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§ 3o O descumprimento do Termo de Compromisso, bem como o encerramento do vínculo ou
a diminuição do número de vagas nos Programas de Residência criados, ensejará reenquadramento com
redução das vagas, excluindo-se o incremento realizado.

§ 4o O efetivo vínculo da IES com o Programa de Residência Médica será comprovado com o
financiamento e execução das ações e atividades de desenvolvimento e acompanhamento pedagógico
previstas no Pedido de Credenciamento de Programa - PCP, cadastrado no Sistema da Comissão
Nacional de Residência Médica - SisCNRM.

§ 5o A SERES, em conjunto com a CNRM, zelará pela efetiva observância das obrigações
assumidas nos Termos de Compromisso.

Seção III
Do pedido de redução voluntária de vagas em cursos de medicina
Art. 9o Para redução de vagas a instituição deverá protocolar requerimento, por meio de

expediente assinado por seu dirigente máximo, a quantidade de vagas desejada.
Parágrafo único. O aditamento ao ato autorizativo para redução do número de vagas do curso

só produzirá efeitos após o deferimento do pedido pela SERES.
CAPÍTULO V
DO FLUXO PROCESSUAL
Art. 10. O pedido protocolado pela IES seguirá para análise pela Diretoria de Regulação da

Educação Superior - DIREG que, após verificar o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do
pedido, decidirá pela continuidade da análise.

§ 1o Caso os documentos fornecidos sejam omissos ou insuficientes à apreciação conclusiva, a
DIREG poderá instaurar diligência, a qual se prestará unicamente a esclarecer ou sanear os aspectos
apontados.

§ 2o A diligência deverá ser atendida no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de
devolução pelos correios, ao protocolo da Secretaria, do Aviso de Recebimento - AR, sob pena de
arquivamento do processo.

Art. 11. Atendidas as diligências necessárias e a avaliação in loco, quando couber, bem como
ouvida a Diretoria de Supervisão da Educação Superior - DISUP, da SERES, acerca da existência de
eventuais processos de supervisão, o processo seguirá novamente à DIREG, para apreciar a instrução, no
seu conjunto, e posteriormente, ao Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que
decidirá a respeito do pleito, por meio de publicação de portaria no Diário Oficial da União e,
consequente, alteração cadastral no sistema e-MEC.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art.12. A instituição só poderá pleitear novo quantitativo de vagas no ciclo avaliativo sub-

sequente ao do pedido de aditamento para aumento de vagas, após a renovação do ato autorizativo em
v i g o r.

Art. 13. A abrangência desta norma deverá alcançar progressivamente os demais cursos de
graduação das profissões da área de saúde, a ser implementada pela SERES.

Art. 14. Os pedidos de aditamento para aumento de vagas, em trâmite na SERES quando da
publicação desta norma, terão um prazo de 15 (quinze) dias para atendimento ao disposto nesta Portaria
Normativa.

Art. 15. As IES cujos pedidos de aditamento de vagas forem deferidos pela SERES no ano de
2013, com base art. 8o desta Portaria Normativa, devem comprovar o funcionamento dos Programas de
Residência Médica até o final do exercício de 2014.

Art. 16. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 17. Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA

ANEXO I

Relação número de vagas e número de médicos, por habitante, por Unidade da Federação,
conforme dados da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, do Ministério da Saúde

Unidade da Federação No Vagas por 10.000 habitantes No Médicos por 1.000 habitantes
BAHIA 0,39 1,09
MARANHÃO 0,39 0,58
ALAGOAS 0,45 1,12
AMAPÁ 0,47 0,76
GOIÁS 0,51 1,45
PA R Á 0,54 0,77
PERNANBUCO 0,55 1,39
ACRE 0,67 0,94
MATO GROSSO 0,67 1,1
RORAIMA 0,67 1,21
SÃO PAULO 0,79 2,49
SERGIPE 0,74 1,3
MATO GROSSO DO SUL 0,75 1,54
PA R A N Á 0,76 1,68
CEARÁ 0,76 1,05
RIO GRANDE DO NORTE 0,83 1,23
AMAZONAS 0,76 1,06
BRASIL 0,83 1,8
RIO GRANDE DO SUL 0,84 2,23
PIAUÍ 0,89 0,92
SANTA CATARINA 0,96 1,69
DISTRITO FEDERAL 1 , 11 3,46
RONDÔNIA 1 , 11 1,02
PA R A Í B A 1,26 1,17
MINAS GERAIS 1,31 1,81
ESPÍRITO SANTO 1,44 1,97
RIO DE JANEIRO 1,44 3,44
TO C A N T I N S 3,02 1,08

ANEXO II

Limites máximos de números de vagas, conforme conceitos e evolução regulatória, para Uni-
dade da Federação cuja relação vagas por 10.000 habitantes é maior ou igual a 1,3

Ato Faixa 1
vagas/conceito

Faixa 2
vagas/conceito

Faixa 3
vagas/conceito

Aditamento ao ato de reconhe-
cimento

80
(CC =3)

100
(CC =4)

120
(CC =5)

Aditamento ao ato da 1ª Reno-
vação de Reconhecimento

90
(CPC = 3)

11 0
(CPC = 4)

130
(CPC = 5)

