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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE
IMAGENS MÉDICAS, HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA CLÍNICA REALIZADA NO
DIA 15 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 12:00 HORAS, POR VIDEOCONFERÊNCIA,
PRESIDIDA PELO PROF. DR. RODRIGO DO TOCANTINS CALADO DE SALOMA
RODRIGUES.
Presentes: Profs. Drs. Rodrigo do Tocantins Calado De Saloma Rodrigues
(Presidente), Antônio Carlos dos Santos (Vice-Presidente), Jorge Elias Júnior, Fabíola
Traina, Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques, Valdair Francisco Muglia, Lauro
Wichert Ana, Fernanda Maris Peria, Leandro Machado Colli, Lorena Lôbo de
Figueiredo Pontes, João Kazuyuki Kajiwara, Renato Luiz Guerino Cunha, Acadêmicos
Letícia Helena Kaço do Carmo (Representante) e Bruno César Petroski Moraes
(Suplente). Participaram como convidados o Prof. Dr. Sonir Roberto Rauber Antonini e
Profa. Dra. Paula Garcia Chiarello, membros do Centro de Avaliação em Ensino de
Graduação - CAEG da FMRP-USP. Secretariou a reunião a Sra. Maria Cristina Furlan,
Secretária deste Departamento. O Senhor Presidente deu início à reunião convidando
os Profs. Drs. Sonir R. Rauber e Paula Garcia Chiarello, membros do Centro de
Avaliação em Ensino de Graduação da FMRP-USP - CAEG para apresentação do
Tema: “Avaliação do Estudante”. O Prof. Dr. Sonir R. Rauber discorreu sobre o “Projeto
Implementação da Avaliação do Estudante na FMRP-USP”, tendo como Coordenadora
a Profa. Dra. Mariana Kiomy Osako e como Vice-Coordenadora a Profa. Dra. Elen
Almeida Romão. O projeto refere-se como conseguimos avaliar através de provas
teóricas e se experiência universitária está se transformando em competência
profissional. Disse que a missão do CAEG é dar suporte a CG e as CoCs da
FMRP-USP no que se refere ao desenho, implementação e monitoramento no sistema
de avaliação das disciplinas e principalmente do estudante nos cursos de graduação da
Unidade. Citou o Centro de Desenvolvimento docente para o Ensino -CDDE que tem
como objetivo capacitar o docente para avaliação do estudante. O CAEG fez a
Avaliação das Disciplinas do segundo semestre de 2019, sendo avaliado COMO É O
ENSINO. Foram criados os indicadores de qualidade de uma disciplina. Agora será
avaliado COMO É A APRENDIZAGEM DO ESTUDANTE. A maioria das avaliações
foca o aspecto cognitivo. Exemplo de avaliação institucional Teste de Progresso para o
curso de Medicina. Somente alguns cursos oferecem Prova de Habilidades Clínicas
Medicina e Avaliação Integrada em Ciências Biológicas. Atitudes domínio menos
avaliado. Informou a proposta de qualificar a avaliação das competências: Métodos
objetivos de maior confiabilidade, com base no projeto pedagógico do curso. Métodos
adequados aos cenários de prática, exame objetivo e estruturado e conteúdos e tarefas
adequadas para a etapa avaliada. Indicadores construídos a partir de padrões
esperados para cada etapa do curso. O aluno será avaliado com maior variedade de
instrumentos. Receberá feedback ao longo de sua formação sobre o seu desempenho.
Citou a criação do Núcleo de Avaliação do Estudante do CAEG. A Ciências Básicas
está programando a avaliação do domínio cognitivo, prova de múltipla escolha ao final
do segundo ano de cada curso. A IBM no final do primeiro ano. Cada núcleo formulará
uma proposta para qualificar a avaliação do estudante em cada estágio de formação,
até janeiro de 2021. Os Coordenadores e Professores de Disciplinas deverão contribuir
para a constituição e manutenção dos bancos de questões e de estações de exame
estruturado de habilidades. Contribuir também, para a avaliação longitudinal de
desenvolvimento e comportamento profissional (portfólio). O Projeto foi contemplado no
edital LAG-NBME 2020-2022, Consórcio FMRP, UFTM, FAMERT com financiamento no
valor de US$ 50.000 (cinquenta mil dólares). A seguir, o Senhor Presidente referiu que
este Departamento apoiará o projeto e agradeceu a participação dos Profs. Drs. Sonir
R. Rauber e Paula Garcia Chiarello. O Senhor Presidente deu início ao expediente da
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reunião. I. EXPEDIENTE: 1. Aprovação da Ata da 9ª Sessão Ordinária realizada no
dia 11/08/2020. Aprovada. 2. Comunicações do Senhor Presidente: 2.1. Segundo
Comunicado Edital Avaliação para Progressão Horizontal na Carreira Docente.
