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EDITAL 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA - ABEM 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) 

 

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, Conselho Fiscal e os membros das Diretorias Regionais para a 

Assembleia Geral Ordinária a se iniciar no dia 05  de novembro de 2022, no Auditório Principal, do RAFAIN 

PALACE Hotel, sito a Av. Olímpio Rafagnin, 2357 - Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu – PR, por ocasião do 

60º COBEM – Congresso Brasileiro de Educação Médica, às 17:30 horas em primeira convocação, com 

2/3 (dois terços) dos convocados, em condições de votar, número apurado por identificação digital e 

registro de delegados; às 18:00 horas em segunda convocação, no mesmo local, com metade mais 1 (um) 

dos convocados, em condições de votar, número apurado por identificação digital e registro de delegados; 

às 18:30 horas, em terceira convocação, no mesmo local, com o mínimo de 10% (dez por cento) dos 

convocados, em condições de votar, número apurado por identificação digital e registro de delegados. 

Atendido o quórum regimental, serão apreciados os seguintes itens da pauta: 

 

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

2. Homologação da eleição do representante dos coordenadores regionais médicos residentes, no 

Conselho de Administração; 

3. Homologação da eleição dos representantes dos coordenadores regionais discente de curso de 

graduação de medicina no Conselho de Administração; 

4. Análise e aprovação da prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhada do 

parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:  

a. Relatório de gestão;  

b. Balanço patrimonial;  

c. Demonstração das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 

contribuições para cobertura das despesas,  

d. Plano das atividades para o exercício seguinte 

5. Aprovação do valor das anuidades para 2023; 
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6. Homologação da admissão de associados institucionais, de acordo com o art. 10 e seus 

parágrafos primeiro e segundo; 

7. Aprovação de associado institucional - categoria demais instituições; 

8. Apresentação das candidaturas e aprovação da sede do COBEM 2024;  

9. Eleição dos membros do Conselho Diretor e Conselho Fiscal: 

10. Homologação da eleição dos membros do Conselho Diretor e Conselho Fiscal; 

11. Outros assuntos relevantes de interesse geral e de oportunidade. 

 

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 na 

data de publicação deste Edital é de 387. 

 
 

 

 

Cordialmente, 

 

 
 

Prof Nildo Alves Batista 
Diretor Presidente da Abem 

 

 

 

 