Aditamento ao ato a partir da
2ª

Renovação de Reconhecimento

100
(CPC = 3)

120
(CPC = 4)

140
(CPC = 5)

ANEXO III

Limites máximos de números de vagas, conforme conceitos e evolução regulatória, para Uni-
dade da Federação cuja relação vagas por 10.000 habitantes é menor que 1,3

Ato Faixa 1
vagas/conceito

Faixa 2
vagas/conceito

Faixa 3
vagas/conceito

Aditamento ao ato de reconhe-
cimento

90
(CC =3)

11 0
(CC =4)

130
(CC =5)

Aditamento ao ato da 1ª Reno-
vação de Reconhecimento

100
(CPC = 3)

120
(CPC = 4)

140
(CPC = 5)

Aditamento ao ato a partir da
2ª Renovação de Reconheci-

mento

11 0
(CPC = 3)

130
(CPC = 4)

150
(CPC = 5)

ANEXO IV

Fatores para incremento aos limites máximos de números de vagas, conforme política de
indução à melhoria sistêmica da formação médica

Número de Programas de Residências Médicas Fator
1 1,05
2 1,10
3 1,15
4 1,20
5 1,25

ANEXO V

Minuta de Termo de Compromisso para manutenção e ampliação de vagas em Programa(s) de
Residência Médica

TERMO DE COMPROMISSO
[denominação da instituição de ensino], mantida(o) pela(o) [denominação da mantenedora],

representadas pelo(a) [nome e qualificação do dirigente máximo da IES] e nome e qualificação do
dirigente máximo da mantenedora da IES], neste ato denominados simplesmente COMPROMISSADOS,
nos termos do art. 8o, caput, e Anexo IV da Portaria Normativa MEC no..../.....,

Considerando o interesse em assegurar a melhoria sistêmica da formação médica, bem como
superar os desequilíbrios regionais durante o processo formativo; e

Considerando o pedido de aditamento ao ato autorizativo do curso de graduação de medicina,
cadastrado no sistema e-MEC sob o código XXXX, resolvem:

FIRMAR perante a União Federal, representada pelo Ministério da Educação, o presente Termo
de Compromisso.

Cláusula Primeira - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Termo o compromisso, por parte da IES e de sua mantenedora,

de manter, bem como de ampliar o número de vagas autorizadas, segundo os padrões estabelecidos pela
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), do(s) seguinte(s) programa(s) de residência médica
abaixo relacionados:

Denominação do programa de residência
médica

Número atual de vagas autori-
zadas

Projeção de ampliação de
vagas

Serviços de referên-
cia

Cláusula Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DA IES
2.1 A IES obriga-se a comprovar perante a SERES o efetivo funcionamento do(s) programa(s)

e o aumento de vagas relacionado(s) na Cláusula Primeira, nos termos do § 4o do art. 8o da Portaria
Normativa MEC no .../.....

Cláusula Terceira - DA VIGÊNCIA
3.1. A IES obriga-se a comprovar a manutenção dos Programas e o aumento de vagas conforme

padrões definidos pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) do(s) Programa(s) de Re-
sidência Médica, até a divulgação do resultado do Conceito Preliminar de Curso - CPC no subsequente
ciclo avaliativo na área de saúde, nos termos do art. 34 da Portaria Normativa 40, de 12 de dezembro
de 2010.

Cláusula Quarta - DO DESCUMPRIMENTO DO TERMO
4.1. O descumprimento deste Termo de Compromisso, bem como o encerramento ou a di-

minuição do número de vagas nos Programas de Residência informados, ensejará o reenquadramento
com redução das vagas.

4.2. A SERES, em conjunto com a CNRM, zelará pela a efetiva observância das obrigações
assumidas neste Termo de Compromisso.

Cláusula Quinta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Este Termo produzirá efeitos legais, com eficácia a partir de sua celebração e da publicação

do aditamento ao ato autorizativo de reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso de
graduação de medicina da [denominação da instituição de ensino], cadastrado no sistema e-MEC sob o
código XXXX.

5.2. E por estar de acordo firma o presente Termo de Compromisso em duas vias de igual teor
e forma para todos os fins legais.

Local, de de 2013.
COMPROMISSADO
Nome e Cargo do Dirigente da IES
COMPROMISSADO
Nome e Cargo do Dirigente da Mantenedora

ANEXO VI

Minuta de Termo de Compromisso para criação de Programa(s) de Residência Médica
TERMO DE COMPROMISSO
[denominação da instituição de ensino], mantida(o) pela(o) [denominação da mantenedora],

representadas pelo(a) [nome e qualificação do dirigente máximo da IES] e nome e qualificação do
dirigente máximo da mantenedora da IES], neste ato denominados simplesmente COMPROMISSADOS,
nos termos do art. 8o, caput, e Anexo IV da Portaria Normativa MEC no..../.....,

Considerando o interesse em assegurar a melhoria sistêmica da formação médica, bem como
superar os desequilíbrios regionais durante o processo formativo; e

Considerando o pedido de aditamento ao ato autorizativo do curso de graduação de medicina,
cadastrado no sistema e-MEC sob o código XXXX, resolvem:

FIRMAR perante a União Federal, representada pelo Ministério da Educação, o presente Termo
de Compromisso.

Cláusula Primeira - DO OBJETO
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