Simpósio Internacional sobre
Avaliação de Desempenho
dos Egressos de Medicina
18 fev

No Brasil vivemos um período de proliferação de faculdades de Medicina e, consequentemente, discussão sobre
currículos que contemplem a incorporação dos avanços científicos e atendam às demandas do Sistema Único
de Saúde (SUS). Vários projetos e propostas estão em processo nesse cenário. Não podemos, entretanto,
vivendo num mundo cada vez mais globalizado, deixar de aprender com as vivências internacionais.
Embora esse tema seja complexo, existe um consenso crescente que, independente das estruturas exigidas
e da qualidade dos programas de ensino, o aspecto crucial é se, ao final, os egressos dos diferentes modelos
de graduação atenderão às expectativas de conhecimentos e habilidades técnicas exigidas pela sociedade.
Neste sentido, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e o Hospital Sírio-Libanês propõem,
neste evento, aprofundar o debate, discutir as experiências nacionais e internacionais e construir uma agenda
de como avaliar a formação médica.

Público-alvo
Docentes de universidades, faculdades e instituições de cursos de medicina (públicas e privadas)

Programação
8h45
9h

10h

Abertura
Mesa-redonda 1
A experiência do Conselho Regional de Medicina
de São Paulo
• Análise Psicométrica do exame do Cremesp
• Resultados dos 11 anos
• Quem são os egressos de medicina

12h30
14h

14h30
15h

Discussão
15h30

Almoço
Mesa-redonda 3
Exames nacionais no Brasil –
Presente e futuro
• A experiência do exame Revalida
Discussão
Avaliação dos 2º, 4º e 6º anos médicos –
Proposta do INEP/MEC
Discussão

10h30

Intervalo (café)

10h45

Mesa-redonda 2
Experiência do National Board of Medical
Examiners (NBME) nos EUA e no Brasil

16h

Mesa-redonda 4
Formação do professor de medicina
• Onde estamos, para onde devemos ir?

Discussão

17h

Encerramento

11h35

Local
Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa
Rua Prof. Daher Cutait, 69 – Bela Vista – São Paulo – SP
Tel: (55 11) 3394 0100 – e-mail: iep@hsl.org.br

Inscrições gratuitas!
iep.hospitalsiriolibanes.org.br

