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1. Introdução 

 

Atendendo aos dispositivos legais estabelecidos na Lei Federal Complementar no. 

141/2.012 apresentamos, à diretoria do Departamento de Gestão e Desenvolvimento 

Organizacional, seu Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior, referente ao 1º 
Quadrimestre de 2018. 

 

A Área de Ensino e Pesquisa do Departamento de Gestão e Desenvolvimento 

Organizacional possui as seguintes atribuições: 

- acompanhamento dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional, da 

Prefeitura Municipal de Campinas, vinculados ao Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo 

Orsi,  

- participação na Comissão de Ensino e Pesquisa do Complexo Hospitalar Prefeito 

Edivaldo Orsi, 

- formalização e acompanhamento da execução dos termos de convênio e termo de 

cooperação técnica entre a Secretaria Municipal de Saúde e Instituições de Ensino e 

Pesquisa, e 

- acompanhamento conjunto aos demais coordenadores das atividades de ensino 

desenvolvidas nos convênios e contratos de gestão assistenciais formalizados com esta 

Secretaria. 

 

A seguir serão detalhadas as atividades executadas pelos gestores envolvidos: 

 
2. Programa de Residência Multiprofissional 
 

2.1. 1° Quadrimestre 2018 

Na primeira semana do ano foi realizada a troca do Coordenador da COREMU, deixando 

o Cargo a Enfermeira Érika Jacob Guimarães e assumiu a nutricionista Maria Camila 

Abramides Prada.  

Foi aprovado o Programa de Residência Multiprofissional em Intensivismo, Urgência e 

Emergência pelo Ministério da Educação (Protocolo 2017-2430). Não foi encaminhado 

ao Ministério da Saúde (CNRMS) o pleito de bolsas para o Programa de Residência 
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Multiprofissional em Intensivismo, Urgência e Emergência. As bolsas serão solicitadas 

no início do próximo ano, utilizando-se do mesmo protocolo, por orientação do Ministério. 

Sobre o Programa de Residência em Atenção Primária à Saúde/ Saúde da Família, foi 

pactuada com o Distrito Sudoeste a utilização das mesmas unidades básicas dos anos 

anteriores para R1 e R2, sendo elas: CS “Tancredo Neves” – Jardim Campos Elíseos, 

CS “Dr. Armando Rocha Brito Júnior” – Jardim Capivari, CS “Dr. José Roberto Miccoli” – 

Vila União e CS União dos Bairros – Vida Nova. 

O Processo seletivo para admissão de residentes para o ano de 2018 aconteceu em 

dezembro de 2017 e foram disponibilizadas 4 vagas para enfermagem, 4 vagas para 

nutrição e 4 vagas para fisioterapia. 

Dia 25 de janeiro de 2018 os residentes do 2º ano apresentaram formalmente seus 

Projetos de Intervenção para a banca examinadora. 

Em 19 de fevereiro de 2018 houve a escolha de vagas e matrícula. As vagas foram 

100% preenchidas. 

Dia 01 de fevereiro de 2018 os alunos entregaram a versão final dos artigos derivados 

dos Projetos de Intervenção e os Trabalhos de Conclusão de Curso à COREMU. 

Na semana que antecedeu ao Carnaval, todos os Residentes do 1º ano do Programa de 

Residência em Atenção Primária à Saúde / Saúde da Família foram orientados, tanto 

pela Vice-Coordenadora do programa, a fisioterapeuta Alexandra Carlini Cruz, quanto 

pela Coordenadora do programa, a nutricionista Maria Camila Abramides Prada a 

estarem presentes em seus campos de prática no dia 12 de fevereiro de 2018, visto que 

não aconteceria a Tutoria de Núcleo, pois os Tutores estariam de folga no período do 

Carnaval. Os residentes recusaram-se a cumprir a orientação e enviaram uma carta por 

e-mail em nome de todos os R1 à coordenadora onde referiram que não iriam cumprir a 

orientação. Posteriormente foi realizada uma reunião onde novamente foi explicada a 

distribuição da carga horária teórica e teórico-prática, segundo exigência do Ministério da 

Educação para todos os programas de residência multiprofissionais. Todos os R1 

receberam advertência verbal que foi registrada nos prontuários. 

Dia 28 de fevereiro houve a conclusão do programa pela primeira turma de Residência 

Multiprofissional, com Sessão Solene no Salão Vermelho para entrega de certificados 

realizada no dia 02/03/2018. 
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Ainda em fevereiro foram realizadas as reuniões de avaliação do programa com os 

preceptores do CHPEO e com os preceptores das UBS e apoiadores do Distrito 

Sudoeste. 

Foram padronizados modelos de Certificado de Conclusão e Histórico Escolar para a 

Residência Multiprofissional, de acordo com as orientações da COREME e da CNRMS. 

Em 1º de março de 2018 foi realizada a recepção dos novos residentes, com um 

primeiro no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Campinas no período da manhã 

e no CHPEO à tarde com as áreas de apoio administrativo.  

Na semana seguinte os R2 já assumiram suas atividades nos campos de prática, 

conforme escala apresentada em reunião da COREMU, enquanto os R1 fizeram 

reconhecimento do território em programação realizada pelo CETS. 

Na escala para 2018 foram realizadas alterações no programa relacionadas aos campos 

de acordo com as avaliações realizadas com os preceptores, coordenadores de UBS e 

do Distrito de Saúde Sudoeste. Foram incluídos no programa 01 mês de campo de 

prática em um dos NASFs do Distrito Sudoeste para os nutricionistas e fisioterapeutas e 

01 mês na VISA para os enfermeiros. Também foi alterado o tempo de permanência do 

Centro de Referência em Reabilitação (CRR), passando de 01 vez por semana por 04 

meses, para 02 vezes por semana por 02 meses. 

