hora 24 

de se repensar algumas coisas e trazer outras ideias para superar as dificuldades e reorganizar 25 

o curso como novas perspectivas. Enfatizou o apoio a organização de um workshop ou seminário 26 

para se discutir o ensino da graduação, e que a faculdade toda possa se envolver nas discussões 27 

contribuindo com ideias, e que possam surgir propostas a partir daí para que haja o 28 

comprometimento em realizá-las para o bem da entidade. O Senhor Presidente agradeceu as 29 

falas trazidas pelos colegas e ressaltou que a demanda específica da Semiologia será atendida, 30 

da mesma forma como foram atendidas algumas outras, emergencialmente. Ressaltou que 31 

eventuais contratações são emergenciais e se encerram, para não se transformar em 32 

acomodação que se pereniza, o que historicamente tem acontecido na FCM.  Disse também que 33 

serão necessárias muita discussão tanto departamental quando a nível de Congregação para 34 
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rearranjar todas as demandas. Considerou que trazer informações sobre a avaliação da 1 

residência seria oportuno, ainda que o horário da reunião esteja já avançado. O professor Erich 2 

de Paula apresentou os dados elaborados pela equipe do NAPEM acerca da análise parcial 3 

focada no desempenho dos alunos da residência. Reforçou que o ponto de partida é o incremento 4 

da reprovação dos alunos na primeira fase chegando a mais de 60% no ano. Esclareceu que os 5 

dados do teste do progresso é a melhor métrica para se correlacionar com nota da prova de 6 

residência. Discorreu detalhadamente sobre a comparação dos alunos no teste de progresso nos 7 

diversos anos e em instituições diversas. O Senhor Presidente ressaltou que a vantagem do 8 

Teste de Progresso é ser a métrica que mais se relaciona com o resultado, quando em 9 

comparação com as outras escolas. Enfatizou que a impressão que se tem mediante os dados é 10 

que os alunos perderam desempenho em relação a outras faculdades, visto isso no teste de 11 

progresso e no exame de residência. O professor Ricardo acrescentou que existe uma 12 

coincidência de mais de 90% dos alunos que não passam na FCM também não serem 13 

convocados para a segunda fase da USP, USP/Ribeirão e Botucatu, chamando a atenção para 14 

análise dos dados. A professora Angélica Bicudo informou que, com exceção da USP São 15 

Paulo, todas as escolas públicas do estado de São Paulo participam do Teste de Progresso, além 16 

da UEL de Londrina e FURB de Blumenau. Que em 2018 vai acontecer o Teste de Progresso 17 

Paulista, unindo quatro consórcios na aplicação da prova e em 2020, o teste nacional, sob a 18 

Coordenação da ABEM. A professora Joana Bastos ressaltou que a Comissão de Ensino 19 

também está fazendo a análise desses dados, e enfatizou que as provas são robustas na 20 

cobrança do emprego do conhecimento na prática médica, baseadas em casos clínicos. O 21 

professor Gustavo Fraga parabenizou o grupo que realizou o estudo, que deixa muito clara a 22 

performance da turma no último ano e dá ferramentas e dados para análises e ações futuras. Fez 23 

um alerta com relação aos melhores alunos, aqueles que passam nas provas da UNICAMP e nas 24 

demais instituições, estão optando por fazer o curso em outras universidades, sendo necessário 25 

repensar estratégias para mantê-los, assim como repensar o futuro para manter o padrão de 26 

excelência. O professor Ubirajara Ferreira chamou a atenção o dado acerca da correlação que 27 

existe, mas não parece ser linear, pois a queda no teste de progresso é uma queda leve e acima 28 

da média, ao passo que a reprovação foi catastroficamente maior, e que considera que merece 29 

cuidadosa análise. O professor Ricardo Mendes Pereira esclareceu que, de acordo com os 30 

dados disponibilizados, a média dos alunos da UNICAMP foi 0,2 pontos menor do que o ano 31 

anterior, e os alunos de outras escolas foi 0,5 pontos acima. Concluiu, com isso, que, na média, 32 

os alunos da FCM foram pouco piores, e os de fora foram pouco melhores. Concluiu que existe 33 

sim uma diferença, mas que está se aproximando. Em seguida o professor Marcos Nolasco, em 34 
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vista do tema discutido, comunicou que a equipe da Biblioteca tem a disponibilidade para se 1 

integrar ao esforço da Comissão de Graduação na colaboração junto a equipe para auxiliar no 2 

provimento de ideias e o uso dos recursos, informando que a Biblioteca dispõe de quatro 3 

exemplares de todos os livros recomendados pelos coordenadores de disciplinas de graduação, 4 

além dos recursos eletrônicos e digitais que sempre podem ser aprimorados. A professora 5 

Raquel Stucchi, em apoio a falas anteriores, ressaltou a importância da realização de um 6 

workshop para análise dos problemas atuais da instituição, olhando e analisando 7 

cuidadosamente os erros cometidos para a partir daí poder propor os objetivos, metas e anseios 8 

para o futuro. Em relação à padronização do uso dos aventais no HC, explicou que o processo 9 

sofreu leve atraso, mas que já foram disponibilizados à Superintendência e em breve serão 10 

disponibilizados à comunidade. Em nome da Diretoria Clínica e do Núcleo de Segurança do 11 

Paciente, solicita que sirvam como exemplo na utilização dos aventais.  Não havendo mais 12 

inscritos o Senhor Presidente encerrou o Expediente e colocou para apreciação as Atas da IX e 13 

X Reuniões Ordinárias da Congregação do ano de 2018. Não havendo nenhuma manifestação, 14 

foram submetidas a aprovação, sendo aprovadas com cinco abstenções. Passou em seguida 15 

para a Ordem do Dia. Explicou que os itens 1, 2, 3, 4 e 5 da pauta regular, além do item 1 da 16 

Pauta Suplementar são destaques da mesa. Consultado o Colegiado e não havendo outros 17 

destaques, submeteu à votação os demais itens da Ordem do Dia, incluindo a Pauta 18 

Suplementar, sendo aprovados, por unanimidade, os pareceres que subsidiaram os seguintes 19 

processos: PARTE II – Para Aprovação – E) PRÊMIO DE RECONHECIMENTO ACADÊMICO - 20 

06. Of. FONO-08/2019: Parecer da Comissão indicando o vencedor do “Prêmio de 21 

Reconhecimento Acadêmico ao Ensino de Graduação “Prof. Dr. Gabriel Oliveira da Silva Porto”, 22 

edição 2018. Aprovado pelo CD. 07. Memo. 07/2019-CEG: Parecer da Comissão indicando o 23 

vencedor do “Prêmio de Reconhecimento Acadêmico ao Ensino de Graduação “Prof. Dr. Miguel 24 

Ignácio Tobar Acosta”, edição 2018. Aprovado pela CEG/FCM. F) RELATÓRIO DE ATIVIDADES 25 

- CARREIRA MS - (Deliberação CONSU-A-15/2015) - Regime de Dedicação Integral à Docência 26 

e à Pesquisa: - 08. Proc. 32P22050/2008: ERICH VINICIUS DE PAULA - Professor Doutor I - 27 

MS-3.1 RDIDP/PP – Dep. de Clínica Médica. Período: Setembro/2015 a Agosto/2018 - TRIENAL. 28 

Titulação: Médico: FCM/UNICAMP1998; Doutor: FCM/Unicamp/2006. Parecer CCD/FCM-29 

01/2019. 09. Proc. 01P4038/1979: VERA MARIA SANTORO BELANGERO. Professor Associado 30 

I - MS-5.1 RDIDP/PS – Dep. Pediatria. Período: Agosto/2013 a Julho/2018 – QUINQUENAL. 31 

Titulação: Médico: FCM-Unicamp/1976; Livre Docente: FCM/Unicamp/2002. Parecer CCD/FCM-32 

02/2019. 10. Proc. 01P3439/1986: BELMIRO GONÇALVES PEREIRA - Professor Doutor II - MS-33 

3.2 RDIDP/PP – Dep. Tocoginecologia. Período: Outubro/2013 a Setembro/2018 – 34 
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QUINQUENAL. Titulação: Médico: FCM-Unicamp/1982; Doutor: FCM-Unicamp/1996. Promoção 1 

por Mérito para o nível MS-3.2 em 14/03/2012.Parecer CCD/FCM-03/2019. 11. Proc. 2 

01P3477/1980:LILIAN TEREZA LAVRAS COSTALLAT. Professor Titular - MS-6 RDIDP/PP – 3 

Dep. Clínica Médica. Período: Outubro/2013 a Setembro/2018 – QUINQUENAL. Titulação: 4 

Médico: PUCCAMP/1981; Titular: FCM-Unicamp/2017. Parecer CCD/FCM-05/2019. 12. Proc. 5 

01P3728/1985: MANOEL BARROS BERTOLO. Professor Titular - MS-6 RDIDP/PP – Dep. 6 

Clínica Médica. Período: Outubro/2013 a Setembro/2018 – QUINQUENAL. Titulação: Médico: 7 

PUCCAMP/1981; Titular: FCM-Unicamp/2017. Parecer CCD/FCM-06/2019. 13. Proc. 8 

01P3560/1988: GABRIEL HESSEL. Professor Titular - MS-6 RDIDP/PP – Dep. de Pediatria. 9 

Período: Outubro/2013 a Setembro/2018 – QUINQUENAL. Titulação: Médico: FMABC/1984; 10 

Titular: FCM/Unicamp/2015. Parecer CCD/FCM-018/2019. 14. Proc. 01P4101/1986: INES 11 

CARMELITA MINNITI RODRIGUES PEREIRA. Professor Doutor II - MS-3.2 RDIDP/PP – Dep. 12 

Radiologia. Período: Outubro/2013 a Setembro/2018 – QUINQUENAL. Titulação: Médico: 13 

FMJ/1981; Doutor: FCM/Unicamp/1998. Promoção por Mérito para o nível MS-3.2 em 14 

14/03/2012. Parecer CCD/FCM-019/2019. Regime de Turno Completo: - 15. Proc. 15 

01P3712/1983: NELSON MÁRCIO GOMES CASERTA: Professor Associado I - MS-5.1 RTC/PS 16 

– Dep. Radiologia. Período: Outubro/2013 a Setembro/2018 – QUINQUENAL. Titulação: Médico: 17 

FCM-Unicamp/1976; Doutor: FCM-Unicamp/1993. Promoção por Mérito para o nível MS-5.1 em 18 

07/07/2015. Parecer CCD/FCM-07/2019. 16. Proc. 01P1098/1980: CARLOS HENRIQUE POLLI: 19 

Professor Assistente I - MS-2.1 RTC/PS – Dep. Tocoginecologia. Período: Setembro/2014 a 20 

Agosto/2018 – QUADRIENAL. Titulação: Médico: FM-Jundiaí/1977. Parecer CCD/FCM-08/2019. 21 

G) RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CARREIRA DEER - (Portaria do Diretor nº 45/2009) - Regime 22 

de Dedicação Integral: - 17. Proc. 01P3377/1976: IVANI RODRIGUES SILVA. DEER – RDI/M – 23 

Dep. de Desenvolvimento Humano e Reabilitação. Período: Julho/2014 a Junho/2018 – 24 

QUADRIENAL. Titulação: Linguística: Unicamp- 1980; Doutor: FCM-Unicamp/2004. Parecer 25 

CCD/FCM-09/2019. H) PROFESSOR COLABORADOR - (Delib CONSU-A-06/06, A-06/2008 e 26 

Portaria DFCM-72/2008) - 18. Proc. 02P27176/2010: JOSÉ CARLOS PAREJA: Departamento de 27 

Cirurgia. Prorrogação no Programa de Professor Colaborador a partir de 19/12/2018 e Relatório 28 

de Atividades do biênio anterior. Parecer CCD/FCM-010/2019. 19. Proc. 02P28136/2010: MARIA 29 

JOSÉ MARTINS DUARTE OSIS: Departamento de Tocoginecologia. Prorrogação no Programa 30 

de Professor Colaborador a partir de 17/12/2018 e Relatório de Atividades do biênio anterior. 31 

Parecer CCD/FCM-011/2019. 20. Proc. 01P20/1968: JOSÉ MARTINS FILHO: Departamento de 32 

Pediatria. Relatório Final no Programa de Professor Colaborador. Parecer CCD/FCM-012/2019. 33 

I) PESQUISADOR COLABORADOR - (Delib CONSU-A-06/06, A-06/08 e Portaria DFCM-72/08) 34 
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- 21. Proc. 02P5350/2001: JACQUELINE MENDONÇA LOPES DE FARIA: Departamento de 1 

Clínica Médica. Relatório Final no Programa de Pesquisador Colaborador. Parecer CCD/FCM-2 

013/2019. 22. Proc. 02P13762/2010: SILVIA HELENA RABELO DOS SANTOS: Departamento 3 

de Tocoginecologia. Prorrogação no Programa de Pesquisador Colaborador a partir de 4 

22/10/2018 e Relatório de Atividades do biênio anterior. Parecer CCD/FCM-014/2019. J)  5 

CATÁLOGO DE ÁREAS E/OU DISCIPLINAS CONCURSÁVEIS - 23. Of. 06/2019-DRX: 6 

DRX/FCM: Atualização do Catálogo de Áreas/Disciplinas concursáveis do Departamento de 7 

Radiologia/FCM. Aprovado pelo CD em 5/2/2019. 24. Of. 03/2019-DPC: DPC/FCM: Atualização 8 

do Catálogo de Disciplinas concursáveis do Departamento de Patologia Clínica/FCM. Aprovado 9 

pelo CD em 5/2/2019. K) CONCURSO PARA PROFESSOR DOUTOR – (Deliberação CONSU-10 

A-30/2013) - Abertura de Concurso e/ou Edital de Inscrição: 25. Of. 01/2019-DPC: Departamento 11 

de Patologia Clínica: Solicitação de abertura de concurso para provimento de 1 (um) cargo de 12 

Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, junto à área de 13 

Hematologia em Patologia Clínica (MD443, MD644, MD758, MD943, MD188 e FR157). Recursos: 14 

demissão do Prof. Kleber Yotsumoto Fertrin. Aprovado pelo CD em 11/2/2019. 26. Proc. 02P-15 

3620/2019: Departamento de Patologia Clínica: Edital de abertura de inscrição ao concurso para 16 

provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, com opção preferencial 17 

para o RDIDP, junto à área de Bioquímica Clínica (MD443, MD544, MD644, MD758, MD943, 18 

MD183, FR155 e FE156). Recursos: vaga da Profª Nelci Fenalti Höehr. Aprovado pelo CD em 19 

11/2/2019. Inscrição de candidatos e designação de Comissão Julgadora: 27. Proc. 20 

02P17268/2018: Departamento de Pediatria: Área de Neonatologia (MD131, MD643, MD941, 21 

RM169, RM175, RM195, RP006): 1) Candidata: Gladys Gripp Bicalho. 2) Comissão Julgadora: 22 

Membros Titulares: Angélica Maria Bicudo (Prof. Associado-FCM/UNICAMP) Mônica Aparecida 23 

Pessoto (Prof. Doutor-FCM/UNICAMP); Maria Ângela R. Góes Monteiro Antonio (Prof. Titular-24 

FCM/UNICAMP); Maria Regina Bentlin (Prof. Doutor-FMB/UNESP) e Walusa Assad Gonçalves 25 

Ferri (Prof. Doutor-FMRP/USP). Membros Suplentes: Adriana Gut Lopes Riccetto (Prof. Doutor-26 

FCM/UNICAMP); Mariana Porto Zambon (Prof. Doutor-FCM/UNICAMP); Clery Bernardi Gallacci 27 

(Prof. Ass. Doutor-Santa Casa/SP) e João César Lyra (Prof. Doutor-FMB/UNESP). Parecer 28 

CCD/FCM-015/2019. 28. Proc. 02P-17510/2018: Departamento de Desenvolvimento Humano e 29 

Reabilitação: Área de Linguagem (FN406 e FN510): 1) Candidatas: Aline Neves Pessoa Almeida, 30 

Nubia Garcia Vianna, Simone Virginia Vitti Ruela, Eliane de Souza Ramos e Silvana Perottino. 2) 31 

Comissão Julgadora: Membros Titulares: Lúcia Helena Reily (Prof. Associado-FCM/UNICAMP); 32 

Rita de Cássia Ietto Montilha (Prof. Doutor-FCM/UNICAMP); Ivani Rodrigues Silva (Prof. Doutor-33 

FCM/UNICAMP); Roberta Alvarenga Reis (Prof. Associado-UFRGS); Cilmara Cristina Alves da 34 
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Costa Levy (Prof. Assistente-FCMP/UNESP). Membros Suplentes: Maria Elisabete R. Freire 1 

Gasparetto (Prof. Doutor-FCM/UNICAMP); Zélia Zilda Camargo Bittencourt (Prof. Ass. Doutor-2 

Santa Casa/SP); Renata Coelho Scharlach (Prof. Doutor-UFSC); Karina Mary de Paiva (Prof. 3 

Adjunto-UFSC. Parecer CCD/FCM-016/2019. Parecer Final de Comissão Julgadora: 29. Proc. 4 

02P-13075/2018: Departamento de Anestesiologia: Parecer Final do concurso para provimento 5 

de 1 (um) cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, com opção preferencial para o 6 

RDIDP, junto à área de Anestesiologia Clínica (MD135, RS003, RS004, RS005 e RS006), para o 7 

qual se inscreveram os candidatos Marcos de Simone Melo e Maíra Soliani Del Negro. L)  8 

CONCURSO PARA LIVRE DOCÊNCIA – (Deliberações CONSU-A-5/2003 e CONSU-A-21/2014) 9 

- Abertura e/ou Edital de Concurso: 30. Proc. 02P-26845/2016: Departamento de Neurologia: 10 

Solicitação de abertura e edital de concurso para obtenção do título de Livre Docente na área de 11 

Neurologia (MD754, RU023, RM530, RM533, RM535, RU030, RM544, RM 545). Aprovado pelo 12 

CD em 14/09/2016. 31. Proc. 02P-29474/2011: Departamento de Radiologia: Ratificação da 13 

solicitação de abertura e edital de concurso para obtenção do título de Livre Docente na área de 14 

Medicina Nuclear (MD760, MD758, MD644, RM242, RM247, RM249, RM251, RM254, RD033, 15 

RD034, RD035, RD998). Aprovado pelo CD em 5/2/2019. 32. Ofício 09/2019-DRX/FCM: 16 

Departamento de Radiologia: Solicitação de abertura e edital de concurso para obtenção do título 17 

de Livre Docente na área de Neurorradiologia (MD760, MD758, MD131, MD544, MD644, BS320, 18 

RD023, RD027, RD028, RD056, RD029 e RD066). Aprovado pelo CD em 5/2/2019. 33. Proc. 19 

02P-3708/2019: Departamento de Tocoginecologia: Solicitação de abertura e edital de concurso 20 

para obtenção do título de Livre Docente na área de Ginecologia Geral (MD132, MD942, MD758 21 

e MD643). Aprovado pelo CD em 20/12/2018. 34. Proc. 02P-3706/2019: Departamento de 22 

Tocoginecologia: Solicitação de abertura e edital de concurso para obtenção do título de Livre 23 

