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Minas Gerais, 26 de fevereiro de 2018.
Convite para manifestação de interesse
Às instituições e professores associados da ABEM
Prezados,
A Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), em parceria com as Instituições de Ensino
Superior, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Secretaria de Gestão do Trabalho e
Educação na Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/MS), oferecerá o “Curso de Competências para
Docência Clínica e Preceptoria”. Trata-se de um curso de aperfeiçoamento em modalidade EaD de 180
horas, com duração de 4 meses, divido em 4 módulos: 1: Processo ensino-aprendizagem, 2: Avaliação da
aprendizagem, 3: Planejamento Educacional, 4: Gestão e Liderança. O curso foi planejado por professores
associados da ABEM com reconhecida experiência em Educação Médica.
A Regional Minas Gerais contará com 150 vagas para o curso. Para o desenvolvimento do curso, a
ABEM Minas Gerais selecionará dois centros colaboradores (Instituições de Ensino Superior) e dez
tutores.
São critérios para candidatura da IES como centro colaborador (veja as atribuições do centro
colaborador em anexo):
1. Escola associada ABEM (adimplente);
2. Experiência com cursos na área da saúde e cursos em EaD;
3. Existência de parcerias com serviços de saúde (integração ensino-serviço);
Cada centro colaborador deverá selecionar um coordenador com experiência em coordenação de cursos
em EaD e um assistente acadêmico com experiência nos processos administrativos da IES. Um termo de
compromisso entre a IES e a ABEM será firmado, com a definição dos compromissos de cada instituição.
A seleção dos tutores do Estado de Minas Gerais será realizada após a definição dos Centros
Colaboradores (a partir de 01 de março de 2018). Os tutores selecionados assinarão um termo de
compromisso com a ABEM.
São atributos desejáveis dos tutores (veja as atribuições do tutor em anexo):
1. Sócio adimplente da ABEM;
2. Graduação em nível superior da área de saúde e afins;
3. Experiência previa em tutoria nos cursos a distância (desejável);
4. Experiência em ambiente virtual de aprendizagem (Moodle e similares);
5. Disponibilidade de 12 horas semanais, com carta de anuência da gestão (Diretoria ou
Coordenação do curso);
6. Experiência em educação dos profissionais de saúde;
7. Currículo Lattes (www.cnpq.br) atualizado.
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Os coordenadores dos Centros Colaboradores e tutores selecionados participarão de uma
capacitação nos dias 23 e 24 de março de 2018, em Brasília – DF.
Para que possamos organizar o evento, é imprescindível que instituições interessadas enviem
sua

manifestação

de

interesse

por

e-mail

(abem@abem-educmed.org.br;

com

cópia

para

helenabmsparo@gmail.com) impreterivelmente até o dia 28 de fevereiro de 2018.
Certos da nossa parceria para a melhoria da qualidade da educação médica no nosso país,
solicitamos a colaboração de todos na divulgação deste convite entre seus pares.

Cordialmente,

Helena Borges Martins da Silva Paro
Diretora Regional ABEM Minas Gerais

ANEXO
Atribuições dos Centros Colaboradores (sujeito a modificações)
1. Realizar a seleção dos tutores junto aos diretores regionais da ABEM;
2. Divulgar e incentivar a inscrição dos participantes do curso;
3. Inscrever/matricular os participantes do curso;
4. Apoiar as atividades dos tutores (não é obrigatória a realização do encontro presencial);
5. Fornecer os dados dos participantes e o desempenho dos mesmos;
6. Oferecer certificação conjunta (IES e ABEM) aos participantes do curso de aperfeiçoamento.

Atribuições dos Tutores (sujeito a modificações)
1. Mediar e acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;
2. Estabelecer contato permanente com os estudantes e mediar suas atividades;
3. Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes;
4. Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela Instituição de Ensino;
5. Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos estudantes e encaminhar à coordenação do centro
colaborador;
6. Participar do processo de avaliação do módulo sob orientação do responsável pelo módulo;
7. Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem e dar retorno às solicitações do
aluno no prazo máximo de 24 horas úteis;
8. Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades e em especial na aplicação das
avaliações.

