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Prezados,

É com muita satisfação que nós, discentes e docentes do curso de Medicina da UFV, apresentamos o suplemento 
do II Congresso Acadêmico de Carreira Médica (II CONACME).

Esse evento, que teve sua segunda edição em 2021, é totalmente gratuito e online, possuindo como público alvo 
alunos e recém-formados dos cursos de medicina do Brasil e dos demais países da América Latina. O congresso não 
possui qualquer vínculo com instituições estudantis, como Centros Acadêmicos, Ligas Universitárias ou Atléticas.

Além de oferecer conhecimento de alto padrão de qualidade aos ouvintes, o corpo organizador do evento tem o 
desejo de fazê-lo crescer cada vez mais, alcançando resultados de abrangência e qualidade jamais vistos em eventos 
realizados por acadêmicos de Medicina.

Em relação às parcerias e apoios externos, pudemos contar, em nossos 2 anos de existência, com o apoio de 
grandes instituições médicas como:

1. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia
2. Sociedade Mineira de Terapia Intensiva
3. Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
4. Médicos sem Fronteira
5. Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Cirurgia
6. Associação Brasileira de Transplante de Órgãos
7. Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais
8. Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas
9. Colégio Brasileiro de Cirurgiões
10. Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica
11. Sociedade Brasileira de Radioterapia
12. Colégio Brasileiro de Cirurgia Hepato Pancreato Biliar
13. Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia
14. Sociedade Mineira de Neurocirurgia
15. Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica
16. Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia
17. Sociedade Mineira de Pediatria
18. SAS BRASIL
19. Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear

Obtivemos, ainda, apoio de diversas empresas que nos auxiliaram com a oferta de materiais médicos para
sorteios entre os congressistas, assim como tivemos o auxílio em marketing de centros acadêmicos, atléticas e 
influenciadores digitais da área médica espalhados por todo o Brasil.

Ao todo, foram mais de 40 palestras e mais de 90 palestrantes que contribuiram para a construção deste grande 
projeto. No total, nosso evento já impactou mais de 4000 pessoas, alcançando todos os estados brasileiros, além de 
ouvintes de países da América Latina. De acordo com a pesquisa posterior ao evento, realizada com os participantes, 
alcançamos aproximadamente 98% de aprovação do nosso público.

Em 2021, recebemos inúmeros trabalhos científicos, que após uma rigorosa seleção, 13 deles foram aprovados 
para apresentação em formato de pôster e 15 trabalhos foram aprovados para  apresentação oral e posterior 
publicação nesse suplemento.

Diante desses dados, observando o sucesso e o impacto do evento, temos a inteção de crescer cada vez mais e 
continuar impactando a educação médica brasileira.
Atenciosamente,

Felipe Azevedo Rong Carolina Henrique da Silva

Presidentes Discentes – CONACME
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