
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota da Diretoria Nacional com esclarecimentos sobre o SAEME 

 

Considerando o documento “Consulta Pública CFM 001/2019 – Termo de referência – 

Projeto de Sistema de Avaliação e Acreditação dos Cursos de Medicina no Brasil”, do qual 

tivemos conhecimento por terceiros na madrugada de hoje, dia 22 de dezembro de 2019, 

viemos a público prestar alguns esclarecimentos aos nossos associados sobre fatos recentes 

relacionados ao SAEME. 

Desde 2015 a ABEM participa, em parceria estratégica e respaldada contratualmente, 

com o CFM para coautoria de um Sistema de Acreditação de Escolas Médicas concretizado no 

SAEME.  

Em 2019 atuamos com objetivo de capilarizar essas informações e validar essa parceria 

culminando com a organização, em 1º de agosto de 2019, de Oficina Nacional sobre Acreditação 

de Escolas Médicas. Participaram, além de convidados, membros do Conselho de Administração, 

Conselho Fiscal e representantes do SAEME que, de forma consensual, concluíram pela 

importância de manutenção dessa parceria com participação ativa da ABEM na cogestão do 

SAEME.  

No dia 17 de dezembro de 2019, em reunião agendada a pedido da ABEM com o 

Conselho Federal de Medicina, fomos informados da decisão unilateral do CFM: este seguirá 

sozinho com o SAEME, a partir de 2020, contrariando o posicionamento da ABEM. 

Na busca de caminhos para continuidade desta parceria, em atendimento à definição 

de nossos conselhos representativos, realizamos reunião com a coordenação do grupo técnico, 

em 20 de dezembro de 2019. Nessa ocasião reafirmamos nossa posição de não interrupção da 

parceria CFM/ABEM e buscamos identificar estratégias conjuntas para viabilizar a manutenção 

da parceria, conforme decisão da oficina de 1º de agosto. 

Nos surpreendemos com a Consulta Pública divulgada e esclarecemos que, neste 

momento, a ABEM desconhece qualquer ação em nome do SAEME, pois, contrário ao desejo da 

Associação, não participou ou mesmo foi consultada, em qualquer momento, acerca desse 

encaminhamento.  

Por estas razões, a ABEM não tem como avaliar ou validar qualquer ação em nome do 

SAEME.  

Estamos buscando as orientações necessárias para ações mais objetivas. 

 

 

Conselho Diretor da ABEM 

 


