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EDITAL 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA - ABEM 
 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 

 

O Conselho Diretor da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA – ABEM, neste ato representado por seu 

Presidente, no uso das suas atribuições que lhe conferem o Estatuto no seu art. 50, CONVOCA os associados institucionais 

e associados individuais, através de seus respectivos delegados, os membros do atual Conselho Diretor e os membros das 

Diretorias Regionais para a Assembleia Geral Ordinária a se iniciar no dia 15 de outubro de 2020 (quinta-feira), por meio 

da Plataforma Virtual do 58º COBEM, às 17:15 horas em primeira convocação, com 2/3 (dois terços) dos convocados, em 

condições de votar, número apurado pelas confirmação eletrônica de acesso sala virtual; às 17:45 horas em segunda 

convocação, no mesmo local, com metade mais 1 (um) dos convocados, em condições de votar, número apurado pelas 

confirmação eletrônica de acesso sala virtual; às 18:15 horas, em terceira convocação, no mesmo local, com o mínimo de 

10% (dez por cento) dos convocados, em condições de votar, número apurado pelas confirmação eletrônica de acesso sala 

virtual. Atendido o quórum regimental, serão apreciados os itens 1, 2, 3, 4 da pauta e, após a instalação da votação prevista 

nos itens 5 e 6  da pauta, a reunião será suspensa e seguir-se-á em estado de assembleia permanente, para fins de realização 

das eleições, retomando os trabalhos em reunião no dia 17/10/20 as 11h, para deliberar sobre os demais assuntos.   

 

ORDEM DO DIA: 

                  

 

1. Homologação da eleição e posse dos membros das Diretorias dos Conselhos Regionais; 

2. Apresentação de relatório de gestão; 

3. Análise e aprovação da prestação de contas do Conselho Diretor acompanhada do parecer do Conselho Fiscal; 

4. Aprovação do valor das anuidades para 2021; 

5. Eleição dos membros do Conselho Diretor: 

• Para o Conselho Diretor, foi registrada, através de e-mail eleicoes@abem-educmed.org.br, com cópia 

para a secretaria da ABEM, pelo endereço secretaria@abem-educmed.org.br, no período de 03/08/2020 

a 18/08/2020, chapa completa, mediante requerimento assinado pelos candidatos, no qual consta a 

comprovação de serem seus membros associados individuais, na categoria descrita de acordo com o 

Edital publicado em 03/08/2020,  quites com suas obrigações com a Associação; 

6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 

• Para o Conselho Fiscal, foi registrada, através de e-mail eleicoes@abem-educmed.org.br, com cópia para 

secretaria da ABEM, pelo endereço secretaria@abem-educmed.org.br, no período de 03/08/2020 a 

18/08/2020, chapa completa, mediante requerimento assinado pelos candidatos, no qual consta a 

comprovação de serem seus membros associados individuais, na categoria descrita de acordo com o 

Edital publicado em 03/08/2020,  quites com suas obrigações com a Associação; 

7. Homologação da eleição dos membros do Conselho Diretor e Conselho Fiscal; 
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8. Homologação da eleição do representante dos coordenadores regionais médicos residentes, no Conselho de 

Administração;  

9. Homologação da eleição dos representantes dos coordenadores regionais discentes de curso de graduação 

de medicina no Conselho de Administração; 

10. Homologação da admissão de associados institucionais, de acordo com o art. 10 e seus parágrafos primeiro e 

segundo; 

 

11. Outros assuntos relevantes de interesse geral e de oportunidade. Deverão ser enviados ao presidente antes 

da AGO, até 17:15 horas do dia anterior à abertura da AGO. 

Para efetivo de cálculo de quórum de instalação, o número de delegados institucionais e delegados individuais, somado ao 

número de membros do atual Conselho Diretor e das Diretorias Regionais, em condições de votar é de 371 (trezentos e 

setenta e um). 

 

 

 Brasília, 15 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

Nildo Alves Batista 

Presidente Conselho Diretor 

 


