
Reunião do CAD-Abem 

 

Data: 21 e 22 de janeiro de 2020 

Local: Sede da Abem – Brasília/DF 

 

 

RESUMO DE ENCAMINHAMENTOS E DECISÕES 

 

Informes Regionais: tratou-se da realização do 58º Cobem na Regional Sul 2; a 

realização do Crenem; relato sobre o 57º Cobem; a organização da eleição para as 

Regionais Nordeste 1 e 2 em nosso próximo pleito; o interesse de escolas privadas da 

Regional Nordeste 1 em se associar à Abem;  a criação de novo consórcio do Teste de 

Progresso na Regional Nordeste 2, bem como demanda de oficina do TP em Recife, 

prevista para março, para abordagem da qualidade das questões; os avanços do 

planejamento do 59º Cobem; a organização do CPEM, a boa adesão das escolas ao Teste 

do Progresso na Regional SP e evento internacional de avaliação em SP, com 

participação da Abem; a oficina do Teste do Progresso na Regional Centro-Oeste em 

março e o andamento do congresso regional que será sediado na UFMT; a mais recente 

reunião da Regional Sul 1, que deliberou o autofinanciamento das escolas que vão 

participar do TP e o posicionamento de que o TP Nacional seja realizado 

independentemente do número de Estados que participarão; a criação de um segundo 

consórcio na Regional MG e a realização do congresso mineiro em Viçosa; a necessidade 

de parceria das Diretorias Regionais na busca ativa de instituições ainda não associadas 

ou inadimplentes com reforço das Diretorias aos e-mails enviados pela secretaria Abem  

às escolas inadimplentes.  

 

Congressos regionais: foi apresentada proposta de participação da Abem Nacional nos 

congressos regionais (diretoria e secretaria) financiada com recursos da Nacional. O 

custo a ser pago pelas regionais da empresa de TI, de parametrização e por inscrição 

paga, não será cofinanciado pela Nacional, mas pode ser pago pelo recurso anual 

repassado às regionais ou com recursos dos próprios congressos regionais. Foi tratada 

a necessidade de se priorizar a temática de avaliação nos congressos regionais.  

 

Teste do Progresso: reforçadas as combinações feitas anteriormente, pontuou-se a 

necessidade de mais normatização dos consórcios e das provas, bem como respeito às 

peculiaridades locais. A gestão e os consórcios devem andar juntos, com orientações em 

comum, ainda que tenham autonomia. Está prevista a criação de um grupo de 

Whatsapp com os coordenadores dos consórcios do TP e representantes da Diretoria 

Nacional e Regional. Os diretores regionais irão solicitar aos coordenadores do consórcio 

do TP relato das experiências em relação ao Teste do Progresso, para publicação em 

Caderno ABEM.  



 

RBEM: destacou-se o empenho da diretoria em impulsionar a RBEM. As mudanças 

propostas foram apresentadas, bem como a nova Editora-chefe, profª Daniela Chiesa. 

Foi discutida a necessidade de se criar um fórum de pesquisa em educação médica.  

 

Projetos OPAS: breve relato sobre os novos projetos da Abem com a OPAS: 

fortalecimento da gestão, desafios na interiorização de Escolas, aprimoramento de 

diretrizes do Internato. Foi sugerido que o projeto de fortalecimento da Abem tenha 

como foco as regionais, na perspectiva de entender os processos de liderança e 

organização e estar mais próximos das escolas médicas. 

 

Recursos para as regionais: desencadeou-se o debate sobre as normatizações para 

utilização e disponibilidade do recurso financeiro destinado às regionais. O valor não 

deve ser cumulativo, pois tem o objetivo de fomentar as ações desenvolvidas pelas 

regionais de forma contínua a cada ano devendo ser utilizado no ano corrente para 

movimentar a regional; a utilização dos recursos de forma cumulativa depende de 

pactuações entre regionais e Nacional. Os recursos partem de um único fundo, que 

viabiliza tanto as ações da Nacional como das regionais; esse processo está em 

construção, e a normatização de utilização e disponibilidade do recurso será redigida e 

posteriormente compartilhada com o CAD para contribuições. Sugerimos que as 

regionais construam um planejamento básico, uma linha do tempo, para gerir de 

maneira mais planejada e transparente, seus gastos; é compromisso dos diretores 

pactuar com a sua Regional o planejamento desses gastos.  

 

Eleições complementares: após apresentação dos candidatos e processo de eleição, o 

resultado das eleições foi aprovado pelo conselho por unanimidade.  

