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sem prejuízo de outras exigências estabelecidas no Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (Sinaes):

I - os seguintes critérios de qualidade:

a) exigência de infraestrutura adequada, incluindo biblio-
tecas, laboratórios, ambulatórios, salas de aula dotadas de recursos
didático-pedagógicos e técnicos especializados, equipamentos espe-
ciais e de informática e outras instalações indispensáveis à formação
dos estudantes de Medicina;

b) acesso a serviços de saúde, clínicas ou hospitais com as
especialidades básicas indispensáveis à formação dos alunos;

c) possuir metas para corpo docente em regime de tempo
integral e para corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou
doutorado;

d) possuir corpo docente e técnico com capacidade para
desenvolver pesquisa de boa qualidade, nas áreas curriculares em
questão, aferida por publicações científicas;

II - a necessidade social do curso para a cidade e para a
região em que se localiza, demonstrada por indicadores demográficos,
sociais, econômicos e concernentes à oferta de serviços de saúde,
incluindo dados relativos à:

a) relação número de habitantes por número de profissionais
no Município em que é ministrado o curso e nos Municípios de seu
entorno;

b) descrição da rede de cursos análogos de nível superior,
públicos e privados, de serviços de saúde, ambulatoriais e hospitalares
e de programas de residência em funcionamento na região;

c) inserção do curso em programa de extensão que atenda a
população carente da cidade e da região em que a instituição se
localiza.

CAPÍTULO III
DA FORMAÇÃO MÉDICA NO BRASIL

Art. 4o O funcionamento dos cursos de Medicina é sujeito à
efetiva implantação das diretrizes curriculares nacionais definidas pe-
lo Conselho Nacional de Educação (CNE).

§ 1o Ao menos 30% (trinta por cento) da carga horária do
internato médico na graduação serão desenvolvidos na Atenção Bá-
sica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS, respeitando-se
o tempo mínimo de 2 (dois) anos de internato, a ser disciplinado nas
diretrizes curriculares nacionais.

§ 2o As atividades de internato na Atenção Básica e em
Serviço de Urgência e Emergência do SUS e as atividades de Re-
sidência Médica serão realizadas sob acompanhamento acadêmico e
técnico, observado o art. 27 desta Lei.

§ 3o O cumprimento do disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste
artigo constitui ponto de auditoria nos processos avaliativos do Sinaes.

Art. 5o Os Programas de Residência Médica de que trata a
Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, ofertarão anualmente vagas
equivalentes ao número de egressos dos cursos de graduação em
Medicina do ano anterior.

Parágrafo único. A regra de que trata o caput é meta a ser
implantada progressivamente até 31 de dezembro de 2018.

Art. 6o Para fins de cumprimento da meta de que trata o art.
5o, será considerada a oferta de vagas de Programas de Residência
Médica nas seguintes modalidades:

I - Programas de Residência em Medicina Geral de Família
e Comunidade; e

II - Programas de Residência Médica de acesso direto, nas
seguintes especialidades:

a) Genética Médica;

b) Medicina do Tráfego;

c) Medicina do Trabalho;

d) Medicina Esportiva;

e) Medicina Física e Reabilitação;

f) Medicina Legal;

g) Medicina Nuclear;

h) Patologia; e

i) Radioterapia.

Art. 7o O Programa de Residência em Medicina Geral de
Família e Comunidade terá duração mínima de 2 (dois) anos.

§ 1o O primeiro ano do Programa de Residência em Me-
dicina Geral de Família e Comunidade será obrigatório para o in-
gresso nos seguintes Programas de Residência Médica:

I - Medicina Interna (Clínica Médica);

II - Pediatria;

III - Ginecologia e Obstetrícia;

IV - Cirurgia Geral;

V - Psiquiatria;

VI - Medicina Preventiva e Social.

§ 2o Será necessária a realização de 1 (um) a 2 (dois) anos
do Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Co-
munidade para os demais Programas de Residência Médica, conforme
disciplinado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM),
excetuando-se os Programas de Residência Médica de acesso direto.

§ 3o O pré-requisito de que trata este artigo apenas será
exigido quando for alcançada a meta prevista no parágrafo único do
art. 5o, na forma do regulamento.

§ 4o Os Programas de Residência Médica estabelecerão pro-
cessos de transição para implementação, integração e consolidação
das mudanças curriculares, com o objetivo de viabilizar a carga ho-
rária e os conteúdos oferecidos no currículo novo e permitir o fluxo
na formação de especialistas, evitando atrasos curriculares, repetições
desnecessárias e dispersão de recursos.

