
Reunião do Conselho Diretor da Abem 
 
Data: 31 de outubro e 1º de novembro de 2019 
Local: sede da Abem – Brasília/DF 
 
 
RESUMO DE ENCAMINHAMENTOS, INFORMES E DECISÕES 
 
Eleições complementares: as eleições serão lançadas o mais breve possível e será 
divulgada de forma mais intensiva nos meios de divulgação.  
 
Grupo de Trabalho Revalida: foi repassado o informe de que, na reunião do GT, 
realizada com representantes do Minitério da Saúde, Inep, MEC, Abem, AMB e 
Academia Nacional de Medicina, tomou-se a decisão de que o processo deve se 
manter como está e que a prova teórica vale por duas edições de prática. Quem agora 
executa/administra o Revalida é o MEC e não mais o Inep. Será aberto edital ainda em 
2019 para que a prova seja feita entre março e abril de 2020. A recomendação do 
grupo é que as instituições de ensino privadas só entram sob supervisão das públicas, 
com regulamentação clara para o processo. O Revalida deve ser pré-requisito 
obrigatório para revalidação de diplomas. A Abem defende o Revalida em seu formato 
atual. 
 
Congresso Abrahue: o presidente da Abem, Nildo Batista, fará parte do evento, em 
mesa-redonda no dia 4 de dezembro, às 10h, com o tema “Governança do hospital 
sobre a estrutura do ensino”. Professor Nildo apresentará o tema sob a visão das 
unidades de ensino.  
 
Temas administrativos da Abem: será mantido em 2019 o bônus natalino para os 
funcionários da Abem, criado em 2009; quanto ao reajuste de salários, será feita 
consulta ao jurídico para verificar quem tem direito. Não será renovado o contrato 
com a empresa de câmbio temporariamente. Será mantido o contrato com a agência 
de viagens, mas a compra de passagens via agência será feita somente quando não 
puder ser realizada diretamente pela Abem, para evitar custos extras.  
 
Pagamentos Fepafem: diante do alto custo de mensalidade da Fepafem, que é 
calculado em dólares e proporcionalmente ao número de escolas, a Abem fará um 
esforço de negociação das prestações atrasadas e dos futuros pagamentos, pois o 
Brasil teve um crescimento anômalo das escolas, diferente de outros países da 
América Latina. A Fepafem é considerada um elo fundamental na internacionalização 
da Abem e parceira importante no Cobem 2020, que será realizado na Unila.  
 
RBEM: foi pactuado que os artigos da revista terão edição em fluxo contínuo.  A Abem 
está analisando opções para otimizar os custos de produção da revista.  
 
Cobem: foram realizadas reuniões em novembro para avaliação e planejamento do 
Cobem com os fornecedores de produção, TI e comunicação. A prestação de contas do 



Cobem de Belém mostrou um resultado positivo de aproximadamente R$ 110 mil. Foi 
detectada a necessidade de mais uma máquina de cartão de crédito.  
 
Processo de trabalho: foi proposta a elaboração de diretrizes para os projetos da 
Abem.  
 
Atas: as atas serão finalizadas pelo acadêmico Eduardo e revisadas e resumidas pela 
comunicação da Abem. 
 
Conselho Diretor: foi estabelecida escala para resposta aos e-mails enviados à 
diretoria. Passarão a ser realizadas reuniões virtuais periódicas nas terças-feiras às 19h 
uma vez ao mês.  
 
Grupo de Trabalho (GT) Populações Invisibilizadas: o GT foi aprovado pelo Conselho 
Diretor. Também ficou definido que todos integrantes dos GTs da Abem sejam 
associados. Nas coordenações deve haver docente discente, representantes das 
regionais, e criados grupos por sub-eixos.  
 
Projeto Discente: apresentado à diretoria a proposta do projeto, que deve ser 
construído coletivamente, incluindo, na medida do possível, as Regionais da Abem.  
 
Atualização das anuidades das associações institucionais: não serão cobradas 
anuidades de instituições inadimplentes, na perspectiva de trazê-las novamente para a 
Abem.  
 
Teste do Progresso: a proposta é que o TP seja trazido novamente para dentro da 
Abem, na perspectiva de trazer conhecimento, dados e expertise para dentro da 
associação, podendo a impressão ser terceirizada. Serão levantadas estimativas de 
propostas, valores e condições de realizar nesses moldes.  
 
  
PRESENTES 
Nildo Batista, presidente; Sandro Schreiber, vice-presidente; Denise Herdy, diretora 
tesoureira; Suely Grosseman, diretora secretária; Eduardo Postal, representante titular 
dos coordenadores residentes; Douglas Vinícius, acadêmico convidado. 
 