Docente na área de Obstetrícia (MD132, MD942, MD758 e MD643). Aprovado pelo CD em 24 

20/12/2018. 35. Proc. 02P-3707/2019: Departamento de Tocoginecologia: Solicitação de abertura 25 

e edital de concurso para obtenção do título de Livre Docente na área de Oncologia Ginecológica 26 

e Mastologia (MD132, MD942, MD758 e MD643). Aprovado pelo CD em 20/12/2018.Inscrição de 27 

candidatos e designação de Comissão Julgadora: 36. Proc. 02P31197/2016: Departamento de 28 

Psicologia Médica e Psiquiatria: Área de Dependências Químicas (MD754 e SM504): 1) 29 

Candidata: Renata Cruz Soares de Azevedo. 2) Comissão Julgadora: Membros Titulares: Mario 30 

Eduardo Costa Pereira (Prof. Associado III-FCM/UNICAMP); Li Li Min (Prof. Titular-31 

FCM/UNICAMP); Florence Kerr-Corrêa (Prof. Titular-FMB/UNESP); Tadeu Lemos (Prof. 32 

Associado-UFSC) e Sérgio Luís Blay (Prof. Titular-UNIFESP). Membros Suplentes: Paulo 33 

Eduardo Neves Ferreira Velho (Prof. Associado I-FCM/UNICAMP); Lílian Tereza Lavras Costallat 34 
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(Prof. Titular-FCM/UNICAMP); Eliana Martorano Amaral (Prof. Titular-FCM/UNICAMP); Luiz 1 

Antonio Nogueira-Martins (Prof. Associado-UNIFESP); Maria Cristina Pereira Lima (Prof. 2 

Associado-FMB/UNESP). Parecer CCD/FCM-017/2019. M) CONCURSO PARA PROFESSOR 3 

TITULAR - Parecer Final de Comissão Julgadora: 37. Proc. 02P8668/2017: Departamento de 4 

Cirurgia: Parecer Final do Concurso para provimento de 1 (um) cargo de Professor Titular, nível 5 

MS-6, em RTP, com opção preferencial pelo RDIDP, nos termos do item 2, na área de Cirurgia 6 

de Cabeça e Pescoço, (MD133, MD752, RM659, RM660 e RM661), do Departamento de Cirurgia, 7 

para o qual foi indicado, por unanimidade, o Professor Doutor Alfio José Tincani. N) ESTÁGIO 8 

PROBATÓRIO - (Resolução GR-034/2014) - 38. Proc. 32P10661/2012: FERNANDA LOUREIRO 9 

DE ANDRADE ORSI: Professor Doutor I/RDIDP – DPC/FCM. Parecer circunstanciado sobre a 10 

Avaliação Especial de Desempenho do período de junho/2016 a novembro/2018. 39. Proc. 11 

02P32715/2015: MARIA ISABEL RAMOS DO AMARAL: Professor Doutor I/RDIDP – 12 

DDHR/FCM. Parecer circunstanciado sobre a Avaliação Especial de Desempenho do período de 13 

junho/2017 a novembro/2018.40. Proc. 27P23736/2007: JOANA FRÓES BRAGANÇA BASTOS: 14 

Professor Doutor II/RDIDP – DTG/FCM. Parecer circunstanciado sobre a Avaliação Especial de 15 

Desempenho do período de setembro/2016 a novembro/2018. 41. Proc. 27P13855/1997: JAMIL 16 

PEDRO DE SIQUEIRA: Professor Doutor I/RDIDP – DTG/FCM. Parecer circunstanciado sobre a 17 

Avaliação Especial de Desempenho do período de julho/2017 a janeiro/2019. 42. Proc. 02P-18 

32084/2015: DANIEL FERRAZ DE CAMPOS MAZO: Professor Doutor I/RDIDP – DCM/FCM. 19 

Parecer circunstanciado sobre a Avaliação Especial de Desempenho do período de julho/2017 a 20 

dezembro/2018. 43. Proc. 02P15181/2011: ELCIO SHIYOITI HIRANO: Professor Doutor I/RDIDP 21 

– DC/FCM. Parecer circunstanciado sobre a Avaliação Especial de Desempenho do período de 22 

junho/2017 a outubro/2018. O)  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - (Resolução GR-23 

037/2001) - 44. Proc. 02P25793/2018: ELAINE MARASCA GARCIA DA COSTA: - Integração no 24 

Programa de Prestação de Serviço Voluntário, pelo prazo de 2 (dois) anos, no Laboratório de 25 

Práticas Complementares e Integrativas em Saúde (LAPACIS) do Departamento de Saúde 26 

Coletiva/FCM. Aprovado pelo Conselho Departamental. 45. Proc. 02P25794/2018: RENATA 27 

CAVALCANTI CARNEVALE: - Integração no Programa de Prestação de Serviço Voluntário, pelo 28 

prazo de 2 (dois) anos, no Laboratório de Práticas Complementares e Integrativas em Saúde 29 

(LAPACIS) do Departamento de Saúde Coletiva/FCM. Aprovado pelo Conselho Departamental. 30 

46. Proc. 02P25822/2018: LUIZ ALBERTO GAMEIRO JÚNIOR: - Integração no Programa de 31 

Prestação de Serviço Voluntário, pelo prazo de 2 (dois) anos, na área de Dermatologia do 32 

Departamento de Clínica Médica/FCM. Aprovado pelo Conselho Departamental. 47. Proc. 33 

02P2541/2019: CRISTIANE DE SOUZA ROCHA: - Integração no Programa de Prestação de 34 
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Serviço Voluntário, pelo prazo de 2 (dois) anos, junto ao Laboratório de Biologia Computacional 1 

e Bioestatística do Departamento de Genética Médica/FCM. Aprovado pelo Conselho 2 

Departamental. P) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL: 48. Parecer CVDA-3 

01/19: LINDEMBERG DA MOTA SILVEIRA FILHO: - Recadastramento no FVDA como Professor 4 

Doutor I, MS-3/RTC junto ao Departamento de Cirurgia. Aprovado pela CVDA em 13/02/19. Q)  5 

GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA - Programa Professor Especialista Visitante em 6 

Graduação: 49. Proc. 01P-15188/2018: CILMARA CRISTINA ALVES DA COSTA LEVY: Relatório 7 

Final do projeto “Reabilitação bilíngue para surdos e o uso de tecnologias assistivas” apresentado 8 

pela interessada, referente a participação no Programa Professor Especialista Visitante em 9 

Graduação (PPEVG) no 2º semestre de 2018, junto ao Curso de Graduação em Fonoaudiologia. 10 

R) COMISSÃO DE PESQUISA -  50. Of. CP/FCM-02/2019: Relatório Científico Final - Parcela da 11 

Reserva Técnica para Custeio de Infraestrutura Institucional para Pesquisa – projeto 2014/24072-12 

3. S)  COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO: – Transferência de Nível de Mestrado para 13 

Doutorado: 51. Parecer CPG/FCM-01/19: Leonardo Seidi Shigueoka (RA: 164717): Transferência 14 

para o Doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, sob a supervisão 15 

do professor Vital Paulino Costa. Aprovado pela CPG. 52. Parecer CPG/FCM-02/19: Alessandro 16 

Adad Jammal (RA: 209797): Transferência para o Doutorado junto ao Programa de Pós-17 

Graduação em Ciências Médicas, sob a supervisão do professor Vital Paulino Costa. Aprovado 18 

pela CPG. Reconhecimento de Diploma Estrangeiro: 53. Parecer CPG/FCM-03/19: Maycon 19 

Oliveira Gomes (01P3291/2017): Parecer Contrário ao reconhecimento do diploma de Mestrado 20 

em Saúde Coletiva obtido pelo interessado junto à Universidad Americana, em Asunción, 21 

Paraguai. Aprovado pela CPG. Oferecimento de Disciplina: 54. Parecer CPG/FCM-04/19: 22 

Oferecimento de disciplina eventual de pós-graduação: TG616 – Escrita Científica em Inglês para 23 

Estrangeiros, a ser oferecida no primeiro semestre de 2019, sob a responsabilidade da professora 24 

Rachel Ann Hanisch. Aprovado pela CPG. Criação de Programa de Residência Médica: 55. 25 

Parecer CPG/FCM-05/19: Criação do Programa de Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica para 26 

o Catálogo dos Programas de Residência Médica 2019. Aprovado pela CPG. Programa 27 

Pesquisador de Pós-Doutorado: 56. Parecer CPG/FCM-06/19: Ingresso no Programa 28 

Pesquisador de Pós-Doutorado. Aprovados pela CPG. Programas de Pós-Graduação Stricto 29 

Sensu – Credenciamento, Mudança de Categoria e descredenciamentos:- 57. Parecer 30 

CPG/FCM-07/19:Credenciamento, mudança de categoria e descredenciamento de professores 31 

nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. Aprovados pela CPG. 58. Inf. CPG/FCM-03/19: 32 

NICOLA AMANDA CONRAN ZORZETTO: Credenciamento no Programa de Pós-Graduação em 33 

Hemoterapia na categoria Permanente. Aprovado ad referendum da CPG. Programas de Pós-34 
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Graduação Lato Sensu - Credenciamento, Mudança de Categoria e descredenciamento:- 59. 1 

Parecer CPG/FCM-08/19: Descredenciamento de professores no Programas de Pós-Graduação 2 

Lato Sensu. Aprovado pela CPG. 60. Parecer CPG/FCM-09/19: Credenciamento de professores 3 

nos Programas de Pós-Graduação Lato Sensu (Cursos de Aprimoramento) Aprovado pela CPG. 4 

T) COMISSÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS:– Cursos: 5 

Aperfeiçoamento/ Especialização/ Extensão: 61. CEU/FCM–06/2019: Clínico: Pálpebras, vias 6 

lacrimais e órbita (oferecimento). Sigla: FCM–0616. Tipo: Extensão-S. Carga Horária Total: 1010 7 

horas. Vaga(s): Mínimo 2, Máximo 3. Custo por Aluno: R$ 1.000,00. Responsável: Prof. Dr. 8 

Roberto Caldato. Departamento: Oftalmo/Otorrinolaringologia. 62. CEU/FCM–07/2019: Cirúrgico: 9 

Pálpebras, vias lacrimais e órbita (oferecimento). Sigla: FCM–0619. Tipo: Extensão-S. Carga 10 

Horária Total: 1010 horas. Vaga(s): Mínimo 2, Máximo 3. Custo por Aluno: R$ 1.000,00. 11 

Responsável: Prof. Dr. Roberto Caldato. Departamento: Oftalmo/ Otorrinolaringologia. 63. 12 

CEU/FCM–08/2019: Otorrinolaringologia Otoneurologia para Médicos (oferecimento). Sigla: 13 

FCM–0617. Tipo: Aperfeiçoamento-S. Carga Horária Total: 720 horas. Vaga(s): Mínimo 1, 14 

Máximo 3. Custo por Aluno: R$ 3.702,50. Responsável: Prof. Dr. Jorge Rizzato Paschoal. 15 

Departamento: Oftalmo/ Otorrinolaringologia. 64. CEU/FCM–09/2019: Otorrinolaringologia 16 

Pediátrica II (oferecimento). Sigla: FCM–0695. Tipo: Especialização Universitária. Carga Horária 17 

Total: 1520 horas. Vaga(s): Mínimo 1, Máximo 1. Custo por Aluno: gratuito. Responsável: Profª 18 

Drª Rebecca Christina Kathleen Maunsell. Departamento: Oftalmo/Otorrinolaringologia. 19 

Atividades de Assistência: 65. CEU/FCM–10/2019: ELCIO SHIYOITI HIRANO: Renovação das 20 

Atividades de Assistência junto a Policlínica, por 4h/semanais, vigência/2019. 66. CEU/FCM–21 

11/2019: ELINTON ADAMI CHAIM: Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, 22 

por 8h/semanais, vigência/2019. 67. CEU/FCM–12/2019: MARIA DE LOURDES SETSUKO 23 

AYRIZONO: Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, por 5h/semanais, 24 

vigência/2019. 68. CEU/FCM–13/2019: ANA TEREZINHA GUILLAUMON: Renovação das 25 

Atividades de Assistência junto a Policlínica bem como a redução da carga horária, de 6h30 para 26 

6h/semanais, vigência/2019. 69. CEU/FCM–14/2019: FÁBIO HÜSEMANN MENEZES: 27 

Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica bem como a redução da carga 28 

horária, de 7h para 6h/semanais, vigência/2019. Convênio: 70. CEU/FCM–15/2019: DP/FCM: 29 

Convênio de colaboração entre o Laboratório Fleury Medicina e Saúde e a Universidade Estadual 30 

de Campinas, objetivando a execução do projeto de pesquisa aplicada intitulado “Análise 31 

comparativa entre imunoensaio e espectrometria de massa para dosagem de DHT basais e após 32 

estímulo com ganadotrofina recombinante humana em crianças com ambiguidade genital e 33 

cariótipo 46 X, Y”. Executor: Prof. Dr. Gil Guerra Júnior, Substituto: Profª Drª Andréa Trevas 34 
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Maciel Guerra. Programa de Treinamento em Serviço: 71. (Homologação) CEU/FCM–ad 1 

01/2019: Planejamento Familiar (reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. 2 

Vigência: Janeiro a Dezembro/2019. Carga Horária Total: 120 Horas (Treinamento de 2 meses). 3 

Vaga(s): 6. Responsável: Profª Drª Ilza Maria Urbano Monteiro. Departamento: Tocoginecologia. 4 

72. (Homologação) CEU/FCM–ad 02/2019: Infertilidade Feminina (reoferecimento). Modalidade: 5 

Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: Janeiro a Dezembro/2019. Carga Horária Total: 192 Horas 6 

(Treinamento de 4 meses). Vaga(s): 3. Responsável: Prof. Dr. José Roberto Gabiatti. 7 

Departamento: DTG. 73. (Homologação) CEU/FCM–ad 03/2019: Pré Natal e Revisão Puerperal 8 

de Adolescentes (reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: Janeiro a 9 

Novembro/2019. Carga Horária Total: 40 Horas (Treinamento de 1 mês). Vaga(s): 11 (uma por 10 

mês). Responsável: Profª Drª Fernanda Garanhani de Castro Surita. Departamento: 11 

Tocoginecologia. 74. (Homologação) CEU/FCM–ad 04/2019: Aperfeiçoamento em Broncoscopia 12 

e Cirurgia Torácica (reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: 13 

05/01/2019 a 04/01/2020. Carga Horária Total: 1248 Horas. Vaga(s): 1. Responsável: Prof. Dr. 14 

Ricardo Kalaf Mussi. Departamento: Cirurgia. 75. CEU/FCM–ad 05/2019: Cirurgia Dermatológica 15 

(reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a 16 

fevereiro/2020. Carga Horária Total: 1664 Horas. Vaga(s): 1. Responsável: Profª Drª Renata 17 

Ferreira Magalhães. Departamento: Clínica Médica. 76. CEU/FCM–ad 06/2019: Dermatologia 18 

Clínica (reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a 19 

fevereiro/2020 (Treinamento de 1 mês). Carga Horária Total: 160 Horas. Vaga(s): 10. 20 

Responsável: Profª Drª Renata Ferreira Magalhães. Departamento: Clínica Médica. 77. 21 

CEU/FCM–ad 07/2019: Dermatoscopia (reoferecimento). Modalidade: Médico de 22 

Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a fevereiro/2020 (Treinamento de 1 mês). Carga Horária 23 

Total: 16 Horas. Vaga(s): 10. Responsável: Profª Drª Renata Ferreira Magalhães. Departamento: 24 

Clínica Médica. 78. CEU/FCM–ad 08/2019: Psoríase e Biológicos (reoferecimento). Modalidade: 25 

Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a fevereiro/2020 (treinamento de 1 mês). 26 

Carga Horária Total: 16 horas. Vaga(s): 4. Responsável: Profª Drª Renata Ferreira Magalhães. 27 

Departamento: Clínica Médica. 79. CEU/FCM–ad 09/2019: Cirurgia Bariátrica Metabólica 28 

(reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a 29 

fevereiro/2020. Carga Horária Total: 2448 horas. Vaga(s): 1. Responsável: Prof. Dr. Elinton Adami 30 

Chaim. Departamento: Cirurgia. 80. CEU/FCM–ad 10/2019: Cirurgia Bariátrica Metabólica 31 

Avançada (oferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a 32 

fevereiro/2020. Carga Horária Total: 2448 horas. Vaga(s): 1. Responsável: Prof. Dr. Elinton Adami 33 

Chaim. Departamento: Cirurgia. 81. CEU/FCM–16/2019: Traumatologia do Aparelho Locomotor 34 
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(oferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento, Vigência: abril/2019 a março/2020. 1 

Carga Horária Total: 1152 horas. Vaga(s): 2. Responsável: Prof. Dr. Willian Dias Belangero. 2 

Departamento: Ortopedia e Traumatologia/FCM. 82. CEU/FCM–17/2019: Terapia Nutricional 3 

Parenteral e Enteral (oferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: 4 

março/2019 a fevereiro/2020. Carga Horária Total: 1056 horas. Vaga(s): 2. Responsável: Profª 5 

Drª Ilka de Fátima Santana Ferreira Boin. Departamento: Cirurgia/FCM. 83. CEU/FCM–18/2019: 6 

Neurofisiologia Clínica: Epilepsia (Observador - Estrangeiro) (oferecimento). Modalidade: Outras 7 

modalidades de treinamento. Vigência: março/2019 a fevereiro/2020. Carga Horária Total: 1920 8 

horas. Vaga(s): 2. Responsável: Prof. Dr. Fernando Cendes. Departamento: Neurologia/FCM. 84. 9 

CEU/FCM–19/2019: Saúde bucal, prevenção e educação em pacientes com transtornos mentais 10 

graves e/ou com transtornos alimentares (Anorexia Nervosa, Bulimia e Obesidade) 11 

(oferecimento). Modalidade: Treinamento para profissional de saúde. Vigência: abril/2019 a 12 

março/2020. Carga Horária Total: 576 horas. Vaga(s): 2. Responsável: Prof. Dr. Paulo 13 

Dalgalarrondo. Departamento: Psicologia Médica e Psiquiatria/FCM. 85. CEU/FCM–14 

20/2019:Terapia Ocupacional (oferecimento). Modalidade: Treinamento para profissional de 15 

saúde. Vigência: abril/2019 a março/2020. Carga Horária Total: 576 horas. Vaga(s): 2. 16 

Responsável: Prof. Dr. Paulo Dalgalarrondo. Departamento: Psicologia Médica e 17 

Psiquiatria/FCM. 86. CEU/FCM–21/2019: Fisioterapia, Reabilitação e Transtornos Mentais 18 

Graves (oferecimento). Modalidade: Treinamento para profissional de saúde. Vigência: abril/2019 19 

a março/2020. Carga Horária Total: 576 horas. Vaga(s): 2. Responsável: Prof. Dr. Paulo 20 

Dalgalarrondo. Departamento: Psicologia Médica e Psiquiatria/FCM. 87. CEU/FCM–22/2019: 21 

Genética Clínica (oferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: março a 22 

agosto/2019. Carga Horária Total: 400 horas. Vaga(s): 1. Responsável: Prof. Dr. Carlos Eduardo 23 

