COMUNICAÇÃO INTERNA13/2002
1ª Quinzena de Maio de 2002.
1.

Formação do Médico em Santa Catarina – No dia 04, o SIMESC, juntamente com
ACM e CREMESC, participou do I Fórum Catarinense de Ensino Médico, debatendo com
os Coordenadores dos Cursos de Medicina da UNIVILLE, UNIVALI, FURB, UNESC e
UFSC, questões relativas ao Ensino Médico. Os representantes do SIMESC, Cyro Soncini
(Presidente), João Pedro Carreirão Neto (Secretário Geral), Odi Oleiniscki (Diretor de
Apoio ao Graduando) e Alvin Laemmel (Diretor de Apoio ao Pós-Graduando) avaliaram
como extremamente positivo o encontro, que dentre outros destaques reafirmou a
importância da avaliação dos cursos de medicina realizado em 2000 em parceria com o
Conselho Estadual de Educação. Para este ano as entidades médicas já estão
elaborando a proposta de avaliação dos cursos, a ser aprovada pelo CEE. O Dr. Cyro
Veiga Soncini, Coordenador do COSEMESC, apresentou a proposta das entidades
médicas, que em linhas gerais contempla: avaliação permanente dos cursos de
Graduação em Medicina; avaliação abrangente do estudante de medicina;
compatibilização do número de vagas com as condições de oferta dos cursos e a
necessidade social na área geo-econômica da Instituição postulante; compatibilização do
número de vagas oferecido com o número de vagas disponíveis para Residência
Médica/Pós-Graduação. O II Fórum Catarinense de Ensino Médico será em julho, na
sede da UNIVALI/Itajaí. O SIMESC já confirmou a presença.
2.
Reunião SIMESC-FENAM – No dia 03 de maio, o SIMESC recebeu Dr. Heder Murari
Borba, Presidente da Federação Nacional dos Médicos (FENAM), Márcio Bichara, Diretor
Financeiro, Marlonei Santos, Secretário Geral, e Thais Helena Lippel, Vice-Presidente Região
Sul. Foram debatidos assuntos relacionados com a reunificação das entidades sindicais e
futuro do movimento sindical médico, ações conjuntas com a AMB e o CFM, e Contribuição
Sindical. O SIMESC, mesmo filiado à Confederação Médica Brasileira (CMB), insiste no
entendimento e nas ações conjuntas. A FENAM manifestou idêntico interesse.

