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Uberlândia, 02 de junho de 2017. 
 

Para:  Diretores e Coordenadores dos cursos de medicina de Minas Gerais 
 Professores dos cursos de medicina de Minas Gerais 
 Estudantes dos cursos de medicina de Minas Gerais 
 
De:  Profa. Dra. Helena Borges Martins da Silva Paro 
 Diretora Regional de Minas Gerais da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) 
 
Assunto: Convite para participação da reunião temática sub-regional ABEM Minas Gerais 
“COAPES: desafios da integração ensino-serviço” 
 
Prezados, 
  
Considerando:  

 

1. A importância do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) para a 

melhoria dos indicadores de saúde e da formação dos profissionais de saúde da nossa região, 

conforme disposto nas Portarias Interministeriais nº 1.127/MEC/MS, de 04 de agosto de 2015 

e nº 10/MEC/MS, de 20 de agosto de 2014;  

2. A necessidade de avançarmos nas discussões sobre os desafios enfrentados nos processos de 

formalização do COAPES até o momento; 

3. A missão da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) de contribuir para a formação 

de profissionais capazes de atender às necessidades de saúde da população; 

4. A necessidade de apresentarmos propostas em conjunto para os processos de formalização do 

COAPES na nossa região; 

 

 Convido Vs. Sas. a participarem da reunião temática sub-regional ABEM Minas Gerais 

“COAPES: desafios da integração ensino-serviço”, a realizar-se no dia 23 de junho de 2017, 

das 08h00 às 18h00, no Anfiteatro do bloco 2A da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Uberlândia, Uberlândia/MG. 

 

A programação da reunião temática (ANEXO) contempla um momento inicial de fala de 

convidados do Ministério da Educação (SESu/MEC) e do Ministério da Saúde (SGTES/MS), 

mas dará prioridade aos grupos de trabalho que serão divididos de acordo com os passos para o 

processo de contratualização: 1. Planejamento inicial da integração ensino-serviço; 2. Definição 

dos cenários de prática e pactuação dos planos de atividade em cada serviço; 3. Elaboração dos 

planos de contrapartida. 
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 Para facilitar o andamento dos nossos trabalhos, encaminho o material “Manual de Apoio 

aos Gestores do SUS para implementação do COAPES”, elaborado pelo Ministério da Saúde 

(SGTES, 2015). Além da leitura do documento, é igualmente importante que os gestores das 

instituições de ensino conheçam as necessidades de cenários de aprendizagem em cada etapa 

da formação de seus estudantes. 

 

 Certa em contar com vossas parcerias na construção deste momento importante para a 

formação médica na nossa região, desde já, agradeço. 

 
 
 
 

Helena Borges Martins da Silva Paro 
Diretora Regional Minas Gerais 

Associação Brasileira de Educação Médica 
 

ANEXO 
Programação 
 
08h00 – 08h30 Recepção e credenciamento 

08h30 – 09h30 

Planejamento e expectativas na educação e na saúde  
Profa. Lúcia Christina Iochida (ABEM) 
Implicações na assistência à saúde   
Rita de Cássia Salles Pimenta – MS/SGTES  
Implicações na formação de profissionais da saúde – MEC 
Rosana Leite de Melo (CNRM/SESu/MEC) 
COAPES: a perspetiva do estudante 
Vinícius Santos Rodrigues (DENEM/UFSJ) / Douglas Vinícius (DENEM/FCMMG) 
Moderação: Profa. Dra. Helena Borges Martins da Silva Paro (UFU/ABEM) 

09h30 – 09h50 Coffee break 
Inscrição nos grupos de trabalho 

10h00 – 10h30 Metodologia dos grupos de trabalho 
Caterina Beatriz Grassi Leonardi (UFU/DENEM) 

10h30 – 12h00 Grupos de trabalho – Nuvem de ideias 
ABEM; DENEM; SESu/MEC; SGTES/MS; representantes discentes, docentes e dos 
conselhos de saúde, diretores e coordenadores de curso 

12h00 – 13h30 Intervalo para almoço 
13h30 – 16h00 Grupos de trabalho – Ações 

ABEM; DENEM; SESu/MEC; SGTES/MS; representantes discentes, docentes e dos 
conselhos de saúde, diretores e coordenadores de curso 

16h00 – 16h20 Coffee break 
16h20 – 18h00 Plenária 

Assinaturas dos termos de compromisso 
Encerramento 

 
 
 