Apresenta o novo cronograma de execução. Os docentes interessados em participar do
processo de avaliação deverão submeter seus relatórios de atividades relativo ao
período de 5 anos: de 01.01.2016 a 30.12.2020. O relatório deverá ser preenchido
exclusivamente no formulário on-line disponível no sistema AVALDOC
(https://uspdigital.usp.br/avaldoc/), na aba Relatório Acadêmico. As informações
prestadas são de inteira responsabilidade do docente. Poderão participar os docentes
da Universidade de São Paulo que ocupam os níveis Professor Doutor 1, Professor
Associado 1 e Professor Associado 2 da carreira, como disposto no Edital. 2.2. A
Congregação da FMRP-USP em 18/08/2020, elegeu com 37 votos, o Prof. Dr. Rodrigo
do Tocantins Calado De Saloma Rodrigues como Membro Titular junto ao Conselho
Deliberativo do HFMRP-USP, em decorrência do término dos mandatos dos Profs. Drs.
Jorge Elias Júnior e Rosana Maria dos Reis em 30/08/2020. 2.3. Os médicos
residentes da Divisão de Hematologia, Hemoterapia e Terapia, Celular submeteram à
Profa. Dra. Fabíola Traina solicitação sobre a carga horária de atendimento no CTI da
COVID III. Descrevem a participação desnecessária dos médicos residentes em 12
horas, para evoluir 1 ou 2 pacientes. Existem várias faltas injustificadas de outras áreas
de médicos residentes ou médicos assistentes, sobrecarregando em demasia a escala
de atividades próprias junto à Hematologia, ultrapassando o limite de 60 horas. Temos
hoje, menos de 60 leitos ocupados. A relação médico paciente é baixa e tem
prejudicado a formação do médico residente por conta da escala. Não foi permitido aos
médicos residentes tirarem férias no primeiro semestre. Agora os mesmos terão que
tira-las no segundo semestre, ocasionando diminuição no pool de pessoas disponíveis.
A Profa. Dra. Fabíola Traina agradeceu o apoio da Chefia deste Departamento sobre o
pleito dos médicos residente da Hematologias referente a carga horária. Disse ter
participado de reunião da CMO, sendo comunicado pelo Presidente da COREME que
em reunião com gestores das UTIs foi decido a redução do número de médicos
residentes por pacientes internados, sendo um médico residente para 5 pacientes,
saindo 2 médicos residentes da escala. A proposta da ação dos médicos residentes
será reduzir 2 a 4 mosaicos. Disse que encaminhou o referido pleito dos médicos
residentes ao DAS do HCFMRP-USP. O Prof. Dr. Leandro Machado Colli informou que
os médicos residentes da Oncologia reclamaram diretamente à COREME sobre a
participação de atividades em plantões, ultrapassando mais de 60 horas,
correspondendo a 85% de atendimentos nos últimos dois meses e hoje a 105% de
atendimentos presenciais. 2.4. No pregão para aquisição do aparelho PET CT foi
contemplado em primeiro lugar o aparelho da marca GE. 3. Comunicações da
Comissão de Graduação: A Profa. Dra. Fernanda Maris Peria disse foi discutido na
reunião da Comissão de Graduação sobre a Avaliação supradisciplinar das habilidades
clínicas e cognitivas em Clínica Médica ao final do 4º ano. Solicitou a Profa. Dra.
