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EDITAL 01/2018 

Retificado em 01/02/2018 

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins torna público que será realizado na cidade 

de Palmas o XII Curso de Educação Medica Continuada em Clínica Médica e Urgência, em parceria com o 

Conselho Federal de Medicina. 

1. Objetivo do curso 

Tem como objetivo principal a troca de informações das patologias mais prevalentes em nosso 

Estado e que são atendidas pelos médicos generalistas que atendem na rede pública, através de uma interação 

entre os médicos, promovendo atualização de conhecimento e buscando um melhor desempenho e resolutividade 

de situações adversas. Objetiva ainda, inserir os acadêmicos do curso de medicina em discussões de casos clínicos 

e fomentar a construção de um vínculo entre estes e o Conselho, através da educação.  

2. Público Alvo 

Destina-se aos médicos, residentes e estudantes de medicina do 6ª ano, tanto os atuantes na capital, 

quanto àqueles que atuam nos municípios do interior do Estado do Tocantins, em especial aos que atendem à 

atenção primária de saúde, em pronto-atendimentos e pronto-socorros.  

3. Vagas 

Serão oferecidas 100 (cem) vagas, sendo divididas em dois tipos: 

• Alunos: 75 (setenta e cinco) vagas, destinadas aos médicos inscritos no CRM-TO; 

• Ouvintes: 25(vinte e cinco) vagas, destinadas aos acadêmicos do 6º ano do curso de 

medicina, regularmente matriculado em instituição de ensino no Estado do Tocantins. 

4. Regime e Duração 

O curso, com carga horária total de 144 horas/aulas (9                                                                    

módulos) ,  em regime presencial, será oferecido mensalmente, através de atividades constituídas de módulos 

teóricos e discussão de caso clínico, sendo sexta-feira ( tarde e noite) e sábados (manhã e tarde). Poderão, 

eventualmente, ocorrer em finais de semanas com feriados estaduais e nacionais. 

As atividades em salas de aula serão realizadas na cidade de Palmas/TO, nas instalações do CRM-

TO (Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins), situado à Av. Teotônio Segurado Quadra 702 Sul, 

Conjunto 01, Lote 01. 

• Início: março/2018 

• Término: novembro/2018 

5. Inscrição 

5.1 Período 
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As inscrições poderão ser efetuadas de 01/02/2017 à 28/02/2017, através de SITE, ou 

presencialmente na Sede do CRM-TO, em Palmas e na Delegacia de Araguaína. 

5.2 São condições para as inscrições: 

� O candidato deve ser inscrito no Conselho de Medicina do Tocantins ou Acadêmico de Medicina 

do 6º ano. 

� Os médicos deverão estar quites com a tesouraria do órgão. 

� Os acadêmicos deverão estar regularmente matriculados em instituição de ensino. 

 

5.3 Documentação necessária: 

� Ficha de inscrição devidamente preenchida (SITE). 

- Médicos deverão anexar Certidão de quitação junto à Tesouraria. 

- Estudantes deverão anexar comprovante de matrícula. 

 

5.4 Critérios de efetivação de inscrição: 

� O candidato deverá fazer a inscrição de acordo com os critérios estabelecidos neste edital. 

� Serão selecionados os candidatos que se enquadrarem no perfil estabelecido, ordem de inscrição, 

até o preenchimento das vagas disponíveis. 

� Para que sua inscrição seja homologada é necessário está quite com a tesouraria do CRM-TO. 

� Não haverá inscrição adicional ou fora do prazo. 

� A homologação de inscrição se dará através de divulgação no site do CRM-TO. 

(www.crmto.org.br) 

� A inscrição no Curso obrigará o médico a cumprir as determinações previstas e todas as etapas 

constantes no cronograma. 

 

6. Da Certificação 

� O Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins fornecerá certificado de participação 

aos alunos que completarem ¾ da frequência, isto é, 75% de presença nas aulas.  
 

7. Das considerações finais 

� O aluno que faltar mais de um módulo será automaticamente excluído do curso. 

� Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Educação Médica Continuada, e 

Diretoria do CRM-TO. 

� Maiores informações no Departamento de Educação Médica Continuada do Conselho Regional 

de Medicina do Tocantins – Av. Teotônio Segurado Quadra 702 Sul, Conjunto 01, Lote 01 – Centro, Palmas-TO, 

Fone: (63) 2111-8107. 

 

Palmas, 23 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 

Dra. Ana Virginia  Gama 
Coordenadora Curso de Educação Médica Continuada 

 



 

___________________________________________________________________________________________________ 
Av. Teotônio Segurado, Quadra 702 Sul, Conj. 01, Lt. 01, Plano Diretor Sul – PABX (63) 2111-8100 - Fax: (63) 2111-8108 

CEP 77.022-306 – Palmas – Tocantins – e-mail: emc@crmto.org.br 
 

As inscrições poderão ser efetuadas de 01/02/2017 à 28/02/2017, através de SITE, ou 

presencialmente na Sede do CRM-TO, em Palmas e na Delegacia de Araguaína. 

5.2 São condições para as inscrições: 

� O candidato deve ser inscrito no Conselho de Medicina do Tocantins ou Acadêmico de Medicina 

do 6º ano. 

� Os médicos deverão estar quites com a tesouraria do órgão. 

� Os acadêmicos deverão estar regularmente matriculados em instituição de ensino. 

 

5.3 Documentação necessária: 

� Ficha de inscrição devidamente preenchida (SITE). 

- Médicos deverão anexar Certidão de quitação junto à Tesouraria. 

- Estudantes deverão anexar comprovante de matrícula. 

 

5.4 Critérios de efetivação de inscrição: 

� O candidato deverá fazer a inscrição de acordo com os critérios estabelecidos neste edital. 