Encaminhadas as solicitações de estágio optativo. Foram firmadas parcerias com a 

Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa e com a Academia da Saúde de 

Campinas. Encaminhada solicitação de convênio entre as residências multiprofissionais 

SMS/PMC e PUC Campinas, conforme orientação da COREMU da Instituição de 

Ensino. Sem resposta até o momento. 

As discussões teóricas ocorreram em conformidade com o cronograma proposto 

específico para cada ano de residência. 

Houve o desligamento da nutricionista Carolina Martins Zurk, por solicitação da mesma. 

Os agora R2 seguem no programa em 06 pessoas, faltando um nutricionista e um 

fisioterapeuta. 

Em abril ocorreu o 1º encontro de COREMUs do Estado de São Paulo, no Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia. Estavam presentes a s seguintes instituições: Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia, Hospital Israelita Albert Einstein, Unesp, Unifesp, PUC 

Campinas e Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. O intuito do encontro foi dar 

início à aproximação dos programas de Residência Multiprofissionais do Estado de SP e 
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formar um Grupo de Trabalho (GT) para promover encontros científicos e intercâmbio 

entre os programas. Ficou acordado que o 1º evento deverá acontecer em maio de 

2019, ma cidade de São Paulo. Para tanto, o grupo levantará todos os programas do 

Estado de SP devidamente credenciados no Ministério da Educação e incluirá os 

representantes das COREMUs no GT. 

 

3. Comissão de Ensino e Pesquisa 
 

3.1. 1° Quadrimestre 2018 

Iniciada a grade curricular comum aos programas de residência médica e 

multiprofissional do CHPEO. 

 
 
4. Formalização e Execução dos Termos de Convênio e Termo de Cooperação 
Técnica 
 

4.1. Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo (unidade UNIP de 
Campinas) – TC 130/16 
4.1.1. 1° Quadrimestre 2018 

Referente: Protocolo Administrativo n.º 13/10/42.233 
Mantendo convênio vigente para utilização dos campos de ensino no Complexo 

Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi. 

 

4.2. Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC Campinas 
4.2.1. 1º Quadrimestre 2018 

Referente Processo Administrativo n.º 13/10/48.571 

 

Retornou do Departamento de Assuntos Jurídicos com parecer negativo referente à 

formalização do Termo de Cooperação. 

  

4.3. Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 
4.3.1. 1º Quadrimestre 2018 

Referente: Protocolo 2015/10/58.006 
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Retornou do Departamento de Assuntos Jurídicos com parecer negativo referente à 

formalização do Termo de Cooperação. 

 

4.4. São Leopoldo Mandic 
4.4.1. 1º Quadrimestre 2018 

Referente: Protocolo Administrativo 13/10/1969 - Convênio nº 67/13 

Convênio vencido. Instituição de Ensino protocolou nova solicitação sob o nº 

18/10/16299. 

Referente: Protocolo Administrativo 18/10/16299 
Instituição solicitou novo convênio com a SMS, incluindo os cursos de graduação em 

Medicina e Odontologia e pós-graduação em Cirurgia Buco Maxilo Facial. Os planos de 

trabalho foram encaminhados ao DS e ao DGTES para avaliação técnica. Foram feitas 

as avaliações e solicitadas alterações. O protocolado foi encaminhado à SMAJ para 

parecer quanto à formalização do Termo de Cooperação. Sem retorno até o momento. 

 
4.5. Universidade São Francisco – USF  
4.5.1. 1º Quadrimestre 2018 

Após análise da solicitação da Secretaria de Saúde a Secretaria de Assuntos Jurídicos 

opinou novamente pela impossibilidade jurídica de formalização do Termo de 

Cooperação.  

Em reunião com o Secretario de Saúde, o Coordenador Setorial de Gestão, a Diretora 

do DGDO e sua equipe de apoio, define-se que os Termos de Cooperação devem ser 

formalizados após credenciamento das instituições de ensino. 

 

4.6. Camp. Care - Assessoria Educacional Ltda. – ME 
Referente: Protocolo Administrativo 17/10/36040 
4.6.1. 1º Quadrimestre 2018 

A instituição entregou os documentos faltantes. Realizados justificativa e minuta pelo 

DGDO. O protocolado foi encaminhado à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

para formalização do ajuste, onde permanece. 

 

4.7. Centro de Formação Profissional - ISI 
Referente: Protocolo Administrativo  
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4.7.1.1. 1º Quadrimestre 2018 

Protocolo no CETS para avaliação do Plano de Trabalho. Já solicitado. Sem retorno. 

 
4.8. Centro Médico Campinas 
Referente: Protocolo Administrativo  
4.8.1. 1º Quadrimestre 2018 

Solicitados os documentos necessários para formalização do ajuste 

 

5. Acompanhamento das Atividades de Ensino Desenvolvidas nos convênios 
Assistenciais  
Não houve. 

 

6. Considerações Finais 
6.1. 1° Quadrimestre 2018 

Ficou acordado entre as Secretarias de Saúde e de Assuntos Jurídicos que deve haver 

credenciamento das Instituições de Ensino para posterior formalização de todos os 

Termos de Cooperação. Para tanto, formou-se um grupo de trabalho composto pelas 

referências do ensino do Departamento de Saúde, Departamento de Gestão e 

Desenvolvimento Organizacional e Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na 

Saúde a fim de realizar o levantamento da capacidade dos equipamentos de saúde do 

Município para elaboração do edital de credenciamento. 

 

 
_______________________________ 

Maria Camila Abramides Prada 
Apoio Técnico ao Ensino e Pesquisa 

 

 
  

 