Fabíola Traina que discorresse sobre o assunto. A Profa. Fabíola informou que a
referida Comissão pretende inserir nessa avaliação aula prática. Mencionou que falta
inserir a Oncologia na programação das aulas. Sugeriu inserir a Oncologia com a
Imagem. A Comissão aguardará a entrega das questões até a próxima semana. A
prova prática não tem calendário fixo. 4. Comunicações da Comissão de
Pós-Graduação: O Prof. Dr. Valdair Francisco Muglia agradeceu a apresentação do
Prof. Dr. Renato Luiz Guerino Cunha com o tema: “TERAPIA COM CÉLULAS CART”,
RIO RESEARCH realizada no dia 03/09/2020. Disse que em reunião da Comissão de
Pós-Graduação decidiu-se convidar para as próximas reuniões RIO RESEARCH:
Diretor da FMRP-USP, Diretor do Departamento de Atenção à Saúde, Dirigente da

3

Assessoria Técnica do HCFMRP-USP. Solicitou providências da Secretária deste
Departamento para enviar o convite com uma semana de antecedência da data
agendada. Referiu que a próxima reunião do RIO RESEARCH está prevista para o dia
05/10/2020, com apresentação do tema: DECIT – Camile Giaretta Sachetti, Diretora do
DECIT/SCTIE do Ministério da Saúde. A Profa Dra. Fabíola Traina disse que em
reunião da Pós-Graduação da Clínica Médica foi sugerido criar outra ferramenta no
Departamento para controle constante da atualização do Currículo Lattes. O Senhor
Presidente comunicou que o funcionário Vinícius do Hemocentro ajudará os docentes
deste Departamento nas informações de publicações. A seguir, informou que em
reunião virtual da CAPES a coleta Sucupira será realizada nos meses de fevereiro e
março de 2021; a análise quantitativa dos indicadores terá início no mês de abril de
2021; conforme consenso entre as áreas haverá modificações a Área Mãe será
substituída pela Área Irmã. Referiu que na próxima reunião da CAPES serão discutidos
os critérios para os programas 6 e 7 da pós-graduação: Internacionalização,
Formação, Qualidade da produção cientifica docente e do discente, solidariedade a
interação com outros programas. A Profa. Dra. Lorena Lobo de Figueiredo Pontes
informou que está aberto na plataforma da pós-graduação o complemento para
atualização das informações dos anos de 2017 e 2018, que não estão adequadamente
inseridas na Avaliação dos Programas Profissionais. O prazo para a inclusão das
informações será até o mês de novembro de 2020. 5. Comunicações da Comissão
de Extensão: Sem comentários. 6. Palavra aos Conselheiros: O Prof. Dr. Jorge Elias
Júnior fez os seguintes comentários: 1) Com referência à Avaliação para Progressão
Horizontal na Carreira Docente teve mudança, os Departamentos deverão constituir
Comissão para analisar os relatórios e priorizar a classificação dos candidatos. A
submissão on-line pelo docente será até 30.12.2020. A constituição da Comissão de
Avaliação pelo Departamento será até 01.02.2021. 2) Visita Avaliação Institucional
referente aos Projetos Acadêmicos da FMRP-USP. Sugeriu a composição de uma
comissão para estudar e propor o Projeto Acadêmico deste Departamento, composta
por três membros, sendo um de cada divisão. A Profa. Fabíola Traina mencionou que
participou de Comissão composta pelos Profs. Drs. Jorge Elias Júnior, Fernanda Maris
Peria e Nereida Kilza da Costa Lima para elaboração do Projeto Acadêmico do
Departamento de Clínica Médica. Sugeriu-se solicitar a última versão do Projeto
Acadêmico do Departamento de Clínica médica para ajudar na elaboração do Projeto
Acadêmico deste Departamento. II. ORDEM DO DIA: 1. FÉRIAS: 1.1. Homologação do
pedido de férias da Profa. Dra. Fernanda Maris Peria 20 dias do exercício de 2021, no
período de 04 a 23/01/2021. Homologado. 2. DA FACULDADE DE MEDICINA: 2.1.
Pedido do Prof. Dr. Lauro Wichert Ana de renovação de credenciamento CERT das
atividades simultâneas indicadas na Resolução nº 7271/2016. Relatora Profa. Dra. Léa
Maria Zanini Maciel. Aprovado. 2.2. Pedido do Prof. Dr. Jorge Elias Júnior de
renovação de credenciamento CERT das atividades simultâneas indicadas na
Resolução nº 7271/2016. Relatora Profa. Dra. Margaret de Castro. Aprovado. A seguir,
o Senhor Presidente solicitou permissão aos membros do Conselho Departamental
para inserir na Ordem do Dia o Item 2.3, sendo concedido. 2.3. Pedido do Prof. Dr.
Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques de renovação de credenciamento CERT das
atividades simultâneas indicadas na Resolução nº 7271/2016. Relator Prof. Dr. João
Pereira Leite. Aprovado. 2.4. Programas de disciplinas ou conjunto de disciplinas e o
“modus faciendi” das provas práticas que servirão de base para os concursos de
Livre-Docência em 2021. O Senhor Presidente informou ter recebido
Of.Circ.ATAc.0682020/FMRP/04.09.2020 do Diretor da FMRP-USP informando que no
mês de dezembro a Congregação deverá aprovar os programas das disciplinas ou
conjunto de disciplinas sob a responsabilidade de cada Departamento e que servirão
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de base para os concursos de Livre-Docência a serem realizados no ano subsequente
(inscrições em março e agosto de 2021). As propostas para abertura do concurso
deverão ser acompanhadas dos programas das disciplinas que servirão de base ao
concurso com explicitação da matéria e o modus faciendi da prova prática. A seguir,
foram apreciados os programas e modus faciendi das Divisões de Oncologia Clínica,
Hematologia e Imagens Médicas para o concurso de Livre-Docência de 2021, sendo
aprovados por unanimidade. 2.5 Sugestão de nomes para a recomposição da
Comissão de Graduação da FMRP-USP, devido o término do mandato dos Profs. Drs.
Valdes Roberto Bolella, Silvana Giuliatti, Katiuchia Uzzun Sales, membros titulares e
Profs. Drs. Luís Vicente Garcia, Carlos Fernando P. da Silva Herrero, Guilherme de
Araújo Lucas, membros suplentes. O Senhor Presidente comunicou que em consulta
aos membros da Comissão de Graduação deste Departamento foi sugerido o nome da
Profa. Dra. Fernanda Maris Peria. Em discussão e votação o nome da Profa. Dra.
Fernanda Maris Peria foi aprovado por unanimidade, para compor a referida Comissão.
2.6. Sugestão de nomes para a recomposição da Comissão Coordenadora do Curso de
Medicina da FMRP-USP, devido o término do mandato dos Profs. Drs. Claudia Ferreira
da Rosa Sobreira e João Marcello Fórtes Furtado, membros titular e suplente,
respectivamente. O Senhor Presidente disse que em consulta aos docentes deste
Departamento a Profa. Dra. Fabíola Traina sugeriu o nome da Profa. Dra. Fernanda
Maris Peria, tendo manifestação de apoio dos docentes deste Departamento. Em
votação a sugestão do nome da Profa. Dra. Fernanda Maris Peria para a recomposição
da referida Comissão teve aprovação unânime. 2.7. Sugestão nomes para membro
titular e suplente para compor a Comissão Coordenadora do Curso de Ciências
Biomédicas da FMRP-USP, devido o término do mandato dos Profs. Drs. Lucila
Kagohara Elias e Fernando Silva Carneiro, membros titular e suplente,
respectivamente. O Senhor Presidente referiu que em consulta aos docentes deste
Departamento não houve manifestação de interesse. Decidiu-se apoiar as indicações
encaminhadas pela Comissão Coordenadora do Curso de Ciências Biomédicas da
FMRP-USP. 2.8. Sugestão nomes para compor a Comissão Coordenadora do Curso de
Fonoaudiologia da FMRP-USP, devido o término do mandato das Profas. Dras. Aline
Epiphânio Wolf e Patrícia Pupin Mandrá, membros titular e suplente, respectivamente.
O Senhor Presidente disse que em consulta aos docentes deste Departamento não
houve manifestação de interesse. Decidiu-se apoiar as indicações encaminhadas pela
Comissão Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia da FMRP-USP. 2.9. Sugestão
nomes para compor a Comissão Coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional
FMRP-USP, devido o término do mandato do Prof. Dr. Leonardo Martins Kebbe (titular)
e Profa. Dra. Carla da Silva Santana Castro (suplente), membros com formação
específica em Terapia Ocupacional; Profa. Dra. Fabíola Dach (titular) e Profa. Dra.
