Reunião do CAD-Abem
Data: 10 e 11 de maio de 2019
Local: Sede da Abem – Brasília/DF
O trabalho realizado pelo Sistema de Acreditação de Escolas Médicas (Saeme) e as
ações desenvolvidas nas Regionais da Abem foram debatidos na reunião do
Conselho de Administração da entidade nos dias 10 e 11 de maio. Realizadas
periodicamente, as reuniões têm a participação dos integrantes do Conselho Diretor,
dos diretores regionais e dos coordenadores residente e discente, além de
convidados relacionados aos temas tratados.
Discussão sobre o Saeme será descentralizada
Desenvolvido e implantado por meio de parceria da Abem com o CFM, o Saeme é
complementar ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). A
acreditação é o reconhecimento formal, por organismo independente, da qualidade
de serviços oferecidos por uma instituição, baseado em avaliação padronizada. A
adesão dos cursos de medicina é voluntária.
Na reunião, foi deliberada agenda para desencadear o processo capilarizado de
discussão nas Regionais da Abem, sobre o processo de acreditação, culminando com
a realização de uma oficina sobre acreditação, da qual deverão participar os
diretores regionais, ocorrendo o fechamento do debate no 57º Cobem. Os
professores Milton de Arruda Martins e Patricia Tempski, gestores executivos do
Saeme, fizeram parte do encontro, apresentando o histórico e a situação atual da
iniciativa. Até o momento, 61 cursos foram inscritos; 32 deles foram acreditados e
16 estão em processo de acreditação.
Temas financeiros, legais e administrativos do Saeme foram discutidos pelos
diretores da Abem, assim como a certificação internacional pela World Federation
for Medical Education. É um objetivo tornar a gestão da iniciativa mais transparente
e estimular a difusão do Saeme em todo o país.
Articulações regionais e temas administrativos
Os congressos e encontros regionais, as estratégias de comunicação em cada
localidade e a participação nas Comissões Estaduais de Residência Médica (Cerem)
estiveram entre os principais temas abordados pelos diretores regionais da Abem na
reunião do Conselho de Administração.
As atividades e perspectivas dos consórcios do Teste de Progresso também foram
apresentadas por algumas regionais, bem como a articulação com as escolas de
medicina.
A pauta da reunião do Conselho de Administração da Abem incluiu ainda a discussão
de temas administrativos, como alterações no quadro de funcionários da entidade e
mecanismos de prestação de contas. Foi realizada atividade voltada à criação de
“cultura de comunicação” na Abem, com o objetivo de garantir a divulgação e a
transparência das ações desenvolvidas.
Houve informações, pelos respectivos responsáveis na diretoria, acerca do
andamento dos projetos do Teste de Progresso, de Simulação e de Preceptores;

aspectos administrativos dos congressos regionais e da Revista Brasileira de
Educação Médica (RBEM). Discutiu-se ainda a comunicação com o MEC sobre Enade.
Nesta reunião, deu-se início aos encaminhamentos para atender a uma demanda
antiga da regional Nordeste no intuito de viabilizar a sua subdivisão em duas
regionais; pleito este aprovado em reunião da Regional Nordeste, ocorrida durante o
Conem, em abril.
A próxima reunião do Conselho de Administração será realizada nos dias 1º e 2 de
agosto, na sede da Abem em Brasília.
RESUMO DE ENCAMINHAMENTOS E DECISÕES
Saeme: deliberada agenda para desencadear, nas regionais, o processo capilarizado
de discussão sobre o processo de acreditação. Será realizada uma oficina promovida
pela Abem, de abrangência nacional, com a participação dos Conselhos
Administrativo e Fiscal, com a temática da acreditação e avaliação. A partir desta
oficina será elaborado um relatório com definições sobre a pertinência da
participação da Abem em processos de Acreditação e Avaliação, bem como a
configuração desta participação. O fechamento do debate acerca do Saeme ocorrerá
no 57º Cobem.