 

Cobem: houve relato e debate sobre o andamento da organização do 58º Cobem 2020, 

apresentando os desafios da gestão de um congresso desse porte, reforçando a 

autonomia da Regional, inclusive no que diz respeito à escolha do presidente do 

congresso e pontuando as atribuições administrativas da Nacional, bem como as 

atribuições que são comuns e específicas e estão a cargo da comissão organizadora. 

Também foi apresentado planejamento de ações da comissão organizadora, com o tema 

do evento definido como “Inovação na escola médica: da interiorização à 

internacionalização”. Será apresentado na próxima reunião o balanço financeiro do 57º 

Cobem.  

 

Saeme: breve retomada sobre eventos transcorridos com o projeto Saeme desde 

outubro, incluindo o ofício de finalização do convênio do Saeme enviado pelo CFM e a 

reunião com o CFM no dia 17 de dezembro de 2019. Discutiu-se a parceria CFM e Abem 

e a coordenação do projeto Saeme. Por fim, de forma unânime, se definiu por ações que 



garantam a continuidade de parceria estratégica da ABEM, compromissada com o 

produto da oficina nacional de acreditação realizada em agosto. Também foi consensual 

a necessidade da Abem realizar consulta jurídica acerca do tema. Como 

encaminhamento foi definido, por unanimidade, que 1) será construído um ofício ao 

CFM, embasado em parecer jurídico e considerando fatos documentais anteriores, 

reafirmando a decisão de continuidade da Abem no projeto Saeme; 2) será solicitada 

reunião da comissão de acreditação do Saeme com a diretoria da Abem; e 3) em relação 

a comunicação a WFME, após recebimento da resposta do CFM, se negativa, será 

deflagrada imediatamente informando sobre o desligamento da Abem do Saeme.  

 

Panorama financeiro da Abem 2018-2019: apresentou-se o processo de reorganização 

das informações relacionadas ao panorama financeiro da Abem, assim como o produto 

final expresso em planilha dinâmica, que será mantida atualizada, e que indica 

comparativo 2018-2019 em relação a receitas e despesas e resultado, positivo para a 

associação. Em nome da transparência estes dados comparativos 2018-2019 serão 

disponibilizados no site e a partir de 2020 serão apresentados trimestralmente. 

 

Curso em parceria ABEM, OPAS, Ebserh: curso para desenvolvimento de 

multiplicadores em simulação, que está em andamento conforme cronograma. Por 

normatização da Ebserh, apenas funcionários ligados à empresa podem participar. 

Houve relato breve sobre a participação de docentes indicados pelas Regionais no curso, 

atuando como colaboradores na etapa de avaliação prática e estratégicos para definição 

dos Núcleos Regionais de Simulação da Abem. Relatou-se também sobre as vagas 

ociosas e preocupação com a adesão dos participantes especialmente neste período. 

 

Curso UNA-SUS: curso está em plena construção, já com vários módulos construídos e 

aguardando aprovação da Sgets para finalização do design virtual.  

 

Projeto Preceptoria: relato sobre o andamento do curso em andamento, por solicitação 

da Universidade Estácio de Sá no campus RJ, com reativação do Moodle da Abem, 

utilizado para viabilizar essa edição. 

 

Grupo de Trabalho Populações Invisibilizadas e Diversidade: retomada da constituição 

do GT no 57º Cobem, que tem o objetivo de criar um grupo de trabalho voltado para 

ações e diretrizes para a educação com foco nesse tema. Consideramos que a criação 

do GT se insere nas ações do Projeto Saúde e Bem-Estar de educadores e educandos, 

especificamente no eixo Inclusão e Permanência. Foi criada comunidade de prática no 

Whatsapp, com mais de 110 integrantes, com participação de alunos, preceptores e 

docentes de todas as Regionais Abem.  

 

PRESENTES 



Nildo Batista, presidente; Sandro Schreiber Oliveira, 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 I; Rosana Alves, diretora da Regional RJ/ES; Júlio César André, diretor 

da Regional SP; José Antônio Cordero, diretor da Regional Norte; Daniela Chiesa, 

diretora em exercício da Regional Nordeste II; Leandro Davi Wenceslau, diretor da 

Regional Minas Gerais; o médico residente Eduardo Arquimino Postal, representante 

titular dos coordenadores residentes; o acadêmico Iago Ribeiro da Costa, representante 

dos coordenadores discentes; o acadêmico Douglas Vinícius, convidado; sob a 

coordenação do prof. Nildo Batista. A gerente administrativa da Abem, Rozane 

Landskron Gonçalves, compareceu à reunião em momentos específicos. Ausência 

justificada: Carlos Eduardo Merss e Henrique Bassin.  


