
Reunião do Conselho Diretor da Abem 
 
Data: 16 a 18 de dezembro de 2019 
Local: sede da Abem – Brasília/DF 
 
 
RESUMO DE ENCAMINHAMENTOS E DECISÕES 
 
Cobem: foram discutidas as reuniões preliminares das próximas duas edições do Cobem. 
A primeira reunião da comissão local do Cobem 2020 foi realizada em Foz do Iguaçu no 
dia 2 de dezembro; na próxima reunião será definido o tema do congresso. Já para o 
Cobem 2021, que será realizado em Fortaleza, a primeira reunião da comissão local está 
prevista para abril.  
 
Análise financeira da Abem: foi apresentado o balanço de receitas e despesas da Abem 
em 2018 e 2019. Na avaliação final, houve aumento da arrecadação de associações e 
diminuição das despesas correntes. Como resultado, até novembro de 2019, a Abem 
teve resultados positivos. Entre os investimentos futuros da associação, foi definida a 
necessidade de ampliação da sede, para acolher nossa biblioteca e realocação da 
Secretaria e das salas de trabalho para espaço mais amplo e adequado. Após análise do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, serão publicados os balancetes de 
2018 e 2019. A partir de 2020, os balancetes serão publicados trimestralmente.  
 
Projeto de desenvolvimento discente: em reunião realizada pelos organizadores do 
Projeto Desenvolvimento Discente, definiu-se que o objetivo primeiro é de desenvolver 
os acadêmicos para reflexão crítica das práticas pedagógicas no curso médico. O projeto 
realizará dois encontros para capacitação dos coordenadores/multiplicadores, seguido 
de vivência em experiências anteriores, releitura das ações já desenvolvidas (Faimer Jr. 
e Fellows/PUC-SP), avaliação final e reestruturação de um novo curso. O segundo 
encontro está previsto par acontecer no RJ; apresentaremos Projeto para financiamento 
deste evento em Edital da Faperj com objetivo de realizar um evento aberto aos 
acadêmicos da Regional RJ/ES, no Rio de Janeiro.  
 
RBEM: a prof.ª Daniela Chiesa foi convidada e aceitou assumir o cargo de editora-chefe 
da RBEM a partir de 4 de dezembro. Para publicação, serão aceitas versões em 
português, espanhol e inglês. Será possível publicação em inglês por meio de envio de 
certificado da versão em inglês ou tradução por meio do pagamento da taxa para a 
RBEM. Entre as medidas que devem ser tomadas: prospecção de funcionário fixo para 
tradução/revisão em inglês; redução do número de palavras do resumo de 500 para 350; 
divulgação de visual abstract dos melhores artigos; produção de vídeo instrutivo para 
editores e revisores; inclusão do material da RBEM no site da Abem; orçamento para 
emissão de DOI e disponibilização dos artigos antigos, já digitalizados, assim como  
acervo da ABEM. Apresentou-se orçamento para edição e publicação de livro da Abem 
com ênfase em Saúde e Bem-Estar de Educadores e Educandos, projeto mais recente.  
 
Teste de Progresso: breve relato sobre a oficina realizada em Fortaleza, quando foi 
criado o segundo consórcio no Nordeste, ligado à Regional Nordeste 2, com seis escolas 



que estavam no consórcio já existente. Mantiveram-se as decisões já tomadas sobre a 
realização do TP Nacional em relação a empresa e o apoio da Abem nacional.  
 
Residência médica: a nova secretária-executiva da CNRM será convidada para a próxima 
reunião do Conselho Diretor da Abem. Foi reafirmada a importância da discussão sobre 
a residência médica como campo estratégico para a Abem, e apoiada a proposta do 
evento Fórum de Residência Médica da Regional SP.  
 
Outros assuntos: foram apresentadas as atividades realizadas pelas assessorias de TI e 
Comunicação; elaborada minuta de posicionamento da Abem sobre o projeto de lei do 
novo processo de revalidação de diplomas; acordada manutenção de apoio e 
participação no Cobrem e definidos os representantes da Diretoria Nacional nos 
Congressos Regionais já divulgados: Norte, Minas Gerais, São Paulo e Sul I. 
 
PRESENTES 
Nildo Batista, presidente; Sandro Schreiber, vice-presidente; Denise Herdy, diretora-
tesoureira; Suely Grosseman, diretora-secretária; Hermila Guedes, diretora-executiva; 
Eduardo Postal, representante titular dos coordenadores residentes, convidado; 
Douglas Vinícius, acadêmico convidado. 