Flávia de Lima Osório (suplente), membros sem formação específica em Terapia
Ocupacional. O Senhor Presidente disse que em consulta aos docentes deste
Departamento não houve manifestação de interesse. Decidiu-se apoiar as indicações
encaminhadas pela Comissão Coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional
FMRP-USP. 2.10. Sugestão nomes para compor a Comissão Coordenadora do Curso
de Fisioterapia da FMRP-USP, devido o término do mandato dos Profs. Drs. Octávio
Marques Pontes Netto e Marcelo Riberto, membros titular e suplente, respectivamente.
O Senhor Presidente disse que em consulta aos docentes deste Departamento não
houve manifestação de interesse. Decidiu-se apoiar as indicações encaminhadas pela
Comissão Coordenadora do Curso de Fisioterapia da FMRP-USP. 2.11. Sugestão
nomes para compor a Comissão Coordenadora do Curso de Nutrição e Metabolismo
da FMRP-USP, devido o término do mandato da Profa. Dra. Wanda Diez Garcia (titular)
e Prof. Dr. Anderson Marliere Navarro(suplente), membros com formação específica
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em Nutrição; Prof. Dr. Alceu Afonso Jordão Júnior (titular) e Prof. Dr. Raphael Del Roio
Liberatore Júnior (suplente), membros sem formação específica em Nutrição. O Senhor
Presidente disse que em consulta aos docentes deste Departamento não houve
manifestação de interesse. Decidiu-se apoiar as indicações encaminhadas pela
Comissão Coordenadora do Curso de Nutrição e Metabolismo da FMRP-USP. 2.12.
Sugestão nomes para compor a Comissão Coordenadora do Curso de Informática
Biomédica da FMRP-USP, devido o término do mandato dos Profs. Drs. Antônio Carlos
Shimano e Tie Koide, membros titular e suplente, respectivamente. Em discussão foi
sugerida a recondução do Prof. Dr. Antonio Carlos Shimano como membro titular e a
indicação do nome da Profa. Dra. Gleice da Silva Castro Perdoná, do Departamento de
Medicina Social como membro suplente para compor a referida Comissão, tendo
aprovação unânime. 2.13. Analisar a participação do Departamento de Imagens
Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica no cenário acadêmico do Centro de Saúde
Escola e se as atividades contemplam os objetivos, e se há intensão de manter,
diminuir ou aumentar as mesmas. O assunto foi analisado e discutido sobre a
participação deste Departamento naquele cenário acadêmico. O Conselho deliberou
por considerar adequada a manutenção das atividades acadêmicas, naquele cenário,
uma vez que cumpre seus objetivos junto ao 4º ano e internado do Curso de Medicina,
porém sem a perspectiva de aumento ou diminuição do serviço. Pondera, entretanto,
que a infraestrutura de informática e acesso aos prontuários eletrônicos do local é
extremamente defasada, incorrendo em prejuízo ao ensino. Docentes acabam
dedicando menos tempo na discussão de casos com alunos para resolver problemas
de informática. Se a Diretoria considerar adequada a manutenção daquele cenário para
os próximos anos, será fundamental investimento de atualização do parque de
computadores. 2.14. Homologação das providências tomadas pela Chefia do
Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica “ad-referendum”
referente a indicação dos nomes dos Profs. Drs. Leandro Machado Colli e Antônio
Carlos dos Santos como membros titular e suplente, respectivamente, deste
Departamento junto ao Conselho Gestor do Biobanco da FMRP-USP. Homologado.
2.15. Homologação das providências tomadas pela Chefia do Departamento de
Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica “ad-referendum” referente a
solicitação do Prof. Dr. Renato Luiz Guerino Cunha para participar da escala de plantão
de Clínica Médica da Unidade de Emergência do HCFMRP-USP para supervisão
discente. O Senhor Presidente informou que o Conselho do Departamento de Clínica
Médica em 25/08/2020, aprovou a solicitação do Prof. Dr. Renato Luiz Guerino Cunha
para ser incluído no rol de plantonistas da Unidade de Emergência do HCFMRP-USP,
na modalidade presencial, para supervisão discente. O assunto foi homologado. Nada
mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a reunião às 12:58 horas. Ribeirão
Preto, 15 de setembro de 2020.

Prof. Dr. Rodrigo do Tocantins Calado De Saloma Rodrigues
Chefe do Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica

