Reunião do Conselho Diretor da Abem
Data: 28 e 29 de novembro de 2019
Local: sede da Abem – Brasília/DF

RESUMO DE ENCAMINHAMENTOS E DECISÕES

RBEM: foi apresentada perspectiva de custos para contratação, pela Abem, de um
profissional para assumir as atribuições editoriais da RBEM, bem como levantamento de
preços do serviços terceirizados de editoração e revisão. Será desencadeado processo
para construção de um documento normatizador para a revista, bem como construída
proposta para produção de publicações especiais em 2020.
Informe projetos: foram apresentadas informações atualizadas sobre os diferentes
projetos desenvolvidos com a participação da Abem. O curso realizado com a Ebserh foi
iniciado e está passando por ajustes iniciais. No projeto de Preceptoria, o curso da
Estácio iniciará no prazo previamente pactuado, com reativação do ambiente virtual da
Abem (Moodle). No projeto de capacitação discente, serão realizados dois encontros
presenciais para formulação de uma proposta de curso da Abem e segue em
desenvolvimento a construção coletiva do projeto para agência de fomento.
Manual do Cobem: foi apresentada proposta de minuta do Manual do Cobem,
publicação que irá reunir diretrizes para a organização anual do evento. O documento
será colocado em consulta pública, e este processo será utilizado como piloto para a
criação de uma política de consulta pública para documentos da Abem. A minuta do
manual será utilizada para orientar o Cobem até documento final ser aprovado em todas
as instâncias.

Eleições Complementares: o edital foi enviado ao Conselho de Administração para
aprovação e posterior divulgação no site da Abem. A previsão de realização da eleição é
em janeiro de 2020.
Comissão de revisão do Regimento: será desencadeado processo de construção do
regimento eleitoral, com a meta de apresentar uma versão preliminar do regimento
eleitoral na reunião do Conselho Diretor de março.
Tratativas com a Opas: apresentadas propostas da Opas para financiamento de: 1)
projeto de fortalecimento da Abem; 2) projeto visando à construção de diretrizes para
o internato. Foram propostos cinco encontros presenciais, distribuídos na lógica de
agrupar as novas escolas médicos por Regional (inicialmente foram propostos cinco
polos de encontro), e nesses encontros seria realizada uma pesquisa-ação. Também foi
feita uma breve retomada de construção da comunicação entre Opas e Abem: 1)
cartografia das escolas médicas; 2) pesquisa-ação com coleta e validação dos dados; 3)
construção de uma rede colaborativa das escolas médicas.

Teste de Progresso: foram apresentados os orçamentos e as possibilidades de
realização do Teste do Progresso nacional para 2020. As intenções do grupo gestor são
de trazer algumas etapas do processo para dentro das atribuições da Abem, como
hospedagem no site e análise estatística, na perspectiva de agregar conhecimento
técnico à Abem e baratear o custo de aplicação do TP para as escolas. A Abem fará a
contratação da empresa licitada e, posteriormente, será cobrado das escolas.
PRESENTES
Nildo Batista, presidente; Sandro Schreiber, vice-presidente; Denise Herdy, diretora
tesoureira; Suely Grosseman, diretora secretária; Eduardo Postal, representante titular
dos coordenadores residentes, convidado; Douglas Vinícius, acadêmico convidado.

