
 
  

“Desenvolver a educação médica visando a formação de 

um profissional capaz de atender às necessidades de saúde 

da população, contribuindo para a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária”.  Essa é a missão da 

Associação Brasileira de Educação Médica (Abem) que 

nesse movimento de aprimoramento da educação médica 

promove a cada dois anos o Congresso Paulista de 

Educação Médica (CPEM). Neste ano de 2020, a Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) será 

sede deste evento, que estará na sua 12ª edição e que em 

um movimento de inclusão contará com o apoio de 24, das 

68 Escolas Médicas do Estado.  

O principal propósito do CPEM 2020 é contribuir com o 

aprimoramento da qualidade dos cursos de medicina, a 

partir do compartilhamento de experiências, debate dos 

temas emergentes, apresentação de evidências científicas 

e inovações na saúde. Ainda mais, favorecer um ambiente 

de estabelecimento de vínculos e parcerias entre os cursos 

de medicina participantes. 

 

 

“Educação Médica: 

Qualidade e Inovação” 

 

 

 

 “A educação médica de 

qualidade passa por aqui...” 
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Um amplo debate foi gerado entre gestores, professores, preceptores e estudantes 

de diversas Escolas Médicas presentes em quatro reuniões, com relação aos temas 

que serão abordados e demais assuntos relativos a organização do evento. Foi 

consenso que os processos de ensino-aprendizagem que formam médicos e médicas, 

na graduação e pós-graduação, precisam assimilar as inovações pedagógicas e 

aprimorar sua qualidade, principalmente no que tange a integração ensino serviço, 

a adequação dos objetivos educacionais às necessidades de saúde da população 

e para o sistema de saúde, responsabilidade social da escola médica, planejamento 

e implementação de currículos, uso de estratégias educacionais inovadoras, 

processos de avaliação do aprendizado e para o aprendizado, o ensino e avaliação 

de profissionalismo, a promoção de ambientes educacionais resilientes e saudáveis, 

e a profissionalização para a docência. Entendendo que a expressão da qualidade 

de um curso de medicina, e que o congresso irá expressar, é o reconhecimento desse 

conjunto de ações de excelência e dos valores que as determinam.  

Além disso, pactuou-se que a comissão executiva do congresso, composta, entre 

outros, pelo Prof. Dr. Milton de A. Martins – presidente do congresso – e Profa. Dra 

Patricia Tempski – presidente da Comissão Executiva, orquestrarão a organização a 

partir das seguintes comissões: Comissão científica, Comissão cultural e de 

acolhimento, Comissão de comunicação e Comissão de inovação, compostas por 

membros de diferentes Escolas Médica do Estado de São Paulo. 

No final do ano de 2019 foi realizada uma ampla consulta aos membros da Regional 

São Paulo para que escolhessem o logotipo do congresso, entre seis diferentes 

opções. Após finalizado período de escolha, 73 participantes, em sua maioria 

docentes (76,7%), escolheram com 56,2% dos votos, a opção 1, que abre a nossa 

newsletter.  

A próxima reunião da organização do CPEM, acontecerá no dia 05/02/2020, às 14hs, 

na FMUSP. Contamos com a sua presença!  

Suas ideias, experiências e conhecimento são necessários e bem vindos! 

Venha participe do CPEM desde a sua organização! 

 