Steiner. Departamento: Genética Médica/FCM. 88. CEU/FCM–23/2019: Terapia Intensiva 24 

Pediátrica I (oferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a 25 

fevereiro/2020. Carga Horária Total: 2880 horas. Vaga(s): 2. Responsável: Profª Drª Antônia 26 

Teresinha Tresoldi. Departamento: Pediatria/FCM. 89. CEU/FCM–24/2019: 27 

Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (reoferecimento). Modalidade: Médico de 28 

Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a fevereiro/2020. Carga Horária Total: 200 horas. 29 

Vaga(s): 2. Responsável: Prof. Dr. Ciro Garcia Montes. Departamento: Clínica Médica/FCM. 90. 30 

CEU/FCM–25/2019: Externas e Catarata (reoferecimento). Modalidade: Médico de 31 

Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a fevereiro/2020. Carga Horária Total: 336 horas. 32 

Vaga(s): 5. Responsável: Prof. Dr. Carlos Eduardo Leite Arieta. Departamento: Oftalmologia e 33 

Otorrinolaringologia/FCM. 91. CEU/FCM–26/2019: Cirurgia da Coluna Vertebral – módulo II 34 
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(reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: abril/2019 a 1 

fevereiro/2020.Carga Horária Total: 1920 horas. Vaga(s): 3. Responsável: Prof. Dr. Rodrigo 2 

Gonçalves Pagnano. Departamento: Ortopedia e Traumatologia/FCM. 92. CEU/FCM–27/2019: 3 

Cirurgia do Quadril (reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: 4 

abril/2019 a março/2020. Carga Horária Total: 1152 horas. Vaga(s): 2. Responsável: Prof. Dr. 5 

João Batista de Miranda. Departamento: Ortopedia e Traumatologia/FCM. 93. CEU/FCM–6 

28/2019: Cirurgia do Ombro e Cotovelo (reoferecimento). Modalidade: Médico de 7 

Aperfeiçoamento. Vigência: abril/2019 a março/2020. Carga Horária Total: 768 horas. Vaga(s): 3. 8 

Responsável: Prof. Dr. Rodrigo Gonçalves Pagnano. Departamento: Ortopedia e 9 

Traumatologia/FCM. 94. CEU/FCM–29/2019: Cirurgia da Coluna Vertebral (reoferecimento). 10 

Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: abril/2019 a março/2020. Carga Horária 11 

Total: 1920 horas. Vaga(s): 3. Responsável: Prof. Dr. Rodrigo Gonçalves Pagnano. 12 

Departamento: Ortopedia e Traumatologia/FCM. 95. CEU/FCM–30/2019: Ressonância 13 

Magnética, Tomografia e Procedimentos de Imagens Cardíacas (reoferecimento). Modalidade: 14 

Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a fevereiro/2020. Carga Horária Total: 1056 15 

horas. Vaga(s): 2. Responsáveis: Profs. Otávio Rizzi Coelho Filho e Sérgio San Juan Dertkigil. 16 

Departamentos: Clínica Médica e Radiologia/FCM. 96. CEU/FCM–31/2019: Ressonância 17 

Magnética (reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a 18 

fevereiro/2020. Carga Horária Total: 1300 horas. Vaga(s): 2. Responsável: Prof. Dr. Sérgio San 19 

Juan Dertkigil. Departamento: Radiologia/FCM. 97. CEU/FCM–32/2019: Cirurgia do Joelho 20 

(reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: abril/2019 a março/2020. 21 

Carga Horária Total: 864 horas. Vaga(s): 2. Responsável: Prof. Dr. João Batista de Miranda. 22 

Departamento: Ortopedia e Traumatologia/FCM. 98. CEU/FCM–33/2019: Cirurgia do Pé e 23 

Tornozelo (reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: abril/2019 a 24 

março/2020. Carga Horária Total: 768 horas. Vaga(s): 2. Responsável: Prof. Dr. Rodrigo 25 

Gonçalves Pagnano. Departamento: Ortopedia e Traumatologia/FCM. 99. CEU/FCM–34/2019: 26 

Pesquisa básica para estrangeiros não médicos (reoferecimento). Modalidade: Pesquisa em área 27 

básica. Vigência: março/2019 a fevereiro/2020. Carga Horária Total: 840 horas. Vaga(s): 6. 28 

Responsável: Profª Drª Renata Ferreira Magalhães. Departamento: Clínica Médica/FCM. 100. 29 

CEU/FCM–35/2019: Cirurgia Oncológica Ortopédica (reoferecimento). Modalidade: Médico de 30 

Aperfeiçoamento. Vigência: abril/2019 a março/2020. Carga Horária Total: 1152 horas. Vaga(s): 31 

1. Responsável: Prof. Dr. Mauricio Etchebehere. Departamento: Ortopedia e Traumatologia/FCM. 32 

101. CEU/FCM–36/2019: Glaucoma (reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. 33 

Vigência: março/2019 a fevereiro/2020. Carga Horária Total: 800 horas. Vaga(s): 5. Responsável: 34 
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Prof. Dr. Vital Paulino Costa. Departamento: Oftalmologia e Otorrinolaringologia/FCM. 102. 1 

CEU/FCM–37/2019:Pesquisa básica em dermatologia para não médicos (reoferecimento). 2 

Modalidade: Pesquisa em área básica. Vigência: março/2019 a fevereiro/2020. Carga Horária 3 

Total: 840 horas. Vaga(s): 6. Responsável: Prof. Dr. Paulo Eduardo Neves Ferreira Velho. 4 

Departamento: Clínica Médica/FCM. 103. CEU/FCM–38/2019: Ortopedia Pediátrica 5 

(reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: abril/2019 a março/2020. 6 

Carga Horária Total: 1152 horas. Vaga(s): 2. Responsável: Prof. Dr. Willian Dias Belangero. 7 

Departamento: Ortopedia e Traumatologia/FCM. 104. CEU/FCM–39/2019: Hanseníase 8 

(reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a 9 

fevereiro/2020. Carga Horária Total: 48 horas. Vaga(s): 4. Responsável: Profª Drª Andrea 10 

Fernandes Eloy da Costa França. Departamento: Clínica Médica/FCM. 105. CEU/FCM–11 

40/2019:Pesquisa básica em dermatologia para estrangeiros médicos (reoferecimento). 12 

Modalidade: Pesquisa em área básica. Vigência: março/2019 a fevereiro/2020. Carga Horária 13 

Total: 840 horas. Vaga(s): 6. Responsável: Profª Drª Renata Ferreira Magalhães. Departamento: 14 

Clínica Médica/FCM. 106. CEU/FCM–41/2019:Pesquisa básica em dermatologia para médicos 15 

(reoferecimento). Modalidade: Pesquisa em área básica. Vigência: março/2019 a fevereiro/2020. 16 

Carga Horária Total: 840 horas. Vaga(s): 6. Responsável: Prof. Dr. Paulo Eduardo Neves Ferreira 17 

Velho. Departamento: Clínica Médica/FCM. 107. CEU/FCM–42/2019: Dermatopediatria 18 

(reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a 19 

fevereiro/2020. Carga Horária Total: 192 horas. Vaga(s): 1. Responsável: Profª Drª Maria Beatriz 20 

Puzzi. Departamento: Clínica Médica/FCM. 108. CEU/FCM–43/2019: Crioterapia 21 

(reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a 22 

fevereiro/2020 (treinamento de 1 mês). Carga Horária Total: 16 horas. Vaga(s): 10. Responsável: 23 

Profª Drª Renata Ferreira Magalhães. Departamento: Clínica Médica/FCM. 109. CEU/FCM–24 

44/2019: Gastroenterologia Pediátrica II (reoferecimento). Modalidade: Médico de 25 

Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a fevereiro/2020. Carga Horária Total: 960 horas. 26 

Vaga(s): 1. Responsável: Profª Drª Elizete Aparecida Lomazi. Departamento: Pediatria/FCM. 110. 27 

CEU/FCM–45/2019: Dermatopatologia (reoferecimento). Modalidade: Médico de 28 

Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a fevereiro/2020. Carga Horária Total: 1544 horas. 29 

Vaga(s): 4. Responsável: Profª Drª Renata Ferreira Magalhães. Departamento: Clínica 30 

Médica/FCM. 111. CEU/FCM–46/2019: Cosmiatria (reoferecimento). Modalidade: Médico de 31 

Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a fevereiro/2020 (treinamento de 3 meses). Carga 32 

Horária Total: 48 horas. Vaga(s): 4. Responsável: Profª Drª Renata Ferreira Magalhães. 33 

Departamento: Clínica Médica/FCM. 112. CEU/FCM–47/2019: Ambulatório de Cabelos e Unhas 34 



Expediente - 3ª Reunião Ordinária – 26/04/2019 - fls.  23 

(reoferecimento). Modalidade: Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a 1 

fevereiro/2020 (treinamento de 1 mês). Carga Horária Total: 48 horas. Vaga(s): 4. Responsável: 2 

Profª Drª Renata Ferreira Magalhães. Departamento: Clínica Médica/FCM. 113. CEU/FCM–3 

48/2019: Cirurgia Micrografia de Mohs (reoferecimento). Modalidade: Médico de 4 

Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a fevereiro/2020. Carga Horária Total: 320 horas. 5 

Vaga(s): 2. Responsável: Profª Drª Renata Ferreira Magalhães. Departamento: Clínica 6 

Médica/FCM. 114. CEU/FCM–49/2019: Pneumologia Pediátrica (reoferecimento). Modalidade: 7 

Médico de Aperfeiçoamento. Vigência: março/2019 a fevereiro/2020. Carga Horária Total: 1920 8 

horas. Vaga(s): 1. Responsável: Prof. Dr. José Dirceu Ribeiro. Departamento: Pediatria/FCM. 9 

Pauta Suplementar – A) CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR (MS) - 01. Inf. 02/2019-10 

CID/FCM: Proposta para aplicação dos recursos (de 2018) para promoção da carreira MS 11 

(Deliberação CONSU A-21/2018). Aprovada pelo CID. B) GRADUAÇÃO EM MEDICINA - 12 

Catálogo: 02. Delib. 109/2018-FCF: Alteração de Catálogos Vigentes a vigorarem a partir do 2º 13 

período letivo de 2019. Aprovado ad referendum da CEG/Medicina. C) COMISSÃO DE 14 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS: – Curso: Difusão Científica: 03. 15 

CEU/FCM–ad 11/2019: Obesidade na Criança e no Adolescente: da teoria à prática na 16 

intervenção do profissional de educação física em atendimento clínico (oferecimento). Sigla: 17 

FCM–0705. Tipo: Difusão Científica-S. Carga Horária Total: 10 horas. Vaga(s): Mínimo 30, 18 

Máximo 40. Custo por Aluno: R$ 99,18. Responsável: Profª Drª Mariana Porto Zambon. 19 

Departamento: Pediatria. Projeto de Extensão: 04. CEU/FCM–ad 12/2019: Promoção de 20 

Cidadania e Saúde Aglomerado Subnormal. Responsável: Prof. Dr. Rubens Bedrikow. 21 

Departamento: Saúde Coletiva. O Senhor Presidente passou imediatamente a discussão do 22 

item A-01 da Pauta Suplementar, referente a proposta de aplicação de recursos, ainda de 2018, 23 

para promoção da carreira do Magistério Superior, e que foi aprovada no CID. Lembrou que em 24 

2018 a FCM obteve recursos equivalentes a uma vaga MS3, e decidiu que seriam destinados às 25 

contratações em RTP, cujo saldo era de R$ 1.422,00. Em seguida a Universidade disponibilizou 26 

recurso adicional de R$ 13.300 alocados para aplicação em promoções. Explicou que existem 27 

várias solicitações de promoção, tanto o que foi discutido e acertado no CID referente a utilização 28 

desses recursos, que seria a proposta de preparação de bancas específicas para os professores 29 

assistentes e outra para os professores associados, e talvez uma outra de MS 3.2 para 5.1, por 30 

se tratar de uma promoção de nível, formando-se três rankings, onde as primeiras classificações 31 

seriam contempladas imediatamente, com os recursos já disponíveis de 2018, e ao entrarem os 32 

recursos de 2019 já seriam contemplados aqueles que estivessem imediatamente nas 33 

classificações próximas. A proposta é, de início, que sejam atendidas 7 promoções referentes a 34 
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MS 3.1 para 3.2, das 29 solicitadas; docentes em RTC, das 4 solicitadas, o atendimento de 2; de 1 

5.1 para 5.2, das 13 solicitadas, atenderiam 3, utilizando os recursos de 2018. Propôs à 2 

Congregação a aprovação desse plano de aplicação de recursos, mediante essa distribuição 3 

apresentada como ponto de partida para as promoções, que serão continuadas quando os 4 

recursos de 2019 chegarem. A professora Cristina Laguna questionou se existe uma data pré-5 

estabelecida ou uma previsão para o recebimento dos recursos de 2019, uma vez que, 6 

novamente, a valorização da carreira docente está sendo postergada. O Senhor Presidente 7 

informou que os colegiados da Universidade que tratam do assunto começaram a se reunir no 8 

mês de fevereiro. Que o assunto deverá estar pautado na reunião de março do CONSU, e 9 

possivelmente os recursos sendo disponibilizados no mês subsequente. Esclareceu ainda que 10 

se ao final do processo classificatório esses recursos de 2019 já estiverem disponibilizados e 11 

devidamente analisados e definidos a proporção de distribuição, já serão imediatamente 12 

aplicados até seu esgotamento total. Ressaltou que acredita atender ao menos 50% das 102 13 

solicitações ao término da aplicação dos recursos.  O professor Ricardo Zollner questionou 14 

sobre a estruturação da distribuição, pois acredita haver uma defasagem em relação a demanda 15 

e a disponibilidade da verba de 2019, com o que já existe disponibilizado referente a 2018. O 16 

Senhor Presidente esclareceu que as solicitações estarão abertas até final de março de 2019, 17 

e que as promoções não são fluxo contínuo, ficando para uma próxima oportunidade as novas 18 

solicitações. O professor Cláudio Coy enfatizou que é preciso uma análise de critérios para que 19 

a pessoa que estiver inscrita até março de 2019 não seja prejudicada em 2020, caso não seja 20 

contemplado. O Senhor Presidente esclareceu que, quando foram abertos para recebimento 21 

das pessoas interessadas na promoção, haviam 102 solicitações, porém, formalmente, até o 22 

momento somente 51 docentes entregaram o memorial, ou seja, metade daqueles que 23 

manifestaram inicialmente ter o interesse. Ressaltou que a dúvida é quando iniciar um novo 24 

processo, se após todos os aprovados serem atendidos, ou esgotando-se a validade do mesmo 25 

como um concurso de admissão, mas que a decisão final será da Congregação. O professor 26 

André Fattori questionou sobre a data da extensão do prazo de pedido de promoção. O Senhor 27 

Presidente esclareceu que o prazo oficial já está fechado, mas que será prorrogado devido a 28 

uma possível falha de comunicação e divulgação entre os docentes dessa informação, para que 29 

todos tenham a oportunidade de participação. O professor Gustavo Fraga comentou que está 30 

sendo discutido aumento de valor bruto para admissão de um professor em RTC, em torno de 31 

R$ 467,00. Lembrou que a universidade vive um momento de crise financeira, que 102 32 

professores manifestaram interesse na progressão e a metade formalizou o pedido dentro do 33 

prazo inicialmente estipulado. Considerou louvável a ideia de se montar uma única banca para 34 
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examinar todos esses pedidos. Ressaltou que as informações foram amplamente divulgadas em 1 

cada um dos departamentos, e que causa estranheza ainda ter algum docente alegando 2 

desconhecimento do prazo. Ao seu ver as dezessete vagas têm que ser priorizadas para aqueles 3 

que atenderam dentro do prazo. Chama a atenção para a distribuição dos recursos para o MS3.1 4 

para o MS-3.2, onde, de quatro vagas, duas foram direcionadas para o RTC. Entende que vale 5 

uma valorização para quem é RDIDP. Outra possibilidade seria tirar uma vaga do MS-3.2 e 6 

mandar para o MS-5.2, o que foi acatado pelo Senhor Presidente. Em um aparte, o Senhor 7 

Thiago Sancassani esclareceu que, dos 102 pedidos apresentados, 43 foram para o concurso 8 

de Livre Docência. Excluindo estes, restaram 59 pedidos da demanda, com 51 registros. Concluiu 9 

que todos que registraram a demanda efetivaram a inscrição. O Senhor Presidente, 10 

respondendo alguns questionamentos, esclareceu que a proposta de distribuição teve como 11 

propósito considerar que todas as solicitações fossem contempladas, deixando o menor saldo 12 

possível, e a priorização de RDIDP será muito mais relevante na discussão dos recursos de 2019, 13 

pois o montante será muito maior. Ressaltou que, em respeito a colocação dos colegas acerca 14 

do prazo inicialmente definido para as inscrições, fecha o processo nessas 51 inscrições já 15 

concretizadas. Abriu para votação a sugestão de distribuição de recursos com a alteração 16 

proposta pelo professor Gustavo, sendo aprovada. Dando prosseguimento passou ao item A-01 17 

da Pauta regular, que trata dos ajustes na minuta referente a contratação de médicos assistentes. 18 

Fez a leitura dos artigos primeiro e segundo, apontou as modificações, e em resumo esclarece 19 

que a FCM quer atender todas as necessidades de apoio docente das atividades que são de 20 

responsabilidade exclusiva da mesma. Ressaltou que atualmente a FCM financia médicos para 21 

atividades assistenciais do HC. Que progressivamente esses profissionais precisam ser 22 

assumidos pelo Hospital, ou que essas atividades se transformem em contrato docente, para que 23 

a FCM tenha fôlego financeiro para atender as demandas da Semiologia, da MD758, Laboratório 24 

de Habilidades e outros compromissos. Disse que é uma forma de dar uma orientação 25 

administrativa de um conjunto de procedimentos que se efetivaram e não seguiu uma lógica, sem 26 

que houvesse uma distribuição homogênea entre os departamentos.  Abriu para discussão e o 27 

professor Luiz Roberto Lopes ressaltou que, em sendo financiado pela faculdade é necessário 28 

ter o caráter de aulas, supervisão e tudo mais, e por outro lado se a faculdade for assumir médicos 29 

nessa condição, que não seja simplesmente para cobrir assistência do HC. O Senhor Presidente 30 

comentou que a questão está prevista no artigo segundo da minuta, onde diz que “As 31 

necessidades de contratações de médicos para atuar na rotina assistencial das Unidades da Área 32 

da Saúde deverão ser submetidas à respectiva Unidade “.  Em seguida o professor Gustavo 33 

Fraga levantou algumas questões já trazidas anteriormente por outros colegas, enfatizando a 34 
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necessidade de atenção ao caso dos plantões nas UTIs do HC, por exemplo, onde a maioria dos 1 

profissionais não têm vínculo com a instituição, sobre o controle da carga horária dos médicos 2 

nas diversas áreas, a dificuldade de renovação do quadro, e os reflexos desses problemas todos 3 

para o andamento da instituição ao longo dos anos. Na sequência o Senhor Presidente 4 

comentou que participou de discussões sobre salários baixos e o não cumprimento da jornada 5 

por profissionais nas diversas áreas. Que embora seja um tema difícil de se lidar, é também 6 

necessário se fazer. Esclareceu que a gestão do compartilhamento é do chefe do Departamento 7 

porque no HC quem faz gestão dos médicos de cada especialidade contratados pelo HC, na 8 

maioria das vezes é a própria clínica. Não havendo mais manifestações, abriu para votação o 9 

texto da minuta apresentada, sendo aprovada. Em seguida, considerando que seria importante a 10 

tomada de decisão ainda nesta sessão, passou para o item C. 04 – que trata da indicação do 11 

representante suplente da FCM junto ao Conselho Científico do Centro de Memória UNICAMP. 12 

