
Reunião do CAD-Abem 
 
Data: 2 de agosto de 2019 
Local: Hotel Nacional – Brasília/DF 
 
 
RESUMO DE ENCAMINHAMENTOS E DECISÕES 
 
Próximos congressos regionais: Regional Norte: 2020, provavelmente no primeiro 
semestre; Regional Sul II (CCPEM): 2021, na Universidade Federal do Paraná (UFPR); 
Regional Centro-Oeste (COEM): 2020, provavelmente em abril ou maio; Regional Sul 
I (CGEM): maio de 2020, em Santa Maria. Todas as Regionais devem usar o sistema 
integrado ao site da Abem. Para isso, há custo por inscrição, que deverá ser pago 
pelo congresso. 
 
Teste de Progresso: as regionais deverão propor datas para realizar as oficinas. 
Tanto um manual como cadernos estão sendo pensados. A Diretoria aguarda a 
sugestão de datas das Regionais e dará resposta confirmando ou propondo data 
possível. Oficina da Sul II, que ocorreria no dia 14 de junho, será reagendada e há 
grande demanda pela construção de novos consórcios; na Regional CO, o TP será 
realizado no dia 25 de setembro; na Regional MG houve reunião para o Teste de 
Progresso no princípio de julho, com presença de 60 docentes e 10 discentes; em 20 
de junho houve oficina para formação do segundo consórcio do TP, que será 
realizado em 25 de setembro. No mesmo mês, ocorrerá a capacitação do segundo 
consórcio. Na Regional Sul I, o último encontro sobre o TP ocorreu no fim de julho;  
apenas quatro escolas da Regional não estão participando e o TP será realizado no 
dia 11 de setembro. O TP nacional deverá ser realizado em 2020. 
 
Editais: No dia 3 de agosto será lançado o edital da Assembleia Geral de 2019. Na 
próxima reunião do CAD será discutida proposta do Conselho Diretor sobre processo 
para as moções. Outro edital a ser lançado é para eleição do Conselho Fiscal. 
 
Alteração Estatuto e Regimento: houve apresentação dos resultados dos trabalhos 
realizados até o momento, com destaque para a categoria educador, que passou a 
denominar-se "educador em medicina" e para a discussão sobre nova fórmula de 
cálculo do número de delegados. Foi definido que este tema deve ser reestudado 
pela comissão. Quanto às alterações sobre a composição do Conselho Regional e da 
forma como serão tomadas as decisões nas Regionais, houve consenso parcial de 
que as decisões do Conselho Regional sejam embasadas nas decisões das reuniões 
das Regionais, onde todos os associados adimplentes têm voz e voto.  
 
Pedidos de filiação pelas instituições: Unifimes – aprovada; UFSJ – aprovada; 
Fundação Universidade Federal do Pampa – aprovada; Centro Universitário de 
Boiatuba Uniserrat – aprovada. Com aprovação ad referendum, a instituição 
pleiteante deve efetuar o pagamento; e sua filiação será comunicada na assembleia 
do Cobem.  
 



 
Projeto Simulação – Ebserh: curso previsto para iniciar no dia 26 de agosto; e as 
pessoas que estão sendo identificadas como representantes regionais e atuarão 
como instrutores nos centros serão contatadas para reunião virtual, quando 
receberão informações sobre o processo. O ambiente AVA já está preparado e será 
testado em uma semana. Falta finalizar a seleção dos cursistas (pela Ebserh) e definir 
a data da etapa presencial, o que é influenciado pela não definição do início do ano 
letivo em algumas das IES federais onde a Ebserh atua. Será enviado ao CAD lista dos 
polos e instrutores das regionais ABEM.  
 
Curso UNA-SUS para preceptores da rede com foco no Coapes: já há vários 
microcursos prontos e a previsão de início é outubro ou ano que vem, a partir de 
fevereiro ou março. Equipe original da Sgtes, que é financiadora, está analisando a 
qualidade de todos os microcursos.  
 
Projeto Preceptoria semipresencial: ainda não conta com apoio financeiro; 
atualmente, as instituições que propõem a realização do curso estão se 
autofinanciando. Três novas instituições solicitaram o curso, o que fora 
encaminhado para o CD; sendo elaborada uma proposta de oferta, com taxa de 
administração de 10% para as IES públicas e 15% para as privadas.  
 
Forsa: será elaborado um projeto mais amplo, no qual o Forsa está inserido e que 
será construído coletivamente, a partir da oficina que ocorrerá no Cobem. Cada 
Regional deve sugerir projetos para avanço do protagonismo científico da Abem na 
educação médica. 
  
Lista de pagantes: coordenadores das Regionais devem se responsabilizar para 
atualizar a lista de contato dos associados.  
 
Revalida: Abem apoiou a continuidade do Revalida e sua condução pelo Inep. Na 
minuta no GT do Revalida, a Abem defendeu o processo de revalidação feito por 
escolas públicas e, quando necessário complementação de currículo para 
revalidação, possibilitar oferta de vaga por meio de convênio com instituição privada 
(com nota mínima de 4 na avaliação do MEC) para realizar tal complementação.  
 
Outras deliberações: será encaminhada uma nota de repúdio em relação ao Future-
se. também será enviado um documento à CAPES, solicitando revisão dos critérios 
considerados para a qualificação da Rbem no Qualis recentemente publicado.  
 
PRESENTES 
Nildo Batista, presidente; Sandro Schreiber, vice-presidente; Denise Herdy, diretora 
tesoureira; Suely Grosseman, diretora secretária; Hermila Guedes, diretora 
executiva; Leandro Tuzzin, diretor da Regional Sul I; Ipojucan Fraiz, diretor da 
Regional Sul II; Priscila Usevicius, diretora da Regional Centro-Oeste; Jorge Guedes, 
diretor da Regional Nordeste; Rosana Alves, diretora da Regional RJ/ES; Júlio César 
André, diretor da Regional SP; José Antônio Cordero, diretor da Regional Norte; 
Viviane Grober, representante da Regional Minas Gerais; Eduardo Postal, 



coordenador residente titular; Maria Isabel Viassus, coordenadora discente titular; 
Daniela Chiesa e Douglas Vinícius, convidados. 


