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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
COMISSÃO ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA – RS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ata n°11/ 2016 Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Residência Médica/ RS
Às dezenove horas do dia cinco de dezembro de dois mil e dezesseis, no Auditório do Conselho Regional
de Medicina do Rio Grande do Sul, reuniu-se a Comissão Estadual de Residência Médica do Rio Grande
do Sul. Foram registradas as presenças, a saber: Antonio Carlos Weston, Cecilia Cassal, Celene Maria
Longo da Silva, Felipe Anselmi Correa, Helena Von Eye Corleta, Jorge Alberto Bianchi Telles, Leris Salete
Bonfanti Haeffner, Luiza Nardin Weis, Oscar Eduardo Carvalho Leite, Paulo de Jesus Hartmann Nader,
Ricardo Mörschbächer, Sandro Cadaval Gonçalves, Tânia Denise Resener, Victoria Braga Gomes e
Waldir Pedro de Castro. (Página xx, do Livro de Atas e Registro de Presenças). Os itens abordados nesta
reunião foram: Item 1) Abertura: Boas vindas a todos. Item 2) Discussão da Ata Nº 10/2016, da reunião
ordinária do dia sete de novembro de dois mil e dezesseis. Aprovada. Item 3) Aprovação da pauta
proposta e inclusão de dois outros itens: segunda fase do processo seletivo da Universidade Federal de
Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e processo eleitoral CEREM-RS. Item 4) Sobre o
calendário das reuniões Ordinárias em 2017, a preferência da maioria dos presentes é que seja mantida
às segundas-feiras, e decidido pela reunião do mês de janeiro na última semana. Marcado o dia trinta de
janeiro. Item 5) Revisado o calendário de visitas já realizadas no estado sendo poucas as instituições a
ser visitadas ainda, mas vários relatórios a serem encaminhados pelos visitadores. Informado que, com
algumas COREMEs, que não tem urgência por não terem em suas solicitações credenciamentos
provisórios e aumento de vagas, as visitas serão realizadas durante o mês de março. Comunicação que a
Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul (APRS), mais especificamente o Dr. Flavio Shansis,
visitou duas das instituições com Programas de Psiquiatria agendados para recredenciamento em 2016, o
Hospital Nossa Senhora da Conceição e Hospital Mãe de Deus, já verificados anteriormente por membros
da nossa CEREM. O seu Parecer foi satisfatório. Restam ainda o Programa da Prefeitura de São
Lourenço do Sul e o Programa da Prefeitura de Alegrete. Este último, ainda não visitado, será feita em
conjunto | CEREM-RS+APRS. Continua a decisão do MEC pela não concessão de bolsas para vagas
novas, tanto para credenciamentos provisórios como para aumentos em programas já credenciados, nas
instituições com bolsas contempladas por este Ministério. Item 6) A COREME da UFCSPA, após a
incorporação da COREME da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, continua tendo
dificuldades com o gerenciamento dos Programas que existiam em duplicidade e foram unificados. Os
problemas se encontram na escolha dos supervisores e na composição das bancas para o processo
seletivo de médicos residentes 2017. Como a administração central da universidade havia determinado a
condução do processo de seleção anterior, aguardaremos para ver a necessidade de algum auxílio pela
CEREM. Item 7) Eleição de nova diretoria – o mandato dos atuais Conselho Deliberativo e Diretoria
Executiva completa dois anos no mês de fevereiro de 2017. Acordamos que encaminharemos a abertura
do processo eleitoral durante o mês de fevereiro, para realização da eleição no mês de março, uma vez
que em 2015 um número inexpressivo de médicos residentes se fez presente. Item 8) Não contemplado
em pauta, a presidente da Associação dos Médicos Residentes do Rio Grande do Sul (AMERERS), Luíza
Nardin Weis, comunica a recente eleição de nova diretoria da Associação Nacional dos Médicos
Residentes (ANMR), participando na função de Tesoureira. Foi parabenizada por todos, com votos de
uma boa gestão. Item 9) Sem outros assuntos, foi comunicada a ausência justificada de Carla Favero
Hofmeister, Carlos Sandro Pinto Dorneles, Carolina Scherer, Jairo José Caovilla e Paulo Orlando Alves
Monteiro. Para constar, eu, Waldir Pedro de Castro, Secretário da CEREM-RS, lavrei a presente Ata para
todos os efeitos legais, lida e julgada pelos componentes desta Comissão, assino abaixo junto a
Presidente.
Waldir Pedro de Castro
Tânia Denise Resener
Secretário da CEREM-RS
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