Abriu espaço para discussão e foi apresentado o nome do professor Gustavo Pereira Fraga como 13 

candidato, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida colocou em discussão o item D.05, 14 

referente a indicação de dois Departamentos para a constituição de representante junto à 15 

Comissão de Exame e Acesso aos Programas de Residência Médica. O professor Ricardo 16 

Mendes Pereira informou que, baseado no Regimento da Subcomissão, dois membros 17 

representam os Departamentos da FCM, com um rodízio e mandato de dois anos para cada 18 

Departamento. Apresentados como candidatos, o Senhor Presidente colocou em votação a 19 

aprovação dos Departamentos de Anestesia e Ortopedia como representantes para a Comissão 20 

de Exame e Acesso aos programas de Residência Médica, o qual foi aprovado. Ficou decidido 21 

também que na próxima reunião da Congregação estes Departamentos têm a incumbência de 22 

apresentar o nome de seus representantes. Em vista do avançado da hora, propôs a suspensão 23 

da reunião e a retirada de pauta dos itens B-02 e B-03, destacados, que tratam, respectivamente, 24 

dos Regimentos Internos do NDE do curso de Fonoaudiologia e de Medicina, devendo estes itens 25 

serem automaticamente incorporados à próxima pauta da Congregação, que deverá ser 26 

convocada para o dia 15 de março, cuja proposta foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, 27 

agradeceu a presença de todos, e encerrou a sessão. Eu, Luís Carlos de Oliveira e Silva, 28 

Secretário, redigi a presente Ata que será submetida à apreciação pelos membros da 29 

Congregação. Campinas, 1 de março de 2019. 30 

  31 
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ATA DA CONTINUAÇÃO DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. No 2 

dia quinze de março de dois mil e dezenove, com início às nove horas, reuniu-se a Congregação 3 

da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, na sala da 4 

Congregação desta Faculdade, sob a Presidência do Professor Doutor Cláudio Saddy Rodrigues 5 

Coy, Diretor Associado da FCM/UNICAMP e assessorado pela Senhora Maria José Guardado 6 

Ramalheira, Assistente Técnico da FCM. Compareceram os membros: Álvaro Galette Júnior; 7 

André Fattori, Angélica Maria Bicudo, Cláudia Viana Maurer Morelli, Camila Delmondes Dias, 8 

Christiane Marques do Couto, Cláudia Vianna Maurer Morelli, Cláudio Eduardo Müller Banzato, 9 

Cristina Aparecida Arrivabene Caruy, Edison Bueno, Eduardo Hiroshi Tikazawa, Erich Vinícius de 10 

Paula, Fabíola Taufic Monica Iglesias, João Batista de Miranda, João Enrique Penteado Furlan, 11 

Joana Fróes Bragança Bastos, Jorge Rizzato Paschoal, Lia Canotilho Logarezzi, Luiz Roberto 12 

Lopes, Maria Francisca Colella dos Santos, Maria Letícia Cintra, Maria Luiza Moretti, Mariana 13 

Porto Zambon, Mary Ângela Parpinelli, Nelson Adami Andreollo, Paula Cristina Albertoni de 14 

Cuquejo, Paulo Eduardo Neves Ferreira Velho, Ricardo de Lima Zollner, Salete Gobi Chiulle Dias 15 

e Vera Lúcia Gil da Silva Lopes. Como convidados compareceram: Ivani Rodrigues Silva, 16 

Marcos Tadeu Nolasco da Silva, Sérgio Roberto de Lucca, Maria Helena Baena de Moraes Lopes 17 

e Vitória Régia Pereira Pinheiro. Ausências justificadas: Andrei Carvalho Sposito, Célia Regina 18 

Garlipp, Fernando Cendes, Maurício Wesley Perroud Júnior, Roberto Benedito de Paiva e Silva, 19 

Renata Cruz Soares Azevedo, Ricardo Mendes Pereira, Sérgio Tadeu Marins Marba, Thiago 20 

Sancassani e Ubirajara Ferreira. O Senhor Presidente deu início à Sessão justificando a 21 

ausência do presidente Zeferino, que participa em Ribeirão Preto de banca de concurso para 22 

Professor Titular. Citou a nota de pesar pelo falecimento da senhora Aparecida Correa Sevá, mãe 23 

da professora doutora Adriana Sevá Pereira, sogra do professor Rogério Antunes Pereira Filho, 24 

ocorrido no dia 11 de março. Deu boas-vindas ao professor Carlos Eduardo Steiner, novo chefe 25 

do Departamento de Genética Médica e Medicina Genômica, e ao professor Edison Bueno, novo 26 

chefe do Departamento de Saúde Coletiva. Agradecimentos a professora Vera Gil e ao professor 27 

Flávio César de Sá, pela atuação à frente dos respectivos departamentos. Parabenizou o 28 

professor Aníbal Vercesi pelo recebimento do prêmio SBBq-Leopoldo de Meis, na 48ª Reunião 29 

Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica, que ocorreu em Águas de Lindoia no dia 14 de 30 

março, em reconhecimento as suas relevantes contribuições para a bioquímica e biologia 31 

molecular do país. Informou que a Diretoria da FCM recebeu um livro da pós-graduação em 32 

Gerontologia, que trata de um estudo sobre octogenários em Campinas, com 900 participantes, 33 

compreendido entre 2008 a 2009, realizado pela professora Anita Neri, Flávia Borim e Daniela de 34 
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Assumpção. Parabenizou e agradeceu o presente. Comunicou que a Diretoria da FCM esteve 1 

reunida com os alunos do 6º ano, e contou com a participação dos professores Ricardo Mendes 2 

Pereira e Erich Vinicius de Paula, além dos membros da Comissão de Graduação, as professoras 3 

Joana Bastos, Simone Appenzeller e professor Flávio Sá, que tratou sobre o exame de residência 4 

e dos resultados apresentados na última reunião da Congregação sobre o desempenho dos 5 

candidatos, onde ficou estabelecido que a Faculdade vai acompanhar os egressos de 2018 ao 6 

longo do ano. Falou também que esteve com o Adjunto da Secretaria de Saúde, o doutor Alberto 7 

Kanamura, juntamente com os professores Zeferino e Manoel, onde um assunto relevante da 8 

pauta discutida foi a demonstração do interesse da FCM na administração do AME de Campinas. 9 

Disse que havia, no final da gestão do ex-governador Márcio França, uma sinalização de que a 10 

administração do AME de Campinas seria destinado à UNICAMP, e com a mudança de governo 11 

mudou também esse entendimento, havendo uma tendência a fazer um chamamento público 12 

para concorrer com a administração. Nesse sentido disse que há uma clara desvantagem, a 13 

UNICAMP não teria como concorrer uma vez que a FASCAMP não possui o CEBAS, que é o 14 

certificado de filantropia e consequentemente o custo seria muito mais caro. Disse que deixou 15 

claro para o Secretário que existe grande interesse, que o AME/Campinas teria uma condição 16 

estratégica na cidade para atuação na formação, não apenas de médicos, mas também de vários 17 

outros profissionais da área da saúde, que seria muito importante na estrutura da FCM, e essa 18 

intenção foi muito bem recebida pelo Secretário. Comentou, em seguida, sobre o plano de 19 

reposição sugerido pela Reitoria tanto para docentes como para funcionários da Faculdade. 20 

Informou que foram criadas duas Comissões, uma para servidores docentes e outra para não 21 

docentes. Ressaltou que há uma expectativa nos próximos quatro anos de que aproximadamente 22 

60% do quadro se aposente. Apresentou o quadro atual de vagas ocupadas e das vagas livres, 23 

em função do contingenciamento, e a expectativa, por Departamento, do pessoal com direito a 24 

aposentadoria até o ano de 2023. Ressaltou que na justificativa apresentada à reitoria é que não 25 

é adequada a utilização dos recursos SUS para reposição de pessoal em áreas que a 26 

Universidade não possa atender, como estava sendo feito nos últimos anos, principalmente na 27 

área de ensino. A professora Joana Bastos enfatizou que esse perfil de aposentadorias trará 28 

problemas para todas as áreas da FCM, como pesquisa, atenção, assistência, mas que em 29 

graduação é extremamente preocupante, sugerindo que se faça uma consulta à Reitoria de qual 30 

será o plano para reposição, porque é necessário e importante que se preveja com cuidado para 31 

que o atendimento das demandas futuras esteja garantido. Ressaltou que não havendo um plano 32 

para reposição desses docentes é preciso refletir novamente qual a capacidade de recebimento 33 

dos alunos que devem ingressar futuramente. O professor Cláudio Coy esclareceu que à medida 34 
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que a Reitoria pediu um detalhamento da condição atual, supõe-se a permissão de uma cobrança 1 

em relação a atuação da própria reitoria. A funcionária Camila Delmondes questionou sobre a 2 

possibilidade de se ter acesso aos quadros de aposentadorias, especialmente de funcionários, 3 

por conta da expectativa que se gera em torno do planejamento e concretização das ações. O 4 

professor Cláudio Coy respondeu que todos os dados serão disponibilizados. Em seguida a 5 

professora Cristina Caruy pediu esclarecimentos sobre as informações do Departamento de 6 

Anestesiologia, que constam oito vagas ocupadas e uma vaga livre, quando na verdade contam 7 

com duas aposentadorias que não foram repostas. Diz que seu questionamento seria se uma 8 

vaga já está sendo considerada pelo concurso realizado recentemente. O professor Cláudio Coy 9 

esclareceu que sim, já conta como uma vaga contemplada através do concurso. Em seguida o 10 

professor André Fattori comentou que há alguns anos houve aumento do número de residentes, 11 

aumento do número de pós-graduação, aumento do número de alunos ingressando pela 12 

graduação, enfatizando que existe um conflito com a responsabilidade social e a responsabilidade 13 

da formação. Em termos de responsabilidade social é necessária a formação e colocação de 14 

profissionais no mercado. E em termos de responsabilidade com a formação é um momento 15 

crítico, que deveria ser utilizado como uma forma de pressão junto à reitoria, acreditando que da 16 

forma que está não será possível sustentar a situação e cumprir com todos os objetivos de 17 

maneira adequada, sugerindo que talvez a redução do número de vagas seja um tema a ser 18 

colocado em pauta, talvez até muito breve. O professor Cláudio Coy enfatizou que o plano 19 

solicita a reposição de todas as vagas, sem exceção. Em seguida o professor Ricardo Zollner 20 

externou sua preocupação com as notícias, embora as perspectivas pareçam positivas. 21 

Parabenizou a manifestação da professora Joana, que tem sido efetiva e crítica com relação às 22 

ações. Questionou qual o posicionamento da pró-reitora, que é da Faculdades de Ciências 23 

Médicas, frente a situação geral que está sendo colocada. Disse que a impressão que se tem é 24 

que, para a reitoria, a FCM é um problema, o que não é verdade. Lembrou que a FCM é a maior 25 

unidade, com maior carga didática, provavelmente tem a maior produção científica, e conta com 26 

uma parte assistencial gigantesca. Espera que Universidade possa reconhecer essa grandeza. 27 

Reforçou que a Congregação tem que ser muito forte e deve apoiar aos professores Coy e 28 

Zeferino frente às reinvindicações junto à Reitoria, uma vez que os recursos humanos da FCM 29 

precisam ter um olhar diferenciado. O professor Nelson Andreollo enfatizou a concordância e 30 

apoio com relação à fala da professora Joana. Sobre as questões relacionadas às 31 

aposentadorias, se houver mudanças na lei após essa votação que vai ocorrer em breve, que 32 

afetem aqueles que já estão muito próximos ou até que já tem o tempo para requerer o benefício, 33 

sem dúvida quem está nessa condição se aposentará de fato, e os que permaneceram nos 34 
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departamentos ficarão sobrecarregados. Outro ponto que chamou a atenção foi com relação à 1 

assistência no HC. Disse acreditar que cerca de 50% da assistência do hospital seja realizada 2 

por docentes, e uma vez esses profissionais se aposentando essa área também ficará bastante 3 

comprometida, assim como as demais unidades assistenciais da área de saúde. Entende que 4 

deve ser feita uma análise a longo prazo para apresentar à reitoria.  O professor Cláudio Coy 5 

Esclareceu que no ofício que será disponibilizado estão separadas as atividades assistenciais, 6 

de ensino, de pesquisa, administrativas, e em cada área as suas demandas. Na sequência a 7 

acadêmica Lia Logarezzi externou que, em nome dos alunos, apoia a fala da professora Joana, 8 

e que, embora seja surpreendida com a perda de número grande de professores, fica feliz em 9 

saber que esses assuntos estão sendo trazidos para discussão, e que a categoria vai dar o apoio 10 

necessário nestas questões. Questionou sobre as aposentadorias apontadas, se existe a 11 

possibilidade de não ocorrerem e esse número de vagas serem menor. Questionou também se 12 

quando o docente se aposenta o recurso fica disponível para reposição. Por fim, perguntou sobre 13 

os problemas enfrentados com a Semiologia, se já foram solucionados ou se existe um plano a 14 

longo prazo. O professor Cláudio Coy esclareceu que as pessoas têm direito ao benefício, com 15 

a possibilidade de não ocorrem por opção dos mesmos. Explicou também que atualmente a 16 

reposição, nos casos de aposentadoria, não é automática, com foi em outros tempos. Sobre a 17 

disciplina de Semiologia o professor Ricardo Zollner esclareceu que, junto à Diretoria da 18 

Faculdade, conseguiu a extensão da carga horária de quatro médicos assistentes, e utilizando-19 

se da prerrogativa de chefe de departamento, deslocou um docente da MD758 para a Semiologia, 20 

sem prejuízo das demais atividades. Deixa claro que são ações emergenciais e que espera, até 21 

o final do ano, poder discutir com mais profundidade e trazer propostas de ações efetivas. Na 22 

sequência a professora Maria Luíza Moretti enfatizou que, além da reposição de docentes, há a 23 

necessidade de um planejamento assistencial para o recebimento dos alunos, pois a situação 24 

das Enfermarias já está bastante comprometida com relação a isso. Considera que tem que se 25 

pensar na qualidade do ensino e no conforto dos alunos que ali transitam e assim, julga 26 

fundamental ter uma área de treinamento fora do HC. Lembra que o Hospital está todo 27 

informatizado, porém o número de computadores não é suficiente para que todos os profissionais 28 

possam consultar os resultados dos exames. A professora Mariana Zambon lembrou que a 29 

situação já vem se agravando progressivamente há algum tempo e que não é possível aumentar 30 

a produção nas diversas áreas com a diminuição de profissionais e mantendo o mesmo espaço 31 

físico, enfatizando que é necessário repensar toda essa situação e verificar qual é a meta real da 32 

Faculdade. Em seguida o acadêmico Eduardo Tikazawa enfatizou a importância da participação 33 

dos alunos nas discussões e decisões da Congregação e outros colegiados, onde são discutidos 34 
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temas referente a situação financeira, contratação de pessoal, pagamento de salários e verbas 1 

extras. Na sequência a professora Joana Bastos informou que na reunião da COMVEST foi 2 

aprovado um novo modelo de prova de 2ª fase, e que na próxima reunião, no mês de abril, será 3 

discutido o edital, e em maio será a votação para aprovação do edital para o próximo ano. A 4 

professora Christiane do Couto, em seguida, mostrou-se solidária a fala da professora Joana, 5 

no sentido de que perder quase a metade do corpo docente é muito preocupante. Mostra se 6 

preocupada também com o ensino do fonoaudiólogo, além dos residentes multidisciplinares. 7 

Lembra que boa parte das disciplinas de conteúdos práticos da área de assistência são 8 

ministradas pelo DDHR, que também teve uma perda bastante expressiva no número de 9 

professores, o que, proporcionalmente ao número de alunos, é bem semelhante, em cerca de 10 

30% de aposentadorias. Cita que tem muitas vagas livres em função dessas aposentadorias que 11 

não estão sendo repostas, deixando um futuro preocupante. Cita também os reflexos das 12 

disciplinas do curso de medicina, como por exemplo as MD223 e MD142, onde os alunos do 13 

curso de fonoaudiologia participam, junto com os da medicina, nas atividades nas Unidades 14 

Básicas de Saúde. Lamenta que, pelo segundo ano, o DDHR e o curso de fonoaudiologia 15 

tentaram todas as possibilidades e não conseguiram disponibilizar nenhum docente para integrar 16 

os cursos dessas disciplinas. Considera uma perda muito grande na integração dos cursos de 17 

fonoaudiologia e medicina, e cita que outros grupos atuam de forma totalmente fora das diretrizes 18 

recomendadas pelo MEC, que é de oito alunos por supervisor. Entende que a situação da 19 

faculdade tem que ser apresentada, que medidas devem ser tomadas o que pode trazer reflexos 20 

para o ensino, pesquisa e a representatividade nos órgãos da Universidade. Aproveitou para 21 

informar que o quadro dos alunos de Fonoaudiologia está completo, mas que não foi possível 22 

aumentar o número de ingresso de alunos através do vestibular e dos ProFIS por conta da 23 

limitação de espaço e de recursos humanos. O professor Cláudio Coy reconheceu que o 24 

Departamento de Desenvolvimento Humano e Anatomia Patológica são, proporcionalmente, os 25 

mais prejudicados com relação ao número de vagas não repostas. Salienta que é uma 26 

preocupação muito grande da Diretoria, e este processo está sendo acompanhado e será 27 

encaminhado para as instâncias superiores para as soluções necessárias. Em seguida o 28 

professor Marcos Nolasco comentou sobre a crise já vivida e a intensificação da mesma se 29 

aproximando no horizonte. Disse que nestes momentos é de fundamental importância a atuação 30 

das lideranças, e que um instrumento ideal é o planejamento estratégico, que poderia ser revisto, 31 

uma vez que a FCM segue as diretrizes deste instrumento. Dando sequência o professor Cláudio 32 

Coy esclareceu que esta sessão é continuação da reunião do dia primeiro de março, e que na 33 

Ordem do Dia constam para aprovação os regimentos do Núcleo Docente Estruturante do Curso 34 
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de Fonoaudiologia e o do Curso de Medicina. Iniciando com o Curso de Fonoaudiologia, passou 1 

a palavra a professora Francisca Colella informou que o Regimento foi elaborado pelo NDE, 2 

aprovado pela Comissão de Ensino, chegando à Congregação para apreciação e aprovação. 3 

Esclareceu foram seguidas as disposições tanto do MEC quanto da universidade, algumas 4 

alterações foram realizadas, mas sempre em respeito às deliberações. Não havendo qualquer 5 

questionamento, o professor Cláudio Coy colocou em aprovação o Regimento Interno do NDE 6 

da Fonoaudiologia, sendo aprovado. Em seguida passou a tratar do NDE do Curso de Medicina. 7 

