CONGRESSO CATARINENSE E PARANAENSE DE EDUCAÇÃO MÉDICA
Dias 19 e 20 de maio de 2017.
Local: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Auditório Tristão de Ataíde
(térreo do bloco amarelo)
Programa CCPEM

19 de maio
9:00 - 13:00 - Retirada de crachás e inscrições

11:00 - 12:00 - O ensino na saúde pública municipal: a experiência de Curitiba - SECRETÁRIO DE
SAÚDE DE CURITIBA
13:15 - 14:30 - Mesa redonda: revisitando a avaliação
Moderador: UEL
• Modelos de avaliação • Avaliação por competências - FPP
• Ser avaliado: o que a prova prova? - DISCENTE
15:30 - 16:45 - Mesa redonda: Avaliação externa e acreditação
Moderador: UEM
• Anasem: conceito e experiência inicial
• SINAES, ENADE, CPC: onde estamos e para onde vamos? • Acreditação das escolas médicas: SAEME, ARCUSUL e outras - PATRICIA TEMPSKI
17:00 - 18:15 - Mesa redonda: Competências no Ensino Médico
Moderador:
• Competências: da teoria à prática • Competências e metodologias ativas • A experiência do aluno - DISCENTE
18:15 - 19:30 - Rodas de conversa (coordenadores, centros acadêmicos e núcleos pedagógicos)
19:30 - 20:00 - Cerimônia de abertura
20:00 - 21:00 - Palestra de abertura - Formei, e agora? Cenário atual para o estudante e o
egresso - MILTON ARRUDA MARTINS

20 de maio

9:00 - 12:00 - Oficinas paralelas

Como construir e gerir um centro acadêmico? Simulação realística I Construção curricular Descentralizando o ensino: aprendizado por pares, times, flipped classroom Democracia acadêmica no ambiente universitário Como dar e receber feedback Formulação de questões OSCE - Pequeno Príncipe
Aprendendo a aprender Profissionalismo médico Aprendizado baseado em problemas Avaliação institucional e autoavaliação - Milton Arruda Martins

13:15 - 14:15 - Plenária Regional Sul II
14:15 - 15:30 - Ambiência acadêmica e saúde mental do estudante
Moderador:
• Por que investir em ambiência acadêmica?
• O ambiente universitário e saúde mental do aluno de Medicina
• Experiências favoráveis na saúde mental do aluno
15:30 - 16:30 - Apresentação oral dos melhores temas livres
16:30 - 17:00 - Encerramento

Investimento

Estudante associado ABEM
Docente associado ABEM
Estudante não sócio
Docente não sócio

Até 15/03
R$ 60,00
R$ 140,00
R$ 90,00
R$ 220,00

Após 16/03 até 15/05
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 130,00
R$ 300,00

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo link: http://even.tc/congressoccpem e o pagamento através de depósito bancário identificado conforme os dados:
Banco do Brasil SA
Agencia: 0576-2
Conta Corrente: 3707-9
Favorecido: Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM
Obs: Após o pagamento da taxa de inscrição o comprovante deverá ser encaminhado
(digitalizado) para o e-mail: congressoccpem@gmail.com para confirmação da inscrição.
Não haverá inscrições no local

