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Mensagem do Presidente do III Congresso SAMMG

Prezados Colegas, Palestrantes e Patrocinadores

Em nome da Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais (SAMMG) e de toda a Comissão Organiza-
dora, gostaria de convidá-los à participar do III CONGRESSO da SAMMG, que será realizado nos dias 31 de outubro, 1 
e 2 de novembro de 2014, no Centro de Convenções da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), Belo Horizonte.

Dando continuidade ao imenso sucesso atingido nas 2 edições anteriores, o tema do III CONGRESSO SAMMG 
será “MEDICINA: O Desafio de Integrar”. Este ano ofereceremos uma ampla programação científica e cultural 
integrando as mais diversas áreas da medicina. Tal desafio será conquistado através de atividades simultâneas e 
complementares oferecidas ao longo do nosso congresso. Através da diferenciação das atividades em Salas Mul-
tidisciplinares, Cursos Práticos, Casos Clínicos, Temas Livres, Sessões Médico-culturais, Workshops e Dinâmicas 
oferecemos ao nosso congressista ampliação e atualização do conhecimento individual, troca de experiências 
entre colegas, palestrantes e patrocinadores.

Entre os destaques preliminares estão:
 ■ apresentação do cenário médico atual para o acadêmico e para o recém formado, envolvendo as medi-

das governamentais adotadas até o momento e de que maneira isso interfere nas escolhas do estudante 
de medicina;

 ■ incentivo à produção científica através da divulgação, premiação e publicação dos Temas Livres selecio-
nados para apresentação durante o evento;

 ■ concurso Médico-Cultural estimulando atividades lúdicas dos nossos congressistas;
 ■ entretenimento e interatividade promovido em nossas atividades sociais ao longo de todo o congresso.

Partindo da idéia de que pequenas partes (células, tecidos, órgãos) formam um todo funcional maior (siste-
mas, organismo), estruturamos a identidade gráfica do congresso. Toda uma dinâmica de montagem foi utilizada 
afim de transmitir o conceito da integração que é abordado em todos os espaços científicos e culturais do evento.

Contando com a participação de todos os colegas, colaboradores e patrocinadores esperamos tornar o nosso 
congresso ainda mais coeso, inovador, produtivo e agradável. Será, também, uma oportunidade única de expor 
sua marca, realizar negócios, interagir e estreitar relacionamentos conosco, estudantes de medicina, com diver-
sas especialidades médicas e com grandes nomes da medicina, nossos palestrantes.

Sua presença será uma honra e um privilégio para nós. Agende esta data. Aguardamos todos vocês!

Atenciosamente.

Felipe Vale de Araujo
Presidente do III Congresso SAMMG