O professor Erich Vinicius de Paula informou que as discussões ocorreram dentro do NDE e 8 

igualmente foram seguidas de forma rígida a legislação existente no país e na universidade. Disse 9 

que existem algumas especificidades em relação ao que é o NDE em geral e destacou alguns 10 

pontos: deixa patente o caráter consultivo e propositivo; não haverá uma representação 11 

departamental clássica, destacando algumas áreas que devem estar representadas, tidas como 12 

fundamentais. Também ficou definida como se dará a chegada e o fluxo de demandas ao Núcleo, 13 

que pode chegar por dois caminhos, através da CEG, ou por qualquer um dos membros. O NDE 14 

vai produzir um relatório anual e será disponibilizado para toda a comunidade. E sobre a questão 15 

da representação estudantil, houve o entendimento que ter um aluno, com voto, não era o 16 

essencial neste fórum, uma vez que já tem essa representação na CEG. No entanto o NDE 17 

reconheceu que o aluno pode trazer uma perspectiva importante para as discussões, e esse 18 

representante poderá, esporadicamente, ser convidado a trazer sua contribuição. Esclareceu que 19 

os convites serão feitos para a representação discente na Congregação, que irá designar quem 20 

participará. O professor Cláudio Coy agradeceu os esclarecimentos e enfatizou que a forma de 21 

encaminhamento das propostas e mudanças e a questão da representação dos alunos são dois 22 

pontos muito importantes. Lembrou que a legislação, tanto a do MEC quanto a da Universidade 23 

não contempla a presença de alunos como membro permanente. Passou em seguida a palavra 24 

ao professor Paulo Velho, que lembrou que em outubro de 2015 foi discutida na CEG a criação 25 

do NDE, e quando a proposta foi aprovada na Congregação ficou estabelecido que seria 26 

composta por cargos e indicações da CEG, e não uma indicação da Diretoria, que seriam os três 27 

coordenadores, no Regimento atual só tem dois, o do Internato não está contemplado, o 28 

coordenador do NAPEM, o coordenador da pós-graduação, que seria fundamental a sua 29 

participação, e dois representantes da CEG, além dos ex-coordenadores, que têm a função, em 30 

especial, de memória, para ajudar a construir. Enfatizou que atualmente o Núcleo é composto por 31 

pessoas que não se encaixam na proposição do NDE sugerido neste novo Regimento. Além 32 

disso trouxe a questão que a proposta de novo Regimento é composta por docentes, mas 33 

ressaltou que seria de extrema importância a participação da Pedagoga, e para tanto, seria 34 
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necessária se criar essa exceção. Discorreu também sobre a necessidade da Congregação abrir 1 

uma discussão referente a renovação parcial e contínua, e não quadrienal. Sugeriu que fosse 2 

discutida a questão da indicação pela Diretoria, uma vez que a proposição anterior a indicação 3 

se dá pela Comissão de Ensino, não necessariamente por membros da CEG. Finalizou sua fala 4 

parabenizando a construção do Regimento, pois resultou em um documento de excelente 5 

qualidade, destacando que se trata de algo muito trabalhoso. O professor Cláudio Coy 6 

esclareceu que o Regimento foi finalizado, e o texto já foi discutido anteriormente e que, da 7 

maneira apresentada, reforça muito a atividade do NDE, e não vê como um problema as 8 

alterações que foram efetuadas, ainda que possam ser discutidas. O professor Erich de Paula 9 

esclareceu que, sobre a centralização dos cargos versus pessoas, explicou que houve uma 10 

mudança na proporção das representatividades no Núcleo, e que quando foi elaborado o 11 

regimento o Coordenador do Internato não existia, talvez por essa razão não tenha sido incluído. 12 

Com relação a participação dos ex-coordenadores, justificou que a proposta é que seja um grupo 13 

formado por docentes que ao longo do tempo dedicaram grande parte de sua carreira ao ensino, 14 

com um perfil muito diferenciado. Foi proposto por quatro anos, com possibilidade de duas 15 

renovações, por conta de que o número de pessoas, com esse perfil específico, não é tão grande. 16 

Por outro lado, esclareceu que as discussões ali tratadas são lentas, e a seu ver a renovação a 17 

cada dois anos é muito curta. Optou-se por manter a Coordenação a cada dois anos, caso se 18 

queira mudar algo, e lembrou que a votação é feita por integrantes do NDE, pessoas com muita 19 

experiência, que não estão sujeitas a pressão política que possam justificar uma pressão dessa 20 

natureza. Ainda assim existe a preocupação da renovação não poder ser completa. Sobre a 21 

participação dos ex-coordenadores, houve a preocupação de não deixá-lo muito numeroso, pois 22 

com isso as discussões não avançam. A questão da participação da pedagoga, como não 23 

docente, entende ser fundamental fazer esse ajuste. Considera interessante a participação do 24 

coordenador da pós-graduação, que também pode ser contemplada. Em seguida o professor 25 

Ricardo Zollner parabenizou a equipe do NDE, teceu alguns comentários e fez alguns 26 

questionamentos no sentido de sanar dúvidas. Comentou que a indicação do Coordenador de 27 

Ensino é uma prerrogativa do Diretor da Faculdade, e assim sendo considera importante manter 28 

uma linha de trabalho junto à essa coordenação. Disse que enxerga o NDE como órgão assessor 29 

e não executor. E sobre as atribuições, considera importante estender a apresentação do relatório 30 

anual também à Congregação. O professor Erich de Paula esclareceu que esse é texto literal da 31 

norma da Universidade, mas nada impede de que seja incluso esse adicional para se estender a 32 

apresentação à Congregação. O professor Cláudio Coy ressalta que ainda que não esteja 33 

explicitado no texto, na prática isso acontecerá de qualquer maneira. O professor Ricardo Zollner 34 
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enfatiza que se não constar no Regimento não fica como uma obrigatoriedade, podendo não ser 1 

executada. Questionou também sobre qual seria a definição de membro nato. O professor Erich 2 

de Paula esclareceu que membro nato é aquele que não precisa ser indicado por ninguém, 3 

automaticamente ele assume a sua cadeira após o anterior desocupá-la. Por fim o professor 4 

Ricardo Zollner comentou da importância da presença da profissional pedagoga e parabenizou 5 

novamente o grupo pelo trabalho apresentado. Na sequência o professor Cláudio Banzato 6 

parabenizou o grupo pela elaboração da proposta muito bem feita e pensada. Ressaltou que o 7 

NDE tem uma função extremamente relevante e apoia a iniciativa de que seja um grupo mais 8 

reduzido para o bem das discussões mais aprofundadas. Ressaltou que foi convencido de que é 9 

uma medida sensata a regulação acerca da entrada do fluxo de demandas no Núcleo. Desejou 10 

por fim muito sucesso nos trabalhos do NDE e se colocou à disposição para assuntos 11 

relacionados a sua área. O professor Nelson Andreollo deixou registrado o seu voto de apreço 12 

à equipe que montou o Regimento. Destacou que também acha importante a adição, como 13 

membro nato, da figura do coordenador do Internato na composição da equipe. Enfatizou que é 14 

muito importante a redação que foi dada ao parágrafo 3º, onde se especifica que a renovação 15 

não deve ultrapassar 50% dos membros, pois as discussões que vem sendo realizadas ao longo 16 

de alguns anos se mantenham. Ressaltou ainda que a figura do coordenador do NAPEM também 17 

é relevante na composição para que não haja prejuízo no ensino de maneira geral. O professor 18 

Edison Bueno iniciou sua fala manifestando a satisfação em fazer parte novamente da 19 

Congregação e em poder representar o Departamento de Saúde Coletiva. Cumprimentou 20 

também o professor Flávio, pela sua gestão e participação na Congregação e em outros 21 

colegiados. Lembrou das pessoas que participaram, desde 2015, da constituição e mais 22 

recentemente da elaboração do regimento do Núcleo Docente Estruturante. Sugeriu que, no título 23 

III, parágrafo único, no que se refere à constituição do NDE, na percepção do que está sendo 24 

citado como liderança acadêmica no âmbito do corpo docente, fossem incluídas pessoas que 25 

tenham, como um dos critérios a serem considerados, aquelas que já tiverem participado da 26 

Coordenação da Comissão de Ensino, que são pessoas que muito contribuiu e principalmente 27 

que ainda podem muito contribuir. Por outro lado, disse que é uma área de pesquisa para a 28 

Faculdade, e esses pesquisadores são pessoas que possuem essa liderança e essa 29 

competência, e que deve ser um critério a ser incluído no parágrafo único. Discorreu também 30 

sobre a agenda do Núcleo, e diz que entende que o próprio NDE possa estabelecê-la, o que não 31 

impede de receber demandas por parte da CEG, mas mantendo o papel propositivo e consultivo, 32 

mantendo o foco no cumprimento das atribuições definidas. Na sequência a professora Angélica 33 

Bicudo discordou da proposição de que o coordenador não possa ser membro nato. Explica que, 34 
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quando se coloca alguém que não está atuando na CEG, no NAPEM ou no internato, esse 1 

coordenador vai ficar enfraquecido. Disse que se a proposta for aprovada na forma apresentada, 2 

o professor Erich não mais poderá ser o coordenador do NAPEM. Entende que o coordenador 3 

do curso ou o coordenador do NAPEM deveriam ser o coordenador do NDE. Diz que a 4 

coordenação de ensino age muito rapidamente, e quando as demandas chegam ao NDE estão 5 

praticamente encaminhadas. Citou que os coordenadores da CEG, do internato, do NAPEM já 6 

estão envolvidos nas questões cotidianas, e não entende as razões de o membro nato não poder 7 

ser o coordenador.  O professor Erich de Paula esclareceu que essa questão do membro nato 8 

não poder exercer a coordenação é especificada para que não haja uma sobreposição entre as 9 

instituições, e ainda para contemplar o parecer do CONAS em que sugere que o coordenador do 10 

ensino não seja o coordenador do NDE. Considera que a fala da professora Angélica é muito 11 

verdadeira, ou seja, os membros natos tendem a ser aqueles com maior envolvimento no ensino 12 

e provavelmente com mais condição de dedicar tempo necessário para a questão. O 13 

professor Cláudio Coy ressaltou que considerando que o NDE tem uma função de visão de 14 

médio e longo prazo de orientação acadêmica e estrutura curricular, as discussões dos perfis de 15 

membros não vai atender a cem por centro dos pleitos, mas vai identificar as pessoas com perfis 16 

mais adequados, mais atuantes e podendo contar com a renovação que se faz necessária. 17 

Quanto a coordenação do NAPEM poder ocupar a coordenação do Núcleo, enfatiza que pelos 18 

dados que o mesmo pode trazer para a contribuição das orientações do andamento das 19 

discussões dentro do NDE, é possível se verificar a possibilidade da abertura de discussão sobre 20 

o tema. O professor Cláudio Banzato comenta que o NDE e o NAPEM têm bastante afinidade, 21 

e ressalta que o NDE não deve ser ágil, deve ser consistente, pensar os temas em profundidade 22 

e estar protegido. Enfatiza que não vê problemas em o coordenador do NAPEM ser o 23 

coordenador do NDE, mas que considera inadequada essa função ficar com o coordenador do 24 

curso. O professor Nelson Andreollo, em vista de comentários de que o coordenador do NAPEM 25 

ficaria sobrecarregado, sugeriu que a redação do Artigo 5º seja modificada, de forma a trazer 26 

como especificação: que o coordenador é escolhido através da eleição entre os seus membros 27 

para um mandato de dois anos, excluindo-se o coordenador da Comissão de Ensino. E no Artigo 28 

4º seria modificado para 14 membros, caso seja contemplado a proposta de adição do 29 

coordenador do Internato. A professora Joana Bastos enfatizou que as vantagens para que o 30 

coordenador do curso não seja o mesmo do NDE é que haja uma nova perspectiva e que a 31 

pessoa a ocupar o cargo tenha tempo para se dedicar a questões aprofundadas que chegam ao 32 

NDE. Ressaltou que esta pessoa não é o coordenador do curso, pois as demandas que chegam 33 

são imensas, e muitas vezes obriga, por questões administrativas, a tomar decisões que não 34 
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pode esperar uma discussão no NDE. Acredita ainda que a CEG deve ser a maior fonte de 1 

demandas para o NDE, e que no momento tem tido a preocupação de absorver a maioria das 2 

demandas para dar encaminhamentos com outros parceiros, como a comissão IB/FCM, como o 3 

NAPEM, e blindar o NDE para que ele possa fazer uma reflexão mais profunda e propor 4 

transformações no curso médico. Apoia a ideia da retirada do termo ‘não natos’ da redação, pois 5 

existem o coordenador associado do curso, o coordenador do internato, coordenador do NAPEM, 6 

que possam ser pessoas que talvez tenham maior disponibilidade. O professor Cláudio Coy 7 

sugeriu a retirada somente da expressão ‘não natos’ da redação, pois se forem propostas muitas 8 

restrições a tendência é ocorrer uma mudança muito significativa. O professor Miranda apoiou a 9 

sugestão apontada da retirada tão somente da expressão “não natos” do texto, e questionou 10 

acerca do tempo, que ao invés de dois anos pudesse ser quatro, coincidindo com a gestão da 11 

Diretoria. O professor André Fattori, complementando fala do professor Miranda, ressaltou que 12 

tem a possibilidade da recondução, o que talvez resolva a questão dos quatro anos. Recomendou 13 

que se levante a questão da particularização do empate no voto, e que para o processo decisório 14 

sejam necessários mais do que quatro membros, conforme o que está descrito no Título 6, Artigo 15 

11 do Regimento. O professor Erich de Paula esclareceu que o número mínimo proposto para 16 

as deliberações por praxe são cinco na maioria dos Núcleos, dessa forma estipulou-se um terço 17 

para que a quantidade ficasse próxima dessa conduta. De volta com a palavra o 18 

professor Cláudio Coy, dando continuidade na reunião deliberou que as inclusões e 19 

modificações sugeridas ao texto apresentado foram: no artigo 3º, parágrafo 7º é que o relatório 20 

anual também deva ser apresentado na Congregação; que deve-se incluir a assessora 21 

pedagógica como membro não docente, incluir o coordenador do Internato, incluir o coordenador 22 

da pós-graduação, e retirar a possibilidade de membros não natos serem elegíveis para a 23 

coordenação do Núcleo; aumentar a quantidade de membros nas tomadas de decisões para 24 

50%. O professor Erich de Paula sugeriu acatar a sugestão do professor Edison Bueno, que no 25 

Parágrafo Único, onde diz que o NDE deve ser constituído por membros do corpo docente que 26 

exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de conhecimentos 27 

na área de desenvolvimento do ensino ou em outras dimensões entendidas como importantes 28 

para a instituição no que diz respeito ao desenvolvimento do curso, devido a sugestão levantada 29 

em reunião, seja feita a inclusão do trecho “atuação pregressa na coordenação do curso ou na 30 

gestão do curso”, só a título de valorização. O professor Cláudio Coy sugeriu que fosse aberta 31 

a votação em relação ao texto do Regimento do NDE, considerando todas as inclusões e 32 

alterações propostas e acima mencionadas. Não havendo manifestação ao contrário, ficou 33 

aprovado o texto do Regimento com as suas devidas alterações propostas. Nada mais havendo 34 
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a tratar, agradeceu a participação dos NDE´s de ambos os cursos, também a presença de todos, 1 

e encerrou a sessão. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos, e encerrou a 2 

sessão. Eu, Ana Lúcia Dantas, Secretária, redigi a presente Ata que será submetida à apreciação 3 

pelos membros da Congregação. Campinas, 15 de março de 2019.  4 
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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE 1 

CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e nove dias 2 

do mês de março de dois mil e dezenove, com início às nove horas, reuniu-se a Congregação da 3 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, na sala da Congregação 4 

desta Faculdade, sob a Presidência do Professor Doutor Luiz Carlos Zeferino, Diretor da 5 

FCM/UNICAMP, assessorado pela Senhora Maria José Guardado Ramalheira, Assistente 6 

Técnico da FCM. Compareceram os membros: Álvaro Galette Júnior, Ana Helena Alves Reis 7 

Silva, Camila Delmondes Dias, Carina Almeida Barjud, Carlos Eduardo Steiner, Cássio Cardoso 8 

Filho, Célia Regina Garlipp, Christiane Marques do Couto, Cláudia Vianna Maurer Morelli, Cláudio 9 

Eduardo Müller Banzato, Cristina Aparecida Arrivabene Caruy, Edison Bueno, Erich Vinícius de 10 

Paula, Fabíola Taufic Monica Iglesias, Fernanda Garanhani de Castro Surita, Fernando Cendes, 11 

Francisco Hideo Aoki, Gabriel Forato Anhê, Joana Fróes Bragança Bastos, Lia Canotilho 12 

Logarezzi, Luiz Roberto Lopes, Maria Letícia Cintra, Mariana Porto Zambon, Mary Ângela 13 

Parpinelli, Paula Cristina Albertoni de Cuquejo, Paulo Eduardo Neves Ferreira Velho, Renata Cruz 14 

Soares Azevedo, Ricardo de Lima Zollner, Ricardo Mendes Pereira, Rita de Cássia Ietto Montilha, 15 

Rodolfo de Carvalho Pacagnella, Rodrigo Gonçalves Pagnano, Sérgio San Juan Dertkigil, Sérgio 16 

Tadeu Martins Marba, Thiago Sancassani e Ubirajara Ferreira. Como convidados compareceram: 17 

Fábio Hüsemann Menezes, Ivani Rodrigues Silva, Marcos Tadeu Nolasco da Silva, Maria Helena 18 

Baena de Moraes Lopes, Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima, Sérgio Roberto de Lucca e Vagner 19 

de Castro. Ausências justificadas: Amélia Flor Soares Silva, Andrei Carvalho Sposito, André 20 

Fattori, Angélica Maria Bicudo, Eduardo Hiroshi Tikazawa, Maria Francisca Colella dos Santos, 21 

Maria Luiza Moretti, Plínio Trabasso, Raquel Silveira Bello Stucchi, Roberto Benedito de Paiva e 22 

Silva, Sérgio Roberto de Lucca e Vitória Régia Pereira Pinheiro. O Senhor Presidente deu início 23 

à Sessão informando que a professora Vera Lúcia Gil da Silva Lopes, do Departamento de 24 

Genética Médica será empossada como membro titular da Academia Brasileira de Medicina e 25 

Reabilitação, na Casa da Medicina da PUC, no Rio de Janeiro. Informou sobre os eventos do 26 

mês: lançamento do livro Apologia da Mentira, do professor José Hugo Sabatino, no salão nobre 27 

da Faculdade de Ciências Médicas; lançamento do livro Menino ou Menina - Distúrbios da 28 

Diferenciação de Sexo, dos professores Gil Guerra Junior e Andrea Trevas Maciel Guerra. 29 

Informou também que no período de 1 a 5 de abril vai acontecer o Simpósio Transtornos do 30 