Congressos regionais: foi feita solicitação para que as Regionais enviem dados dos
eventos à Nacional (dados dos participantes, número de inscritos – docentes e
discentes, informações financeiras). Sites dos congressos regionais passam a ser
hospedados no site da Abem, com domínio próprio. O melhor trabalho científico de
cada congresso regional será submetido à RBEM e, caso aceito, será dispensado da
taxa de publicação (restrito a um trabalho por congresso).
Cerem: ressaltada a importância de participação das Regionais nas comissões
estaduais e apresentada resolução sobre o tema. Solicitado às regionais o
encaminhamento dos nomes para vagas em aberto nas Cerem.
Comunicação: foi apresentada a assessoria de comunicação (Svendla Chaves) e
pactuada a otimização dos fluxos, a partir do envio de informações diretamente
pelas regionais à assessoria de comunicação, para promover agilidade.
Homologação de instituições associadas ad referendum: UNIRV/FESURV – Campus
Goianésia; UNIRV/FESUR– Campus Goianésia Aparecida de Goiana; FCM/TR –
Suprema Três Rios; FAHESA/ITPAC Palmas; Centro Universitário Facisa – UNIFACISA;
Centro Universitário Faminas – UNIFAMINAS MURIAÉ; Unipampa – Uruguaiana.
Faculdade de Pato Branco – FADEP.
Homologação das Eleições Complementares: homologado o resultado das eleições
complementares realizadas em abril. Os resultados estão publicados no site da
associação.
Transparência: serão divulgados, a cada seis meses, investimentos, despesas e
projetos realizados, na perspectiva de prestação de contas, por rubricas.

Apoio institucional para as Regionais da Abem: reafirmada a parceria com as
escolas que acolham as Regionais em suas instalações, com a dispensa de anuidade,
a partir dos critérios previamente estabelecidos.
Teste de Progresso (TP): será enviado formulário para coletar informações sobre o
TP aos coordenadores de consórcios. Além disso, está sendo elaborado um manual
sobre o TP, pela coordenação do projeto.
Projeto de Simulação: o curso está em fase de planejamento após algumas
modificações solicitadas pela Ebserh: manteve-se 17 centros, aumentando o número
de participantes para 25.
Projeto Preceptores Integração Ensino-Serviço: ainda não há previsão de início do
curso. Há necessidade de indicação de colaboradores para assumir alguns
microcursos.
Projeto Preceptoria: o curso volta ter a chancela da Abem. Encaminhada solicitação
de financiamento à Sgtes, ainda sem decisão.
Divisão da Regional Nordeste: a regional apresentou uma proposta da divisão, fruto
da reunião regional realizada no Conem: Regional NE1: Bahia, Sergipe e Alagoas;
Regional NE2: Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.
Será dada continuidade a esse processo com pauta na próxima reunião do Conselho
de Administração.
Enade: será encaminhado pedido ao MEC para que divulgação da lista de discentes
irregulares no Enade seja feita até 5 de dezembro.
RBEM: retirada a taxa de submissão da revista; taxa de publicação passou de R$ 800
para R$ 1.000 reais. Associados receberão 20% de desconto na publicação.
Agenda Conselho de Administração: próximas reuniões em 1º e 2 de agosto e em 27
de setembro (esta em Belém).
PRESENTES
Nildo Batista (presidente), Sandro Schreiber (vice-presidente), Denise Herdy
(diretora tesoureira), Suely Grosseman (diretora secretária), Hermila Guedes
(diretora executiva), Leandro Tuzzin (diretor Sul II), Ipojucan Fraiz (diretor Sul II),
Júlio César André (diretor SP), Priscila Usevicius (diretora CO), Jorge Guedes (diretor
Nordeste), Rozana Alves (diretor RJ/SP), José Antonio Cordero (diretor Norte),
Eduardo Arquimino Postal (coordenador residente titular), Maria Isabel Assis Viassus
(coodenador discente titular), Viviane Grobério (coordenadora docente Regional
MG), Douglas Vinícius Reis Pereira (convidado discente), Milton de Arruda Martins e
Patricia Tempski (gestores executivos do Saeme – convidados).

