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PROGRAMA DAS ATIVIDADES
PROJETO DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA CRM-PR/2018

1.

Apresentação

Serão realizadas atividades técnico-científicas médicas e atividades éticas médicas, dirigidas a todos
os médicos e estudantes de medicina do Estado do Paraná, no período de fevereiro a dezembro de
2018.
O Projeto de Educação Médica Continuada (PEMC) 2018 poderá ser composto por fóruns,
seminários, simpósios, cursos, ciclos de palestras e/ou na modalidade que o evento exigir dentro do
proposto, podendo ainda, no decorrer do ano serem realizadas palestras de conteúdo específico,
Programa “Fique por Dentro do CRM-PR”, cursos de capacitação para as comissões de ética médica
dos estabelecimentos de saúde, atividades de conteúdo ético para estudantes de medicina, palestras
para comunidade em geral, bem como, parcerias com as Sociedades de especialidades, Ligas
Acadêmicas e Entidades de Saúde. Também ficam previstas participações e apoio em eventos
terceiros.
As parcerias, participações e apoios pelo PEMC 2018, só serão realizadas desde que as atividades
sejam na área da saúde, autorizadas pela Coordenadoria do PEMC 2018, Presidência e/ou Diretoria
do CRM-PR e conforme a demanda de agenda.
Utilizando a Plataforma Adobe Connect o Projeto de Educação Médica Continuada contempla a
possibilidade de transmissão em âmbito nacional e internacional dos conteúdos das atividades
realizadas na sede do CRM-PR em Curitiba, em tempo real (on-line) e com interação por chat, para
todo o público alvo do evento, podendo ser acessado através de computador, note book, tablets e
celulares. Com essa mesma ferramenta é possível ainda à filmagem (áudio e vídeo) de todos os
eventos a fim de que os arquivos possam ser disponibilizados para download e consulta no site e/ou
encaminhados para ás Instituições de Saúde e de Ensino para promoção desses conteúdos ao corpo
clínico e/ou de estudantes. A intenção é permitir que um maior número de Médicos e estudantes de
medicina possa ser beneficiado com os conteúdos apresentados durante as atividades do PEMC,
atingindo com êxito o objetivo de disseminar amplamente a atualização e prevenção das informações
na área médica.
As Delegacias Regionais também poderão elaborar eventos de conteúdo técnico-científicos e/ou
ético médicos regionais.
Os eventos poderão ser realizados nos locais onde o CRM-PR tem sede, bem como em todo
território estadual.
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2.

Público Alvo

Os eventos serão ofertados a todos os médicos e estudantes de medicina do Estado do Paraná e
demais médicos e estudantes de medicina de outros estados e países que tenham interesse. Caso o
assunto abordado venha a interessar outras áreas profissionais, deverá ser deferido e delimitado
essa participação e/ou parceria pela Coordenadoria do PEMC-2018.
Situações omissas neste PEMC-2018 serão analisadas pela Coordenadoria e/ou pela Diretoria deste
CRM-PR.

3.

Descrição das atividades
3.1

Fóruns, Simpósios, Seminários e Cursos

Objetivo
Promover e estimular a Educação Médica Continuada, abordando temas previamente aprovados pela Coordenadoria
do PEMC, de interesse para classe médica, estudantes de medicina e em alguns casos a sociedade geral e outras
áreas profissionais.

Método
De quarta a domingo a programação poderá ser elaborada com até 10 módulos e/ou encontros, de março a
dezembro, com atividades didáticas presenciais e via web, com discussão de casos clínicos, protocolos e artigos
relacionados.
A duração de cada evento poderá variar dependendo da programação elaborada, ficando estipulado o mínimo de 2
horas/evento.
Poderá será ministrado e/ou ter a participação de conselheiros, delegados, membros de sociedades e convidados.

3.1.1 Escopo de programação de no mínimo 2 horas

Das 20h00 às 22h00
20h00 – 20h45 1ª Aula:
TEMA:
PALESTRANTE:

20h45 – 21h25 2ª Aula:
TEMA:
PALESTRANTE:

21h25 - 22h00 Apresentação Caso Clínico
Perguntas/Respostas
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3.2

Palestras de conteúdo específico

Serão realizadas palestras de conteúdo específico, de acordo com a demanda.

3.2.1 Escopo da Programação das Palestras de Conteúdo Específico

DATA:

00h00 – 00h00

Palestra:
TEMA:
PALESTRANTE: (convidado, sociedades, conselheiros)

3.3

EMC nas Delegacias Regionais

As Delegacias Regionais também poderão elaborar eventos técnico-científicos e éticos regionais, na
modalidade que o evento necessitar, conforme a disponibilidade de agenda da mesma.
A escolha dos temas deverá ser efetuada pelos Delegados da Regional.
Os eventos deverão acontecer de quarta a sábado, entre os meses de abril a novembro, podendo
haver a participação direta dos Delegados, Conselheiros e/ou palestrantes convidados.
O escopo do evento deverá ser encaminhado para análise e deferimento da Coordenadoria do PEMC2018, antes de sua realização.

3.4

Capacitações das Comissões de Ética Médica (CEM)

Conforme a demanda de registro das CEM, serão programados os Cursos de Capacitação dessas
Comissões. Esses contarão com a participação de um a dois Conselheiros e Delegados (quando nas
cidades do interior).

3.5 Cursos, Julgamento Simulado e Visitas Acadêmicas à Sede do CRM-PR para os
Estudantes de Medicina

As atividades serão realizadas em parceria com as Escolas Médicas e visam agregar o
conhecimento e aumentar o interesse dos Estudantes de Medicina na área da Ética Médica, bem
como conhecer as atividades desenvolvidas no CRM-PR, serviços oferecidos aos Médicos,
Instituições Médicas e à população em Geral, podendo ainda conhecer a dinâmica de um
Julgamento Ético Profissional, participando do Julgamento Simulado.
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3.5.1 Escopo da Programação dos Julgamentos Simulados e Visitas Acadêmicas à Sede do
CRM-PR para os Estudantes de Medicina

Visitas:
Definir Data:
Horário:

Julgamento Simulado:
00h – 00h

Julgamento Simulado / Apresentação e discussão de caso:
DEFINIR CASO:

4

Considerações Finais

O Programa de Atividades do Projeto de Educação Médica Continuada de 2017 procurou
comtemplar o maior número possível de informações, no entanto alguns eventos poderão ser
alterados ou inseridos quando houver necessidade.
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