Espectro do Autismo, no Centro de Convenções da UNICAMP, evento organizado e conduzido 31 

pelo Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria, com número grande de inscritos 32 

distribuídos pelos cinco dias de evento. A professora Renata Azevedo enfatizou que o simpósio 33 

superou as expectativas, as inscrições foram esgotadas e contam com uma lista de espera 34 
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bastante importante e o objetivo é a disseminação da importância do cuidado multidisciplinar, 1 

detecção precoce e capilarização do cuidado em TEA. O Senhor Presidente complementou 2 

dizendo que este evento faz parte de um projeto maior que está em elaboração que é a 3 

implantação de um Centro de Cuidado do Transtorno do Espectro do Autismo. Continuando, 4 

informou a realização do 6th BRAINN Congress, organizado pelo Departamento de Neurologia. 5 

O professor Fernando Cendes esclareceu que é uma reunião do BRAINN que funciona hoje 6 

como um mini congresso por conta do número de participantes que cresceu muito, em média 200 7 

a 300 participantes, sendo um evento de grande relevância para a neurociência, contando com 8 

quatro convidados internacionais, inclusive. O Senhor Presidente anunciou ainda que em maio 9 

ocorrerá a 4ª edição do Seminário Internacional sobre Carreira Docente nas Profissões de Saúde, 10 

sob a liderança da professora Eliana Amaral e com a colaboração do professor Sérgio Marba; 11 

que dia 25 de maio acontece a Universidade de Portas Abertas 2019 com o tema 12 

Desenvolvimento Sustentável, sendo muito bem-vindos os novos projetos. Passou em seguida 13 

para a demonstração financeira da Faculdade de Ciências Médicas, ressaltando que nos meses 14 

de janeiro e fevereiro as despesas foram significativamente maiores do que as receitas. 15 

Comentou sobre a folha de pagamento, no valor de 914 mil, com destaque para 385 mil referentes 16 

a antecipação de férias e 13º salários, e oura despesa alta de 336 mil referente ao dissídio, 17 

atrasado desde o mês de agosto de 2018. Apontou que a expectativa é de que a partir de maio 18 

se tenha uma situação mais equilibrada. Reportou sobre a suspensão do pagamento das bolsas 19 

dos cursos de aprimoramento, que envolve quase toda a área de saúde. Explicou que foram três 20 

meses discutindo, ficando acordado, após as negociações, que a Secretaria de Saúde repassará 21 

para a UNICAMP os recursos correspondentes a 102 bolsas, que era o número de vagas 22 

previstas, para a UNICAMP. Esclareceu que está sendo finalizada a assinatura do convênio e 23 

sendo providenciadas as duas correções necessárias no edital, uma para corrigir a validade do 24 

mesmo e a outra sobre quem pagará as bolsas, retirando a Secretaria de Saúde e substituindo 25 

pela UNICAMP. Feito isso serão publicadas as listas dos aprovados e posteriormente a 26 

convocação. Prosseguindo, abriu para a fala das Comissões, iniciando pela Comissão de 27 

Extensão que tem um item específico na pauta, que é a manifestação da Congregação quanto a 28 

revisão das normas que regulamenta as atividades de extensão dentro da Universidade. Lembrou 29 

que conversou com os novos docentes e deixou clara a importância das atividades de extensão 30 

para a manutenção do quadro docente em tempo integral dentro da Universidade, e que neste 31 

momento tem uma proposta que restringe essas atividades.  O professor Rodolfo Pacagnella 32 

informou que na última reunião do CONEX foi proposta modificação de duas Resoluções da 33 

UNICAMP que tratam de questões que dizem respeito a atividade de extensão. A primeira, 34 
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Resolução CONSU-A-05/2007, que regulamenta a oferta de cursos de extensão da UNICAMP e 1 

a outra, mais importante, a Resolução CONSU-A-02/2001, que regulamenta o regime de tempo 2 

integral. Citou que a Comissão de Extensão da FCM reuniu extraordinariamente para debater 3 

essas modificações e oferecer um parecer para a Congregação. Sobre as sugestões trazidas 4 

pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura: modificação do Artigo 1º da Resolução CONSU-A-05, 5 

onde diz que todo curso de extensão deve ter no mínimo de 50% da carga horária didática 6 

ministrada por acadêmicos ou profissionais com vínculo institucional com a UNICAMP, a proposta 7 

é que seja reduzido para 40% somente. A justificativa é que outras unidades tem uma demanda 8 

forte de profissionais em que a UNICAMP não tem no seu quadro. Em relação a esse ponto a 9 

Comissão de Extensão se posiciona favoravelmente a esta sugestão desde que a coordenação 10 

dos cursos e a responsabilidade intelectual dos mesmos fique a cargo exclusivo dos docentes da 11 

UNICAMP. Sobre a Resolução CONSU-A-02/2001, que dispõe sobre o RDIDP, lembrou 12 

resumidamente que para perceber pró-labore para atividades extras habituais da UNICAMP o 13 

docente poderá participar de cursos de extensão até o limite de 60 horas semestrais e realizar 14 

atividades de assessoria e decorrentes de convênio até um limite de 20% da carga horária mínima 15 

de RDIDP, que é igual a oito horas semanais, com as atividades descritas no relatório trienal de 16 

atividades. A proposta da Pró-Reitoria de Extensão foi ampliar o limite máximo de atividades de 17 

docentes destinada a cursos de extensão, e que os mesmos pudessem ser exercidos até o limite 18 

de oito horas semanais, somando os cursos de extensão as atividades de extensão decorrentes 19 

de convênios, assessorias e consultorias. A Comissão de Extensão se coloca contrária a essa 20 

modificação da Resolução, pois reduz a carga horária para a participação de docentes 21 

simultaneamente em atividades de extensão e cursos, propondo aumentar então a participação 22 

em cursos para 180 horas anuais, e incluir a coordenação do curso para atividades de assessoria. 23 

A Comissão de Extensão destaca ainda que essas atividades remuneradas não são e nem 24 

deverão ser objetivo principal da UNICAMP, devem servir como complemento entre pesquisa, 25 

ensino e extensão, não devendo ser vistas como subterfúgio para subfinanciamento da 26 

universidade pública, devendo a UNICAMP buscar o adequado financiamento das atividades. O 27 

Senhor Presidente ressaltou que cabe a Congregação apreciar a questão levantada pela 28 

Comissão de Extensão Universitária para aprovar ou não o que está sendo proposto. O professor 29 

Ricardo Zollner ressaltou que é importante a discussão de normatização e revisão de critérios. 30 

Manifestou preocupação sobre a administração dos períodos, para que não haja sobreposição 31 

com cursos de graduação, e como chefe de Departamento aponta como preocupação maior o 32 

desvio de atividades, ou se privilegiar determinadas atividades em detrimento das formais. O 33 

Senhor Presidente esclareceu que neste momento a discussão se trata de apoiar ou não a 34 
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proposta da Comissão de Extensão Universitária, que não restringe a oito horas, como foi 1 

proposto pelo CONEX. Ressaltou que poderá ser aberta futuramente uma discussão acerca do 2 

gerenciamento das atividades de extensão, mas não nessa oportunidade. A professora Mary 3 

Parpinelli comentou que a questão seria mais em como se fazer a gestão e controle dessas 4 

atividades, deixando então para outro momento a discussão, parabenizando a iniciativa da 5 

Comissão. O professor Sérgio Marba ressaltou que por não serem avaliadas essas horas na 6 

avaliação docente seria uma boa oportunidade para ser discutido esse assunto dentro da 7 

atividade docente. O professor Fábio Menezes concordou com o que foi sugerido porque quem 8 

faz oito horas de Policlínica não poderia depois participar de nenhum outro curso de extensão. O 9 

professor Marcos Nolasco enfatizou que vê as mudanças como uma quebra da rigidez da 10 

carreira RDIDP apontando com maior atratividade para docentes jovens e até profissionais que 11 

estejam prospectivamente pensando na carreira na instituição. A professora Joana Bastos 12 

esclareceu que todo relatório de atividades recebe um parecer da Comissão de Ensino, e 13 

atualmente, seguindo as regras da FCM, todos os professores devem atuar pelo menos quatro 14 

horas semanais em ensino de graduação, e de acordo com as normas da Universidade, devem 15 

atuar doze horas em ensino de uma forma mais ampla. O professor Edison Bueno discorreu 16 

sobre os princípios que diferenciam a gestão pública da privada, ressaltando que na pública se 17 

cumpre tudo o que a lei determina, enquanto que na gestão privada pode se fazer tudo o que a 18 

lei permite. Ressaltou que cabe aos Departamentos e respectivos Conselhos esse controle. Em 19 

seguida a servidora Camila Delmondes levantou a dúvida sobre o índice de 50% de profissionais 20 

da UNICAMP e o cenário atual de falta de profissionais, e questionou se no edital da CONEX os 21 

profissionais PAEPE podem participar e como seria essa participação dos mesmos nas atividades 22 

de extensão. O Senhor Presidente esclareceu que, no seu entendimento, a proposta permite 23 

que se reduza, mas que não é obrigatória, e que aumenta a flexibilidade, mas não restringe em 24 

hipótese alguma a participação daqueles que podem participar. Propôs então a aprovação do 25 

documento elaborado pela Comissão de Extensão como sendo o posicionamento da 26 

Congregação da Faculdade de Ciências Médicas. Colocou o tema em votação, e com quatro 27 

abstenções foi aprovado. Passou em seguida a palavra à Coordenadora da Comissão de Ensino 28 

da Graduação. Antes, porém, aproveitou a oportunidade para justificar a ausência do professor 29 

Coy, que está participando de um evento científico fora da cidade de Campinas. A professora 30 

Joana Bastos passou a discorrer sobre os estudos realizados pela Comissão com base 31 

inicialmente aos quesitos específicos: quem somos, a quem ensinamos, o que queremos ensinar, 32 

quais os sucessos e as dificuldades da instituição e qual o plano de ação proposto. Quem somos, 33 

inicialmente uma geração fundadora, onde os docentes, em sua maioria eram médicos da cidade, 34 
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com o foco em formar médicos para a região, precedida de uma geração qualidade, que foi se 1 

distanciando paulatinamente do ensino de graduação, surgindo então a geração pós-qualidade, 2 

que são professores contratados com mestrado, doutorado e com publicações, e com carreira 3 

focada em produção científica com rapidíssima progressão, tendo uma atuação forte e ativa nas 4 

diversas áreas de gestão. Para quem ensinamos, obviamente uma geração diferenciada, que 5 

intriga a todos, onde o acesso à tecnologia e a forma das relações pessoais é completamente 6 

diferente das anteriores. Os desafios dessa geração giram em torno da necessidade de 7 

aproximação entre quem ensina e quem aprende diminuindo a distância na comunicação e 8 

vivência, enfatizando a aplicação do teórico na prática, o ensinar pelo exemplo, a aplicação da 9 

mentoria, feedbacks claros e estímulos, integração de novas tecnologias, bem como o incentivo 10 

ao engajamento. As dificuldades encontradas basearam em cinco grandes propostas de 11 

modificação: a falta de integração do básico com as necessidades do curso médico e ausência 12 

de definição das competências e habilidades nas disciplinas. Não havendo a definição de 13 

competências e habilidades não tem como se avaliar e cobrar as determinações, nem tampouco 14 

como profissionalizar o curso. Revisão do ensino da clínica médica. Necessidade de capacitação 15 

docente no ensino de graduação. A importância da avaliação, sendo necessário rever conceitos 16 

e sistema avaliativo atual. Passou a comentar sobre o plano de ação proposto. Os principais 17 

pontos abordados na proposta foram: reativação da Comissão IB/FCM com reavaliação dos 18 

componentes, que tem como objetivo fazer a integração das disciplinas, propor mudanças, 19 

avaliação, troca de experiências e capacitação pedagógica; criação de um grupo de avaliação 20 

que tem como objetivo elaborar questões com todo o conteúdo básico com enfoque clínico; 21 

aumento das áreas verdes e ensino autônomo; integração das provas com todo o conteúdo da 22 

disciplina; realização de uma avaliação de conteúdo do eixo completo do ensino da clínica 23 

médica; mapeamento das competências e habilidades em cada uma das disciplinas e a 24 

cobranças das mesmas nas avaliações; o mapeamento das atividades de plantão, havendo a 25 

cobrança e a garantia de que seja feito tudo que é exigido pelas diversas áreas; montagem de 26 

conhecimento fazendo a matriz de conteúdo de todo o curso da Medicina; capacitação docente 27 

no ensino da graduação através da promoção de cursos online; fazer a centralização da avaliação 28 

teórica no núcleo da CEG com o apoio do NAPEM, aplicadas a cada dois meses, ou seja, quatro 29 

avaliações por ano, garantindo que a avaliação esteja em sintonia com as habilidades, e ainda 30 

as avaliações práticas ficam a cargo de cada disciplina. O conceito será baseado na aquisição 31 

de competências e postura profissional e ética. Ressaltou que todas as provas serão realizadas 32 

simultaneamente, online, num espaço com 140 computadores instalados. Comentou sobre a 33 

ideia da criação de um portfólio do aluno implantado pelo GraduaMed, que está sendo 34 
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aprimorado, onde o professor e o aluno poderão acompanhar seus resultados e desenvolvimento 1 

desde o momento do seu ingresso no curso até o final dele, etapa por etapa, através de um 2 

aplicativo. Apresentou o que já está vigorando para esse ano, mapeamento do plantão da 3 

emergência através da inserção dos dados no Moodle, e no plantão da Ginecologia, com o auxílio 4 

da utilização de um QRCode. Discorreu rapidamente sobre algumas ideias: desafio FCM-5 

UNICAMP baseados em casos clínicos importantes; capacitação estudantil em educação médica 6 

através do projeto Educadores do Amanhã, com a intenção de capacitar os alunos em educação 7 

médica; reestruturação do laboratório de habilidades, e convênio com outras escolas médicas 8 

para oferecimento de estágios. Ressaltou que é necessária a colaboração a aprovação dos 9 

colegas para a efetivação das ideias. O Senhor Presidente sugeriu que os Departamentos 10 

convidem e recebam a professora Joana e façam as discussões internamente para um melhor 11 

aproveitamento de tempo e de esclarecimentos, por se tratar de um assunto extenso, complexo 12 

e com muitas variantes. Falou sobre os recursos eletrônicos disponíveis para as diferentes 13 

especialidades e convidou o professor Nolasco para que, numa outra oportunidade, faça uma 14 

apresentação para expor os dados referente aos mais de cinco mil livros eletrônicos disponíveis 15 

para consulta atualmente. O professor Carlos Steiner parabenizou o trabalho apresentado e 16 

ressaltou que desde 2004 coordena uma disciplina e em 2013 fez a revisão de uma apostila onde 17 

um capítulo chama-se Recursos Audiovisuais, que traz dicas de como preparar slides, desde a 18 

escolha na fonte, e um outro chamado Instrumentos de Avaliação, onde ensina a fazer prova 19 

tanto objetiva quanto dissertativa, se colocando à disposição para a disponibilização do material 20 

e ajuda no que for preciso. O professor Ubirajara Ferreira parabenizou a professora Joana pelo 21 

excelente trabalho. Falou sobre o projeto de ampliação referente a simulação, uma tendência 22 

sem volta, e uma discussão de extrema importância não só em Cirurgia, mas especialmente para 23 

ela. Discorreu rapidamente sobre as discussões já efetuadas acerca do projeto de criação de um 24 

Centro de Simulação. A acadêmica Lia Logarezzi enfatizou que os discentes se sentem 25 

profundamente contemplados com a proposta. Ressaltou a importância da avaliação de 26 

conteúdo, pois os alunos muitas vezes movidos pela insegurança fazem mais do que precisam, 27 

e é de extrema importância que haja esse planejamento por parte dos docentes. O professor 28 

Marcos Nolasco parabenizou a professora Joana pelo excelente trabalho, e enfatizou sobre a 29 

necessidade de exemplos e de mentores, sugerindo a discussão sobre a possibilidade de 30 

mentores individuais aos alunos durante a graduação. A professora Cristina Caruy parabenizou 31 

a professora Joana pela excelente explanação, ressaltando que o Departamento de 32 

Anestesiologia se dispõe a ajudar no que for possível. Ressaltou sobre a importância do 33 

aprendizado de dor, especialmente a crônica. O professor Ricardo Zollner parabenizou a 34 
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professora Joana, se colocou à disposição da CEG para que for necessário. Como sugestão 1 

levantou a questão sobre a possibilidade de se repensar a MD759, com o objetivo de reorganizar 2 

o nível de informação para os alunos. A acadêmica Ana Helena Reis expressou a alegria perante 3 

as perspectivas de mudanças e agradeceu a CEG pela abertura de participação dos estudantes 4 

na discussão das ações. A professora Joana Bastos agradeceu os elogios e se comprometeu a 5 

fazer as visitas aos Departamentos que solicitarem para que sejam sanadas todas as dúvidas. 6 

Informou que a apresentação ficará à disposição para que tenham acesso e possam discutir 7 

sobre todos os pontos, a capilarização do que está proposto. Dando prosseguimento o Senhor 8 

Presidente abriu espaço para os coordenadores das comissões. A professora Christiane do 9 

Couto informou que a Fonoaudiologia não tem nenhum informe importante, mas aproveitou para 10 

parabenizar a professora Joana pelo trabalho e desejou boa sorte no processo. A professora 11 

Cláudia Morelli informou que na página da Comissão de Pós-Graduação foi criada uma aba 12 

adicional para outros editais, estando acessível para consulta de todos. O professor Ricardo 13 

Mendes Pereira agradeceu a professora Joana, e informou que nesta data encerram-se as 14 

convocações para candidatos do processo seletivo 2019 para residência, e o processo para 2020 15 

está sendo iniciado, com agendamento de datas para o exame, que provavelmente ocorrerá em 16 

10 de novembro. O professor Sérgio Marba registrou que houve mudança na coordenação da 17 

PRDU com a saída da professora Marisa Beppu, assumindo o posto o professor Francisco 18 

Gomes Neto, aparentemente mantendo o ritmo de trabalho. Sugeriu à professora Joana que 19 

acrescente ao plano o ajuste do RAD, no tocante as cargas horárias. Passando a palavra aos 20 

membros inscritos, o professor Ricardo Zollner comentou sobre a tentativa da Reitoria ou da 21 

Prefeitura de organizar o trânsito na área da Saúde, não tendo nenhuma situação objetiva de 22 

melhorias apresentada. Questionou em seguida sobre o real objetivo e finalidades do Centro de 23 

Engenharia Biomédica, CEB, destacando algumas demandas de manutenção de equipamentos 24 

da FCM que não estão sendo atendidas à contento. Sobre a questão da mobilidade na área da 25 

saúde o Senhor Presidente esclareceu que já discutiu algumas vezes com os responsáveis, 26 

mas ressaltou que, mediante a situação econômica da universidade, não acredita ser uma ação 27 

para curto prazo. O fluxo das ambulâncias é um argumento que pode ser usado para priorizar 28 

esse ajuste de reforma nas vias de tráfego na área da saúde. E quanto ao CEB, informa que será 29 

levado o tema para discussão no CAAAAS e à Comissão de Pesquisa. Encerrado o Expediente, 30 

passou para a Ordem do Dia. Informou que tem três assuntos previamente destacados e solicitou 31 

a correção do item 15, que trata de inclusão no Programa de Pesquisador Colaborador, e não 32 

como informado. Feita essa correção submeteu os demais itens da pauta em votação, com 33 

exceção dos destaques dos itens 1, 2 e 3, os quais foram aprovados e seguem a seguir 34 
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transcritos: D) COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - 04. Delib.Congregação-5/19: Indicação 1 

de representantes dos Departamentos de Anestesiologia e de Ortopedia e Traumatologia para 2 

compor a Subcomissão do Exame de Acesso Direto aos Programas de Residência Médica – 3 

