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Com imensa satisfação que, em nome da Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais 

(SAMMG), recebemos todos vocês no maior evento Acadêmico de Medicina de Minas Gerais, o VIII 

Congresso SAMMG. Este ano, em vista às novas tecnologias presentes no meio médico, percorreremos o 

tema “Construção do cuidar: entre o touch digital e o toque humano”. A programação científica, cultural, 

política e social foi pensada com enorme carinho e cuidado, de forma que cada um de nós possa não só 

atualizar conhecimentos, mas ampliar e trocar experiências.  

Convidamos um time de especialistas do cenário nacional para apresentar nas variadas salas temáticas 

e cursos práticos, o atendimento humano nas diversas fases da vida, considerando a evolução e a realidade 

do meio em que os médicos e nós, futuros médicos, estamos inseridos. Toda a estrutura oferecida é fruto 

do trabalho em equipe de mais de cem acadêmicos que compõem a SAMMG e que se empenham para 

tudo acontecer.  

Além dos patrocinadores que viabilizam o acontecimento do Congresso, contamos ainda com o 

apoio especial da Associação Médica Brasileira (AMB), da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), 

do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG), do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais 

(SINMED-MG), e da notável Academia Mineira de Medicina, além das Sociedades de Especialidades 

Médicas, que primam pela qualidade do ensino e pela construção de profissionais éticos e comprometidos 

com a sociedade.  

A SAMMG, em 2019, se fez mais presente nas 46 faculdades de Medicina de Minas Gerais para a união 

dos acadêmicos. Visando um ensino de qualidade, formação e carreira médica, o VIII Congresso é um 

ambiente propício para essa integração e troca de conhecimento.  

Buscaremos mostrar três pilares fundamentais que fazem parte dessa história: excelência, pois 

buscamos realizar nosso trabalho com competência e dedicação; expansão, ao estar ao lado do estudante 

de Medicina em todos os cantos de Minas Gerais; e responsabilidade, garantindo que todas as conquistas 

tenham um impacto social positivo.  

Sua presença e participação é uma honra e um privilégio para a SAMMG.  Desejamos que esse evento, 

além de enriquecedor, seja uma experiência inesquecível! 
Cordialmente,

Mensagem dos Presidentes