§ 5o O processo de transição previsto no § 4o deverá ser
registrado por meio de avaliação do currículo novo, envolvendo dis-
centes de diversas turmas e docentes.

§ 6o Os Programas de Residência em Medicina Geral de
Família e Comunidade deverão contemplar especificidades do SUS,
como as atuações na área de Urgência e Emergência, Atenção Do-
miciliar, Saúde Mental, Educação Popular em Saúde, Saúde Coletiva
e Clínica Geral Integral em todos os ciclos de vida.

§ 7o O Ministério da Saúde coordenará as atividades da
Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade no âmbito
da rede saúde-escola.

Art. 8o As bolsas de Residência em Medicina Geral de Fa-
mília e Comunidade poderão receber complementação financeira a ser
estabelecida e custeada pelos Ministérios da Saúde e da Educação.

Art. 9o É instituída a avaliação específica para curso de
graduação em Medicina, a cada 2 (dois) anos, com instrumentos e
métodos que avaliem conhecimentos, habilidades e atitudes, a ser
implementada no prazo de 2 (dois) anos, conforme ato do Ministro de
Estado da Educação.

§ 1o É instituída avaliação específica anual para os Pro-
gramas de Residência Médica, a ser implementada no prazo de 2
(dois) anos, pela CNRM.

§ 2o As avaliações de que trata este artigo serão imple-
mentadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), no âmbito do sistema federal de ensino.

Art. 10. Os cursos de graduação em Medicina promoverão a
adequação da matriz curricular para atendimento ao disposto nesta
Lei, nos prazos e na forma definidos em resolução do CNE, aprovada
pelo Ministro de Estado da Educação.

Parágrafo único. O CNE terá o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, contado da data de publicação desta Lei, para submeter a re-
solução de que trata o caput ao Ministro de Estado da Educação.

Art. 11. A regulamentação das mudanças curriculares dos di-
versos programas de residência médica será realizada por meio de ato do
Ministério da Educação, ouvidos a CNRM e o Ministério da Saúde.

Seção Única
Do Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde

Art. 12. As instituições de educação superior responsáveis
pela oferta dos cursos de Medicina e dos Programas de Residência
Médica poderão firmar Contrato Organizativo da Ação Pública En-
sino-Saúde com os Secretários Municipais e Estaduais de Saúde, na
qualidade de gestores, com a finalidade de viabilizar a reordenação da
oferta de cursos de Medicina e de vagas de Residência Médica e a
estrutura de serviços de saúde em condições de ofertar campo de
prática suficiente e de qualidade, além de permitir a integração en-
sino-serviço na área da Atenção Básica.

§ 1o O Contrato Organizativo poderá estabelecer:

I - garantia de acesso a todos os estabelecimentos assis-
tenciais sob a responsabilidade do gestor da área de saúde como
cenário de práticas para a formação no âmbito da graduação e da
residência médica; e

II - outras obrigações mútuas entre as partes relacionadas ao
funcionamento da integração ensino-serviço, cujos termos serão le-
vados à deliberação das Comissões Intergestores Regionais, Comis-
sões Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Tripartite, ou-
vidas as Comissões de Integração Ensino-Serviço.

§ 2o No âmbito do Contrato Organizativo, caberão às au-
toridades mencionadas no caput, em acordo com a instituição de
educação superior e os Programas de Residência Médica, designar
médicos preceptores da rede de serviços de saúde e regulamentar a
sua relação com a instituição responsável pelo curso de Medicina ou
pelo Programa de Residência Médica.

§ 3o Os Ministérios da Educação e da Saúde coordenarão as
ações necessárias para assegurar a pactuação de Contratos Orga-
nizativos da Ação Pública Ensino-Saúde.

CAPÍTULO IV
DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

Art. 13. É instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos,
o Projeto Mais Médicos para o Brasil, que será oferecido:

I - aos médicos formados em instituições de educação su-
perior brasileiras ou com diploma revalidado no País; e

II - aos médicos formados em instituições de educação su-
perior estrangeiras, por meio de intercâmbio médico internacional.

§ 1o A seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito
do Projeto Mais Médicos para o Brasil observarão a seguinte ordem
de prioridade:

I - médicos formados em instituições de educação superior bra-
sileiras ou com diploma revalidado no País, inclusive os aposentados;

II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras
com habilitação para exercício da Medicina no exterior; e

III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício da
Medicina no exterior.

§ 2o Para fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se:
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