Rodízio 2016/2025. E)  RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CARREIRA MS - (Deliberação CONSU-4 

A-15/2015) - Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa: 05. Proc. 15P1077/2005: 5 

DERLI CONCEIÇÃO MUNHOZ: Professor Doutor I - MS-3.1/RDIDP/PP – Depto. de 6 

Anestesiologia. Período: Outubro/2015 a Setembro/2018- TRIENAL. Parecer CCD/FCM-20/2019. 7 

06. Proc. 15P21372/1997: ADRIANA GUT LOPES RICCETO: Professor Doutor I - MS-8 

3.1/RDIDP/PP – Depto. de Pediatria. Período: Novembro/2015 a Outubro/2018- TRIENAL. 9 

Parecer CCD/FCM-21/2019. 07. Proc. 01P3376/1988: JOAQUIM MURRAY BUSTORF SILVA: 10 

Professor Titular - MS-6/RDIDP/PP – Depto. de Cirurgia. Período: Novembro/2013 a 11 

Outubro/2018- QUINQUENAL. Parecer CCD/FCM-22/2019. 08. Proc. 01P1369/1982: MARIA 12 

JOSÉ NASCIMENTO BRANDÃO: Professor Doutor II/MS-3.2/RDIDP/PP/Depto. de 13 

Anestesiologia. Período: Dezembro/2014 a Novembro/2018- QUADRIENAL. Parecer CCD/FCM-14 

23/2019. 09. Proc. 01P394/1985: JOYCE MARIA ANNICHINO BIZZACCHI: Professor Titular - 15 

MS-6/RDIDP/PP/Depto. de Clínica Médica. Período: Novembro/2013 a Outubro/2018- 16 

QUINQUENAL. Parecer CCD/FCM-24/2019. 10. Proc. 02P26699/2004: RICARDO CARLOS 17 

CORDEIRO: Professor Titular - MS-6/RDIDP/PP/Depto. de Saúde Coletiva. Período: 18 

Novembro/2014 a Outubro/2018- QUADRIENAL. Parecer CCD/FCM-25/2019. Regime de Turno 19 

Completo: 11. Proc. 15P26873/2008: MÁRCIO LOPES MIRANDA: Professor Doutor I - MS-20 

3.1/RTC/PP/Dep. de Cirurgia. Período: Dezembro/2015 a Novembro/2018 – TRIENAL. Parecer 21 

CCD/FCM-27/2019. 12. Proc. 02P815/1998: REGINA MARIA INNOCÊNCIO RUSCALLEDA: 22 

Professor Doutor II - MS-3.2/RTC/PP/Dep. de Clínica Médica. Período: Novembro/2014 a 23 

Outubro/2018 – TRIENAL. Parecer CCD/FCM-28/2019. F) PROFESSOR COLABORADOR - 24 

(Delib CONSU-A-06/06, A-06/2008 e Portaria DFCM-72/2008) - 13. Proc. 02P29878/2014: IRENE 25 

GYONGYVER HEIDEMARIE LORAND METZE: Departamento de Clínica Médica. Prorrogação 26 

no Programa de Professor Colaborador a partir de 06/03/2019 e Relatório de Atividades do biênio 27 

anterior. Parecer CCD/FCM-29/2019. 14. Proc. 02P2991/2019: MARIA DE FÁTIMA DE CAMPOS 28 

FRANÇOZO: Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação. Inclusão no Programa 29 

de Professor Colaborador. Parecer CCD/FCM-30/2019. PESQUISADOR COLABORADOR 15. 30 

Proc. 02P4250/2019: JANE KELLY OLIVEIRA FRIESTINO: Departamento de Saúde Coletiva. 31 

Inclusão no Programa de Pesquisador Colaborador. Parecer CCD/FCM-31/2019. 16. Proc. 32 

02P30549/2012: JOSÉ ANDRES YUNES: Departamento de Genética Médica e Medicina 33 

Genômica. Prorrogação no Programa de Professor Colaborador a partir de 22/03/2019 e Relatório 34 
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de Atividades do biênio anterior. Parecer CCD/FCM-32/2019. G) AFASTAMENTO SEM 1 

PREJUÍZO DE VENCIMENTOS - (Delib CONSU-A-14/2015, artigo 7º) - 17. Proc. 2 

02P27158/2010: MARCO ANTONIO DE CARVALHO FILHO: Professor Doutor II/MS-3 

3.2/RDIDP/PP/Departamento de Clínica Médica. Relatório Acadêmico referente ao afastamento, 4 

sem prejuízo de vencimentos, para realização de Pós-Doutorado junto à Universitair Medisch 5 

Centrum Groningen, em Groningen, Holanda, no período de 16/02/2018 à 15/02/2019. Parecer 6 

CCD/FCM-33/2019. 18. Proc. 02P18533/2014: LINDEMBERG DA MOTA SILVEIRA FILHO: 7 

Professor Doutor I/MS-3.1/RDIDP/PP/Departamento de Cirurgia. Relatório Acadêmico referente 8 

ao afastamento, sem prejuízo de vencimentos, para realização de Pós-Doutorado junto à 9 

Universidade de Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos, no período de 15/08/2017 à 10 

31/01/2019. Parecer CCD/FCM-35/2019. H) ESTÁGIO PROBATÓRIO - (Resolução GR-11 

034/2014) - 19. Proc. 15PP25362/2010: SÉRGIO SAN JUAN DERTKIGIL: Professor Doutor 12 

I/RTC/PP – DRX/FCM. Parecer circunstanciado sobre a Avaliação Especial de Desempenho do 13 

período de agosto/2017 a dezembro/2018. I)  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - 14 

(Resolução GR-037/2001). 20. Proc. 02P5367/2019: ÂNGELA SLONGO BENETTI: Integração 15 

no Programa de Prestação de Serviço Voluntário, pelo prazo de 2 (dois) anos, junto ao 16 

Ambulatório de Psicóticos e Egressos do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria/FCM. 17 

Aprovado pelo Conselho Departamental. J) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DOCENTE 18 

ASSISTENCIAL: 21. Parecer CVDA-02/19: TIAGO NARDI AMARAL: Cadastramento no FVDA 19 

como Professor Doutor I, MS-3/RTC junto ao Departamento de Clínica Médica. Aprovado pela 20 

CVDA em 20/03/19. K)  NOMEAÇÃO NA PARTE PERMANENTE DO QUADRO DOCENTE DA 21 

UNICAMP -  22. Of. 19/2019-DC/FCM: ALFIO JOSÉ TINCANI: 1) Nomeação na PP: Professor 22 

Titular, nível MS-6, em RTP com extensão para o RTC, junto à Área de Cirurgia de Cabeça e 23 

Pescoço do Departamento de Cirurgia, tendo em vista aprovação em concurso público para 24 

provimento do referido cargo (02P8668/2017). 2) Projeto de Pesquisa: Parecer circunstanciado 25 

aprovado pelo Conselho Departamental em 08/03/2019. L) GRADUAÇÃO EM MEDICINA - 23. 26 

Parecer CEG-02/2019: Manifestação da CEG/FCM sobre as novas pactuações do sistema de 27 

avaliação das disciplinas BS´s. M) COMISSÃO DE PESQUISA -  24. Of. 07/2019-CP/FCM: 28 

Relatório Científico Final - Parcela da Reserva Técnica para Custeio de Infraestrutura Institucional 29 

de Pesquisa (projeto 2015/23751-7). 25. Of. 09/2019-CP/FCM: Relatório Científico Final - Parcela 30 

da Reserva Técnica para Custeio de Infraestrutura Institucional de Pesquisa (projeto 2016/23762-31 

1). N) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO – Alteração de Catálogo: 26. Parecer CPG/FCM-32 

11/19: Alteração das disciplinas e créditos obrigatórios das áreas de concentração do Programa 33 

de Pós-Graduação em Genética Humana no catálogo de 2019. Aprovado pela CPG. Alteração 34 



Expediente - 3ª Reunião Ordinária – 26/04/2019 - fls.  47 

de Comissão de Programa de Pós-Graduação: 27. Inf. CPG/FCM-06/19:Resultado da eleição 1 

para composição da Comissão do Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Médica. 2 

Aprovado pela CPG. 28. Parecer CPG/FCM-12/19: Indicação da nova coordenadora para 3 

composição da Comissão do Programa de Pós-Graduação em Hemoterapia. Aprovado pela 4 

CPG. 29. Parecer CPG/FCM-13/19: Indicação do novo coordenador para composição da 5 

Comissão do Programa de Pós-Graduação em Genética Humana. Aprovado pela CPG. 6 

Programa Pesquisador de Pós-Doutorado: 30. Parecer CPG/FCM-14/19: Ingresso no Programa 7 

Pesquisador de Pós-Doutorado. Aprovados pela CPG. Programas de Pós-Graduação Stricto 8 

Sensu – Credenciamento e descredenciamentos:- 31. Parecer CPG/FCM-15/19: 9 

Credenciamento, mudança de categoria e descredenciamento de professores nos Programas de 10 

Pós-Graduação Stricto Sensu. Aprovados pela CPG. O) COMISSÃO DE EXTENSÃO 11 

UNIVERSITÁRIA E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS: Cursos: Difusão/ Especialização: 32. Parecer 12 

CEU/FCM-59/19: Tomografia computadorizada e ressonância magnética para técnicos 13 

(oferecimento). Sigla: FCM–0913. Tipo: Especialização Técnica – S. Carga Horária Total: 408 14 

horas. Vaga(s): Mínimo 22, Máximo 40. Custo por Aluno: R$ 7.190,39. Responsável: Prof. Dr. 15 

Sérgio San Juan Dertkigil. Departamento: Radiologia. 33. Parecer CEU/FCM-60/19: Ciência além 16 

das salas de aula (oferecimento). Sigla: FCM–0643. Tipo: Difusão Científica – S. Carga Horária 17 

Total: 11 horas. Vaga(s): Mínimo 21, Máximo 30. Custo por Aluno: gratuito. Responsável: Profª 18 

Drª Raquel Franco Leal. Departamento: Cirurgia. Atividades de Assistência: 34. Parecer 19 

CEU/FCM-61/19: CARLOS EMÍLIO LEVY: Renovação das Atividades de Assistência junto ao 20 

Centro Boldrini, por 4h/semanais, vigência/2019. 35. Parecer CEU/FCM-62/19: ANDRÉA 21 

TREVAS MACIEL GUERRA: Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, com 22 

carga horária de 8h/semanais, vigência/2019. 36. Parecer CEU/FCM-63/19: ANTÔNIA PAULA 23 

MARQUES DE FARIA: Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, com carga 24 

horária de 8h/semanais, vigência/2019. 37. Parecer CEU/FCM-64/19: ILKA DE FÁTIMA 25 

SANTANA FERREIRA BOIN: Renovação das Atividades de Assistência junto a Policlínica, com 26 

carga horária de 8h/semanais, vigência/2019. Convênio: 38. Parecer CEU/FCM-65/19: 27 

DSC/FCM: Convênio de cooperação entre a Universidade Estadual de Campinas e o Serviço de 28 

Saúde Dr. Cândido Ferreira. Executor: Profª Drª Rosana Teresa Onocko Campos. Substituto: 29 

Prof. Dr. Carlos Roberto Silveira Corrêa. 39. Parecer CEU/FCM-66/19: FCM: Acordo de 30 

Cooperação Acadêmica internacional entre a Universidade Estadual de Campinas e a University 31 

of Nottingham, Inglaterra. Executor: Prof. Dr. Luiz Carlos Zeferino. Substituto: Prof. Dr. Claudio 32 

Saddy Rodrigues Coy. Programa de Treinamento em Serviço: 40. Parecer CEU/FCM-ad 13/19: 33 

Imunologia (reoferecimento). Modalidade: Pesquisa em área básica. Vigência: abril/2019 a 34 
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março/2020 (treinamento de 3 meses). Carga Horária Total: 360 Horas. Vaga(s): 4. Responsável: 1 

Profª Drª Sílvia de Barros Mazon. Departamento: Patologia Clínica. 41. Parecer CEU/FCM-ad 2 

14/19:  Lípides e Bioquímica Clínica - modo avançado (reoferecimento). Modalidade: Pesquisa 3 

em área básica. Vigência: abril/2019 a março/2020 (treinamento de 4 meses). Carga Horária 4 

Total: 640 Horas. Vaga(s): 3. Responsável: Profª Drª Eliana Cotta de Faria. Departamento: 5 

Patologia Clínica. 42. Parecer CEU/FCM-ad 15/19: Micologia (reoferecimento). Modalidade: 6 

Pesquisa em área básica. Vigência: abril/2019 a março/2020 (treinamento de 6 meses). Carga 7 

Horária Total: 960 Horas. Vaga(s): 4. Responsável: Profª Drª Angélica Zaninelli Schreiber. 8 

Departamento: Patologia Clínica. 43. Parecer CEU/FCM-ad 16/19: Microbiologia Clínica e 9 

Parasitologia (reoferecimento). Modalidade: Pesquisa em área básica. Vigência: abril/2019 a 10 

março/2020 (treinamento de 6 meses). Carga Horária Total: 960 Horas. Vaga(s): 2. Responsável: 11 

Prof. Dr. Carlos Emílio Levy. Departamento: Patologia Clínica. 44. Parecer CEU/FCM-ad 17/19: 12 

Hemoglobinopatias (reoferecimento). Modalidade: Pesquisa em área básica. Vigência: abril/2019 13 

a março/2020 (treinamento de 3 meses). Carga Horária Total: 480 Horas. Vaga(s): 8. 14 

Responsável: Profª Drª Maria de Fátima Sonati. Departamento: Patologia Clínica. 45. Parecer 15 

CEU/FCM-ad 18/19: Lípides e Bioquímica Clínica (reoferecimento). Modalidade: Pesquisa em 16 

área básica. Vigência: abril/2019 a março/2020. (Treinamento de 4 meses). Carga Horária Total: 17 

640 Horas. Vaga(s): 3. Responsável: Profª Drª Eliana Cotta de Faria. Departamento: Patologia 18 

Clínica. 46. Parecer CEU/FCM-ad 19/19: Hemoglobinopatias – modo avançado (reoferecimento). 19 

Modalidade: Pesquisa em área básica. Vigência: abril/2019 a março/2020 (treinamento de 3 20 

meses). Carga Horária Total: 480 Horas. Vaga(s): 8. Responsável: Profª Drª Maria de Fátima 21 

Sonati. Departamento: Patologia Clínica. Passando aos destaques o Senhor Presidente passou 22 

a tratar do item A-01, que versa sobre escolha de membros para a composição da Comissão 23 

Eleitoral para a eleição discente junto à Congregação. Propôs o nome do professor Ricardo 24 

Mendes Pereira como Presidente da Comissão, bem como os demais membros, senhora Cleusa 25 

Milani e Senhor Luís Silva, com votação no formato eletrônico. Abriu para sugestões, e não 26 

havendo nenhuma manifestação submeteu a votação, sendo aprovado. Passou imediatamente 27 

para o item B-02, Proposta de alteração da Portaria GR-170/1994, que cria a Comissão 28 

Assessora para Assuntos Assistenciais da Área da Saúde (CAAAAS). Esclareceu que está 29 

trazendo para revisão o Regimento do CAAAAS por conta da CVDA, que é a Comissão de 30 

Valorização Docente Assistencial. Lembrou que a Congregação discutiu por várias vezes sua 31 

questão funcional, mas principalmente a questão da participação das Faculdades de 32 

Enfermagem e de Ciências Farmacêuticas no fundo de valorização docente assistencial, bem 33 

como os critérios e valores sendo praticados nas diferentes unidades. Lembrou também que sua 34 
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preocupação sempre foi com a legalidade da questão, enfatizando que se tratam de recursos 1 

públicos, portanto está sujeito a correta aplicação e a fiscalização rigorosa do Tribunal de Contas. 2 

Citou que existe uma CPI instalada na ALESP exclusivamente para avaliar os gastos das três 3 

universidades paulistas. Informou sobre as reuniões com a Procuradoria Geral na tentativa de 4 

superar as questões e dar robustez jurídica aos entendimentos sobre a valorização docente 5 

assistencial. Abordou sobre a Resolução que criou a CAAAAS, que no seu artigo primeiro reza 6 

que fica criada como órgão consultivo de assessoramento da Faculdade de Ciências Médicas a 7 

Comissão Assessora para Assuntos Assistenciais da área da saúde. A sugestão apresentada foi 8 

que o CVDA seja vinculado à CAAAAS, e que seja um CVDA com critérios únicos para as três 9 

unidades. Foi sugerido que os diretores da Faculdade de Enfermagem e da Faculdades de 10 

Ciências Farmacêuticas passassem a fazer parte do CAAAAS. Fez a leitura integral do 11 

documento e enfatizou que no Item 3 traz a inclusão do diretor executivo da área da saúde, que 12 

é uma Diretoria nova que foi criada, Item 7 é a atualização do nome do CAISM. Traz ainda a 13 

inclusão da figura do coordenador do HC, que não fazia parte, a inclusão do diretor associado do 14 

CAISM, a inclusão do vice-diretor do Hemocentro e a inclusão do diretor da Faculdade de 15 

Enfermagem e também do diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e por fim o 16 

coordenador da Comissão de Valorização Docente Assistencial, ampliando a participação das 17 

outras unidades. Falou sobre as alterações do Artigo 3º, que tem como objetivo distinguir e 18 

especificar as atribuições da Diretoria Executiva da Área da Saúde e a CAAAAS para que não 19 

haja sobreposição, ainda que haja alguns pontos de intersecção. No item 1 a mudança é na 20 

ênfase da palavra somente, que fica somente acompanhar a execução da política assistencial da 21 

área da saúde. Os itens adicionais tratam da promoção de integração do ensino praticados pelos 22 

docentes com as atividades assistenciais da área da saúde; acompanhar e validar parecer sobre 23 

as atividades docentes assistenciais realizadas no âmbito das unidades integrantes da área da 24 

saúde; emitir parecer sobre a criação, extinção, fusão, desmembramento e remodelação de 25 

unidades assistenciais da área da saúde. E como Parágrafo Único, que os atos consequentes as 26 

competências previstas neste Artigo e que tenham implicações no ensino e pesquisa deverão ser 27 

apreciadas pela Congregação da respectiva unidade. Falou sobre a inclusão do Artigo 4º, que 28 

determina que a Comissão de Valorização Docente Assistencial, colegiado vinculado ao CAAAAS 29 

deverá promover a integração do ensino com a realização das atividades assistenciais, 30 

atendendo aos interesses do ensino e das unidades integrantes da área da saúde. O professor 31 

