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SÚMULA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE, DO 1 

CONSELHO DELIBERATIVO DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA/FCM, DA 2 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em cinco de junho de dois mil e 3 

dezenove, no Anfiteatro da Comissão de Graduação em Medicina, sob a presidência do Prof. Dr. 4 

Ricardo Mendes Pereira, Coordenador da Comissão de Residência Médica. Presentes: Thiago 5 

Martins Santos, Belmiro Gonçalves Pereira, Carlos Emílio Levy, Denise Pontes Cavalcanti, Deny 6 

Glauber Pereira, Derli Conceição Munhoz, Élcio Shiyoiti Hirano, Karina Diniz Oliveira, Larissa 7 

Bastos Eloy da Costa, Maurício Etchebehere e Rosane Silveira de Castro. Convidados: Cássio 8 

Cardoso Filho, Daniel Ferraz de Campos Mazo, Davi Reis Calderoni, Francisco Hideo Aoki, 9 

Ludmila Santiago Almeida em substituição a Mariana Cunha Lopes, Marilda Mazzali e Sérgio 10 

Roberto de Lucca. Justificaram a ausência: Álfio José Tincani, Ana Terezinha Guillaumon e 11 

Marina Pereira Colella. Após verificação de quórum, o Senhor Presidente inicia os trabalhos 12 

dando as boas-vindas ao Dr. Alisson Aliel Vigano Pugliesi que assumiu o Programa de 13 

Residência Médica em Reumatologia em substituição à Dra. Zoraida Sachetto; ao Dr. Daniel 14 

Fanci que assumiu o Programa de Residência Médica em Medicina de Emergência em 15 

substituição ao Dr. Marco Antônio de Carvalho Filho; à Dra. Derli Conceição Munhoz, que 16 

assumiu o Programa de Residência Médica em Anestesiologia substituindo a Dra. Vanessa 17 

Henriques Carvalho; ao Dr. José Cláudio Teixeira Seabra, que assumiu o Programa de 18 

Residência Médica em Cirurgia Torácica em substituição ao Dr. Ivan Felizardo Contrera Toro; ao 19 

Dr. Sérgio San Juan Dertkgil, que assumiu o Programa de Residência Médica em Radiologia e 20 

Diagnóstico por Imagem, substituindo a Dra. Inês Minniti R. Pereira e ao Dr. Denis Satoshi 21 

Komoda, residente do PRM em Medicina Preventiva e Social, que assume como novo 22 

representante dos médicos residentes. A seguir, Dr. Ricardo informa que o período para 23 

solicitação de credenciamento provisório, credenciamento de cinco anos, recredenciamento e 24 

aumento de vagas se encerrará no dia onze de junho. Comenta que na segunda quinzena do 25 

mês de junho a Comissão Estadual de Residência Médica realizará a vistoria de alguns 26 

Programas de Residência Médica dos hospitais da região de Campinas, e conta que enviará um 27 

convite a alguns supervisores de programas para que colaborem com esta vistoria. Após, diz que 28 

a COREME – Comissão de Residência Médica está elaborando o Catálogo dos Cursos da 29 

Residência Médica do ano de dois mil e vinte e pede aos departamentos que enviem por e-mail à 30 

COREME todas as alterações a serem feitas no Catálogo até o dia vinte e oito de junho. Dando 31 

prosseguimento, o Dr. Ricardo esclarece que a avaliação interna dos programas do Acesso Direto 32 

já está em andamento, e que os formulários preenchidos deverão ser entregues na COREME – 33 

Comissão de Residência Médica até o dia trinta de agosto. Em seguida, explica que a partir do 34 
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mês de agosto os TCCs - Trabalhos de Conclusão de Curso de todos os médicos residentes 35 

deverão constar no SIGA – Sistema de Gerenciamento Acadêmico, sendo que, os médicos 36 

residentes serão responsáveis pela inserção do trabalho no sistema e que caberá as secretarias 37 

a inserção de seus orientadores. Diz ainda que será enviado aos departamentos um manual com 38 

todos os procedimentos para a inserção. Dr. Ricardo comenta também que irá se reunir com o 39 