Sérgio de Lucca parabenizou a diretoria pela iniciativa das tratativas na Procuradoria na intenção 32 

de trazer uma sustentação jurídica aos trabalhos da CVDA. Enfatizou que os trabalhos do CVDA 33 

ficarão muito mais facilitados e transparente, e as adequações ao Regimento serão realizadas 34 
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imediatamente para que haja uma clareza de conceitos sobre o que seria atividade assistencial 1 

e atividades contínuas durante o ano, que será apresentado na próxima reunião da Congregação 2 

em formato definitivo e adequado as discussões ocorridas nesta reunião. O Senhor Presidente 3 

informou que cabe a Congregação uma decisão de conteúdo acadêmico assistencial, cabendo a 4 

PG uma análise do ponto de vista legal. Apontou as dificuldades que esse texto pode criar e 5 

apontou as sugestões de alterações. Citou o Artigo 3º, Item 3, das competências, e sugeriu a 6 

troca da expressão unidades da área da saúde para unidades do SUS, pois entende necessário 7 

estender a possibilidade de receber o CVDA aos docentes que atuam em unidades básicas de 8 

saúde, igualmente no Item 4. O professor Ricardo Zollner propôs a inserção no item 3 e item 4 9 

da expressão das unidades da área da saúde vinculadas ao SUS. Sugeriu, em relação ao 10 

CAAAAS e os seus relatórios, a substituição da palavra validar por homologar. O Senhor 11 

Presidente esclareceu que o conceito trazido pela Constituição é a de que integram o SUS todos 12 

os serviços públicos de saúde municipais, estaduais e federais. Que a palavra homologar é um 13 

termo muito específico e se refere a órgãos deliberativos, e no caso do CAAAAS se trata de uma 14 

comissão assessora, que tem como fim a aprovação de opiniões e não a decisão final sobre os 15 

temas discutidos. Esclareceu ainda que pessoalmente acha irrelevante a questão da palavra uma 16 

vez que antes era acompanhar e emitir, após acompanhar e validar, ou seja, não há modificação 17 

de contexto. O professor Sérgio de Lucca esclareceu que a CAAAAS em uma situação, por 18 

exemplo, para evitar a criação de serviço que não atenda aos preceitos do docente assistencial, 19 

caberia a CAAAAS decidir sobre essas atividades, justificando o uso da palavra verificar e não 20 

homologar. O Senhor Presidente enfatizou ainda que a CAAAAS não analisará relatórios de 21 

professores, ficará a cargo das Congregações. A CVDA continuará analisando e as 22 

Congregações das Unidades é quem têm a prerrogativa da decisão. A professora Maria Helena 23 

Baena de Moraes Lopes sugeriu que na CVDA já constasse também a participação tanto da 24 

Faculdade de Enfermagem quanto das Ciências Farmacêuticas, a partir desse documento que 25 

está em discussão. O Senhor Presidente esclareceu que quando vier a proposta de Regimento 26 

da CVDA ali deverá constar a inclusão dos representantes destas faculdades. A professora 27 

Christiane do Couto comentou acerca da nomenclatura área de saúde, uma vez que a FEF, 28 

FOP e o HES podem ser considerados como área da saúde. Sugeriu que houvesse uma reflexão 29 

para encontrar o melhor termo para a utilização na legislação. O Senhor Presidente salienta que 30 

a proposta é substituir por unidades do SUS. O professor Ubirajara Ferreira questionou sobre a 31 

inclusão do vice coordenador do Hemocentro na composição, uma vez que outros centros de 32 

igual vulto não trazem essa figura. O Senhor Presidente esclareceu que foi uma determinação 33 

deliberada pela CAAAAS, ampliando a participação do HC, CAISM e Hemocentro. Não havendo 34 
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mais inscritos informou que o próximo passo é aguardar a CVDA fazer os ajustes ao Regimento, 1 

que será apreciado pelas Congregações, e na sequência submetidos à PG para aguardar a 2 

sinalização da mesma pelo ponto de vista legal. Abriu para votação essa nova proposta de 3 

Regimento do CAAAAS com as devidas correções apontadas: no Artigo 3A e 3B, bem como no 4 

Artigo 4º a substituição do termo unidades de áreas de saúde para unidades do SUS, a qual foi 5 

aprovada por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente passou para o item C.03, que é 6 

a proposta de prorrogação de prazo para a apresentação das justificativas para a 7 

excepcionalidade do funcionamento de seis Departamentos da Faculdade de Ciências Médicas. 8 

Fez um breve histórico relembrando que, em 2012, com a alteração dos Estatutos e do Regimento 9 

da Universidade que determinava que Departamentos com menos de 10 docentes deveriam ser 10 

dissolvidos e as suas atividades e áreas de conhecimento agrupados em outros. Estabelecia 11 

ainda que o Conselho Universitário poderia, em caráter excepcional e por votação simples, 12 

autorizar por um período não superior a 24 meses o funcionamento de departamento com um 13 

número inferior ao disposto no caput, a vista de justificativas fundadas em razões acadêmicas. 14 

No momento da apreciação existiam dois departamentos com o número inferior de docentes 15 

exigidos, Farmacologia e Ortopedia e Traumatologia, que se manifestaram trazendo as suas 16 

justificativas e se utilizando do benefício da prerrogativa de exceção, em 2014. A Ortopedia 17 

justificou dizendo que a FCM tinha a proposta de abertura do curso de graduação em Fisioterapia, 18 

que estava sendo conduzida pelo Departamento de Ortopedia e Traumatologia, e que este 19 

Departamento iria sediar os oito docentes que seriam contratados para o curso de Fisioterapia. 20 

A proposta da Farmacologia apresentou uma proposta de tempo, baseada nas suas atividades 21 

acadêmicas, e uma proposta de maior inserção das atividades de graduação. Em 2018 a 22 

Universidade realizou uma nova análise e foram identificados cinco departamentos nessa mesma 23 

condição: Ortopedia, Farmacologia, Anatomia Patológica, Radiologia, Anestesiologia. 24 

Posteriormente o Departamento de Genética Médica sofreu uma baixa por aposentadoria, ficando 25 

também enquadrada nessa deliberação, sendo então a Diretoria acionada para tomar as medidas 26 

necessárias para o ajuste. Foi encaminhado um pedido de prorrogação de 60 dias, os quais estão 27 

vigorando, para que a resposta ao despacho possa ser expedida. A proposta trazida a 28 

Congregação é a solicitação ao CONSU aa aplicação do Parágrafo Único do Artigo 85 1A do 29 

Estatuto para os seis Departamentos que se encontram enquadrados nessa situação, 30 

concedendo-lhes a excepcionalidade de funcionarem com menos de 10 docentes por um período 31 

de até dois anos por razões acadêmicas. E a Congregação terá um prazo de dois anos para 32 

discutir e enquadrar corretamente os Departamentos ao Estatuto, sendo através de contratação 33 

para atendimento do número mínimo de docentes, ou ainda a agregação de uns aos outros. O 34 
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professor Cláudio Banzato ressaltou que a falta dos docentes nos diversos departamentos não 1 

é algo desejado e sim a consequência de um contingenciamento, de uma situação de crise 2 

econômica, sendo um absurdo a punição por algo que se precisa e não se tem. Enfatizou que os 3 

departamentos não querem contrariar o Estatuto, eles querem ter o tamanho adequado para 4 

realizar as suas funções acadêmicas e assistenciais, e em não conseguindo não deveriam ser 5 

punidos por essa deficiência. O professor Edison Bueno endossou a fala do professor Cláudio 6 

e acrescentou que a proposta de aglutinação ou integração de dois ou mais departamentos não 7 

resolvem em absolutamente a questão, sugerindo que talvez possa haver é uma proposta de 8 

alteração do Regimento. O professor Ubirajara Ferreira enfatizou que acha pouco provável o 9 

CONSU acatar a proposta pelo fato de se abrir um segundo precedente e sem grande 10 

embasamento como houve no primeiro. Sugeriu que sejam consultadas outras faculdades que 11 

estejam em situação semelhante para as tomadas de decisão. O Senhor Presidente esclareceu 12 

que, após algumas reuniões com outras faculdades, chega-se à conclusão que de uma maneira 13 

geral está tendo um movimento de agrupamento, e estão se adequando ao Estatuto. Ressaltou 14 

que o documento elaborado argumentou que a organização departamental na área médica é 15 

diferenciada da área tecnológica e de exatas, não sendo algo abstrato simplesmente aglutinado 16 

em torno de uma área de conhecimento, o material da especialidade na área médica é muito 17 

consistente. O professor Gabriel Anhê complementou que esse argumento de estruturar a 18 

organização departamental é muito bom, um argumento que defende a Faculdade, mas entende 19 

que a Farmacologia pode ser colocada como área de conhecimento em um departamento 20 

específico, sustentado pelos seus 30 anos do programa de pós-graduação e tudo mais. Enfatizou 21 

ainda que esse número de 10 docentes estipulado na época foi pensando num contexto histórico 22 

de crescimento da universidade, e atualmente existe um contexto completamente inverso, a 23 

universidade vai ser foçada a redução. Reforçou que talvez essa deliberação deva ser 24 

contextualizada para a realidade do momento. A servidora Camila Delmondes endossou a fala 25 

do professor Cláudio em relação ao cenário atual, relembrando que não se pode perder o cenário 26 

financeiro em que estão inseridos, a adaptação dos departamentos e a própria estrutura atrelada 27 

à corte de gratificações. A professora Mariana Zambon enfatizou que não há dúvida alguma 28 

sobre a importância dos departamentos em discussão, mas ressalta que será necessário um 29 

argumento muito bom para conseguir essa excepcionalidade para todos. E levanta o 30 

questionamento se seria melhor pedir as seis excepcionalidades ou acertar algumas e requisitar 31 

outras como estratégia momentânea. A professora Maria Letícia Cintra relembrou o que o 32 

professor Nelson trouxe na discussão da outra reunião, que essa aglutinação é um tema tão 33 

nevrálgico que precisa ser discutido com muita cautela e nesse ponto esse prazo de dois anos 34 
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seriam excelentes para que fossem trazidos novos argumentos e reflexões para o debate que no 1 

momento não são vislumbrados. A professora Cristina Caruy reforçou que a prorrogação do 2 

tempo é de fundamental importância, pois a fusão de departamentos é um assunto muito 3 

complexo, que tem que ser analisado calmamente, porque depois que for concretizado será difícil 4 

se desfazer. E ainda, estabelecer uma punição num momento de contingenciamento, que 5 

provavelmente será temporário, é bastante delicado. O professor Rodrigo Pagnano concordou 6 

com o professor Cláudio, que talvez o mais correto fosse repensar a mudança de Estatuto, mas 7 

que como o problema é imediato, o prazo de dois meses é muito curto para se resolver seja lá 8 

através de qual decisão for. O professor Carlos Steiner enfatizou que é necessária uma análise 9 

voltada para uma decisão como unidade, pois, o que está acontecendo com os departamentos 10 

menores hoje pode acontecer com os médios e repercutir nos grandes também, e a intenção 11 

sempre é a ampliação e não retração, para continuar mantendo a universidade como uma 12 

instituição de ponta dentro do país. O professor Francisco Aoki ressaltou que a questão básica 13 

fundamental é que todo esse contingenciamento e desordem econômica é que está levando a 14 

essa situação, portanto, não se deve aceitar e acatar deliberadamente qualquer tipo de fusão de 15 

maneira passiva porque é preciso se adequar ao Regimento ou Estatuto. Como proposta a ser 16 

levada a Reitoria esclarece que mais importante do que ser concedida uma prorrogação seria o 17 

congelamento desses debates pela Reitoria pelo tempo que for necessário até que se volte à 18 

normalidade econômica do país como um todo. O professor Ricardo Zollner comentou que teve 19 

acesso ao documento apresentado pelos Departamentos na época do pedido de exceção e que 20 

o mesmo foi muito bem embasado e argumentado. Enfatizou que não é a primeira vez que 21 

passam por questionamentos acerca do número de Departamentos, em 2014 também houve 22 

essa deliberação e a manutenção de alguns Departamentos, inclusive, e não houveram debates 23 

para tentar resolver o problema com antecipação. Ressaltou que é importante que se aprenda a 24 

deliberar continuamente sobre as demandas, quando houverem, porque certamente precisará de 25 

uma resolução num futuro próximo. Enfatizou que a resposta deve estar atrelada a um 26 

direcionamento orçamentário da universidade, para que enquanto houver o contingenciamento 27 

possa haver tempo para discussões mais aprofundadas. A professora Christiane do Couto 28 

ressaltou que é preciso usar politicamente a tradição da Faculdade de Medicina na argumentação 29 

e que ela se expresse enfaticamente pelo risco que a área de ensino, principalmente, está 30 

exposta. O professor Gabriel Anhê salientou que quanto a prorrogação para alguns 31 

departamentos somente pode não ser a melhor decisão estratégica, o ideal é que houvessem 32 

dois anos para se pensar no todo, com mais calma e analisando todos os detalhes de cada 33 

Departamento afetado e uma eventual reestruturação. O Senhor Presidente no intuito de 34 
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explicitar as estratégias discorreu sobre as possibilidades de aprovação do CONSU em diversos 1 

cenários decisórios e quais novas estratégias a Congregação poderia direcionar. Em uma 2 

situação de não aprovação ao pedido de excepcionalidade, na pior das hipóteses, haveria de 3 

qualquer maneira um novo prazo para apresentação das propostas de aglutinação. Ressaltou 4 

que é um processo permanente de manifestação, de argumentação e de convencimento em prol 5 

da melhor solução para a instituição de maneira geral. O professor Ricardo Zollner questionou 6 

se as argumentações as justificativas e o perfil de cada um dos departamentos que estão 7 

envolvidos serão atrelados a manifestação. Ressaltou que é importante destacar nessa 8 

argumentação a produção desses departamentos, inclusive numericamente. O Senhor 9 

presidente esclareceu que será enviado em um documento único para que haja uma certa 10 

homogeneidade que será feita uma apresentação de argumentação geral que inclua a questão 11 

econômica, associado ao contingenciamento, etc, e que está pautado a aprovação da solicitação 12 

de excepcionalidade para os seis departamentos. Colocou em votação a proposta, sendo 13 

aprovada. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, 14 

Luís Carlos de Oliveira e Silva, Secretário, redigi a presente Ata que será submetida à apreciação 15 

pelos membros da Congregação. Campinas, 29 de março de 2019.  16 
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Processo: 02P-6389/2019 
Assunto: Resultado da Eleição Discente para a Congregação/FCM 
 
 
 
 

 

ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE REPRESENTANTES 
DISCENTES JUNTO À CONGREGAÇÃO DA 

FCM/UNICAMP 
 

Pleito realizado nos dias 22 e 23 de abril/2019 
 

 

 

Categoria: Residentes (Médicos/Não-Médicos) 
Titular  votos Suplente votos 

Denis Satoshi Komoda 7 Diego de Paula Ferreira Nunes 3 

 

 

Categoria: Pós-Graduação 
Titular  votos Suplente votos 

Alice Andrade Silva 39 Felipe Fernandes Jacintho 25 

 

 

Categoria: Graduação em Fonoaudiologia 
Titular  votos Suplente voto 

Paula Cristina Albertoni de Cuquejo 26 Amanda Larissa Nogueira 1 

 

 

Categoria: Graduação em Medicina 
Titular  votos Suplentes votos 

Douglas Carvalho Cardoso 54 Isabelle Monteiro 22 

João Henrique B Penteado Furlan 52 Alice Morellato Haddad 19 

Pedro Vieira Prado da Silva 39 João Felipe Oliveira Santos 18 

Arthur Ventura Martins Leão 23 Zeus Tristão dos Santos 12 
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DOCUMENTO: 02-P-8450/2013 
INTERESSADO: Carlos Augusto Real Martinez, Prof. Associado I, MS-5.1, RTC/PP 
DEPARTAMENTO: Clínica Médica 
ASSUNTO: Relatório de atividades referente ao período Novembro/2015 a Outubro/2018 
 

PARECER DO RELATOR 

O professor Carlos Augusto Real Martinez integra o quadro docente permanente da 
Unicamp, nível MS5.1, no regime RTC, estando vinculado ao Departamento de Cirurgia da 
Faculdade de Ciências Médicas. Entre novembro de 2015 e outubro de 2018, o professor 
desempenhou atividades didáticas, de pesquisa, assistenciais e administrativas, descritas 
abaixo: 
Na graduação em Medicina o professor ministrou aulas nas disciplinas MD139 e MD752; 
com um total de 10,2 horas/semanais em média.  Orientou 3 alunos de Iniciação Científica 
com bolsa PIBIC. Escreveu 5 capítulos de livros sendo um deles parte de um tratado 
internacional. 
No âmbito da Residência Médica, a professor participou do ensino teórico/prático dos 
médicos residentes nas disciplinas RM001, RM667, RM892, RM893, o que totalizou 20 horas 
semanais de atividade em média, concomitante com a carga horária da graduação.   
No período analisado o professor manteve-se credenciado como colaborador nos 
Programas de Pós-Graduação em Ciências da Cirurgia e Ciência Aplicada à Qualificação 
Médica. Concluiu a orientação de um aluno de mestrado e um aluno de doutorado e mantém 
a orientação de 1 aluno de mestrado e 1 aluno de doutorado. Além disso, na pós-graduação 
Latu sensu orientou 011 TCC e 01 em andamento. Participou de bancas avaliadoras em 
diferentes níveis na Unicamp e em outras instituições. Foi responsável por 2 projetos de 
pesquisa concluídos e possui 01 em andamento. Publicou 26 artigos em revistas 
internacionais indexadas e 03 artigos nacionais. Participou de congressos nacionais e 
internacionais e ministrou palestras em inúmeros eventos científicos. Foi agraciado com 19 
prêmios em diferentes modalidades. 
Conforme destacado em sua auto-avaliação e atestado por este avaliador, o professor tem 
uma expressiva produção científica que pode ser verificada pela publicação de artigos em 
periódicos internacionais de impacto, participação de congressos nacionais e internacionais 
como palestrante e reconhecimento pelos pares com a atribuição de vários prêmios. 
Em relação as atividades assistenciais o docente atua no Ambulatório de Câncer de Reto e 
Centro Cirúrgico do Hospital de Clínicas 
Em relação as atividades administrativas, o professor foi Membro da Comissão de Pesquisa 
(até julho/2018), Diretor Científico do Gastrocentro e Coordenador do Ambulatório 
Multidisciplinar de Câncer de Reto. 
Relata ainda várias atividades administrativas no âmbito externo à Unicamp 
Saliento que o Relatório de Atividades em questão recebeu pareceres favoráveis do 
Conselho Departamental, da Coordenadoria de Graduação em Medicina e da Comissão de 
Residência Médica e da Comissão de Pós-Graduação da FCM. 
Considerando as atividades profissionais aqui relatadas e o regime de trabalho em RTC, 
considero que o professor cumpriu de forma muito satisfatória suas atribuições no ensino, 
pesquisa, assistência e administração. Recomendo, portanto, a aprovação do presente 
Relatório. 
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PARECER CCD/FCM-036/2019 

A Comissão de Corpo Docente da FCM, em sessão realizada nesta data, com 
base no parecer do relator, aprovou o Relatório de Atividades apresentado 
pelo interessado referente ao período de Novembro/2015 a Outubro/2018. 

CCD/FCM, 5 de abril de 2019 

 

SERGIO TADEU MARTINS MARBA  
FCM/DP - FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 

Conclusão: Aprovado 
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