Comitê de Ética e Pesquisa para tratar das exigências e particularidades dos TCCs - Trabalhos 40 

de Conclusão de Curso para a Residência Médica, especialmente no que se refere ao tempo de 41 

submissão dos trabalhos, tendo em vista que há programas de área de atuação que têm duração 42 

de apenas um ano. Após, Dr. Ricardo conta que no segundo semestre deste ano será incluída 43 

nas monografias da Pós-Graduação a Avaliação de Plágio, que é disponibilizada pela Plataforma 44 

Turnitin. Explica que esta avaliação é um parecer onde será analisada a incidência de plágio nas 45 

pesquisas e que, provavelmente esta avaliação será aplicada também a todos os TCCs - 46 

Trabalhos de Conclusão de Curso. Dando prosseguimento, Dr. Ricardo informa que foi procurado 47 

a respeito de problemas no fluxo e no preenchimento dos Termos de consentimento de cirurgias 48 

e anestesia por parte dos residentes. Explica que alguns termos não estão obedecendo ao fluxo 49 

correto dentro do hospital, além de estarem sendo assinados equivocadamente. Pede aos 50 

supervisores que se atentem a este problema e que conversem com os residentes, uma vez que 51 

estas falhas podem acarretar sérios problemas. Após, o Dr. Ricardo conta que a Faculdade de 52 

Ciências Médica deseja está trabalhando para viabilizar um centro de simulação realística ou 53 

Laboratório de Habilidades, visando aperfeiçoar e modernizar o ensino. Pede aos supervisores 54 

que elaborem projetos para seus programas para que ele possa encaminhar à Diretoria. Passa a 55 

palavra ao Dr. Thiago que esclarece que há alguns projetos com necessidades mais imediatas e 56 

de menor custo, e que isto deverá ser levado em consideração. Diz também que elaborará um 57 

formulário para ser encaminhado a todos os supervisores, para auxiliá-los na elaboração dos 58 

projetos. Dr. Ricardo retoma a palavra e esclarece que a ideia é trazer formalizar todas essas 59 

demandas e que o Dr. Thiago será o responsável por apresentar estes projetos. Explica que não 60 

há garantias de que todas as demandas serão atendidas, mas que, neste momento o importante 61 

é apresentar as necessidades para que se possa analisar a viabilidade dos projetos. A seguir, o 62 

Dr. Ricardo passa aos itens da pauta, o Dr. Ricardo submete à apreciação do Conselho a súmula 63 

da quarta reunião do Conselho Deliberativo da COREME do ano de dois mil e dezenove, 64 

realizada em oito de maio de dois mil e dezenove, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, 65 

passa a tratar da Ordem do Dia, submetendo à aprovação do Conselho os seguintes itens: 1. 66 

Modalidade: Treinamento em serviço – Reoferecimento, Programa do curso: Gineco-Endócrino e 67 

Endometriose, docente responsável: Prof. Dr. Oswaldo da Rocha Grassiotto, Prazo/carga horária: 68 



 
                                           

                                                                     

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

Conselho Deliberativo da COREME 
  

 

 

setembro/2019 a setembro/2020 – 144h; 2. Modalidade: Treinamento em serviço – 69 

Reoferecimento, Programa do curso: Neurofisiologia Clínica – Eletroneuroiografia e doenças 70 

neuromusculares, docente responsável: Prof. Dr. Marcondes C. França Júnior, Prazo/carga 71 

horária: agosto/2019 a julho/2020 – 40h; sendo aprovados por unanimidade. Nada mais havendo 72 

a tratar, o Dr. Ricardo declarou encerrada a sessão e, para constar, eu, Letícia de Araújo Jorge, 73 

Profissional para Assuntos Administrativos, lavrei a presente súmula, que será apreciada pelos 74 

membros do Conselho Deliberativo da COREME.   75 