� Serão selecionados os candidatos que se enquadrarem no perfil estabelecido, ordem de inscrição, 

até o preenchimento das vagas disponíveis. 

� Para que sua inscrição seja homologada é necessário está quite com a tesouraria do CRM-TO. 

� Não haverá inscrição adicional ou fora do prazo. 

� A homologação de inscrição se dará através de divulgação no site do CRM-TO. 

(www.crmto.org.br) 

� A inscrição no Curso obrigará o médico a cumprir as determinações previstas e todas as etapas 

constantes no cronograma. 

 

6. Da Certificação 

� O Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins fornecerá certificado de participação 

aos alunos que completarem ¾ da frequência, isto é, 75% de presença nas aulas.  
 

7. Das considerações finais 

� O aluno que faltar mais de um módulo será automaticamente excluído do curso. 

� Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Educação Médica Continuada, e 

Diretoria do CRM-TO. 

� Maiores informações no Departamento de Educação Médica Continuada do Conselho Regional 

de Medicina do Tocantins – Av. Teotônio Segurado Quadra 702 Sul, Conjunto 01, Lote 01 – Centro, Palmas-TO, 

Fone: (63) 2111-8107. 

 

Palmas, 23 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 

Dra. Ana Virginia  Gama 
Coordenadora Curso de Educação Médica Continuada 

 



 

___________________________________________________________________________________________________ 
Av. Teotônio Segurado, Quadra 702 Sul, Conj. 01, Lt. 01, Plano Diretor Sul – PABX (63) 2111-8100 - Fax: (63) 2111-8108 

CEP 77.022-306 – Palmas – Tocantins – e-mail: emc@crmto.org.br 
 

CRONOGRAMA GERAL DE CADA MÓDULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA PREVISTO – TEMAS POR MÓDULO 

MÓDULO DATA TEMA 

I 
02/03/2018 Temas Éticos 

03/03/2018 Temas Éticos 

II 
13/04/2018 Clínica Médica  

14/04/2018 Clínica Médica  

III 
18/05/2018 Curso prático de reanimação  

19/05/2018 Curso prático de reanimação 

IV 

08/06/2018 Workshop - Saúde Mental dos 
Médicos - Quem cuida de você? 

09/06/2018 Workshop - Saúde Mental dos 
Médicos - Quem cuida de você? 

V 
06/07/2018 Oficina de desenvolvimento docente 

07/07/2018 Oficina de desenvolvimento docente 

VI 
17/08/2018 G.O 

18/08/2018 G.O 

VII 
14/09/2018 Curso prático de reanimação  

15/09/2018 Curso prático de reanimação 

VIII 
19/10/2018 Pediatria 

20/10/2018 Pediatria 

IX 
09/11/2018 Cirurgia 

10/11/2018 Cirurgia 

 
 

 

 

 

 

Sexta-feira 

Tarde 

1ª aula: 13:30-14:20 

2ª aula: 14:30-15:20 

3ª aula: 15:30-16:20 

4ª aula: 16:40-17:30 

Noite 

1ª aula: 18:30-19:20 

2ª aula: 19:30-20:20 

3ª aula: 20:40-21:30 

4ª aula: 21:40-22:30 

 

 

 

 

Sábado 

Manhã 

1ª aula: 8:00-8:50 

2ª aula: 9:00-9:50 

3ª aula: 10:10-11:00 

4ª aula: 11:10-12:00 

 

 

Tarde 

1ª aula: 13:30-14:20 

2ª aula: 14:30-15:20 

3ª aula: 15:30-16:20 

4ª aula: 16:40-17:30 



 

___________________________________________________________________________________________________ 
Av. Teotônio Segurado, Quadra 702 Sul, Conj. 01, Lt. 01, Plano Diretor Sul – PABX (63) 2111-8100 - Fax: (63) 2111-8108 

CEP 77.022-306 – Palmas – Tocantins – e-mail: emc@crmto.org.br 
 

CRONOGRAMA GERAL DE CADA MÓDULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA PREVISTO – TEMAS POR MÓDULO 

MÓDULO DATA TEMA 

I 
02/03/2018 Temas Éticos 

03/03/2018 Temas Éticos 

II 
13/04/2018 Clínica Médica  

14/04/2018 Clínica Médica  

III 
18/05/2018 Curso prático de reanimação  

19/05/2018 Curso prático de reanimação 

IV 

08/06/2018 Workshop - Saúde Mental dos 
Médicos - Quem cuida de você? 

09/06/2018 Workshop - Saúde Mental dos 
Médicos - Quem cuida de você? 

V 
06/07/2018 Oficina de desenvolvimento docente 

07/07/2018 Oficina de desenvolvimento docente 

VI 
17/08/2018 G.O 

18/08/2018 G.O 

VII 
14/09/2018 Curso prático de reanimação  

15/09/2018 Curso prático de reanimação 

VIII 
19/10/2018 Pediatria 

20/10/2018 Pediatria 

IX 
09/11/2018 Cirurgia 

10/11/2018 Cirurgia 

 
 

 

 

 

 

Sexta-feira 

Tarde 

1ª aula: 13:30-14:20 

2ª aula: 14:30-15:20 

3ª aula: 15:30-16:20 

4ª aula: 16:40-17:30 

Noite 

1ª aula: 18:30-19:20 

2ª aula: 19:30-20:20 

3ª aula: 20:40-21:30 

4ª aula: 21:40-22:30 

 

 

 

 

Sábado 

Manhã 

1ª aula: 8:00-8:50 

2ª aula: 9:00-9:50 

3ª aula: 10:10-11:00 

4ª aula: 11:10-12:00 

 

 

Tarde 

1ª aula: 13:30-14:20 

2ª aula: 14:30-15:20 

3ª aula: 15:30-16:20 

4ª aula: 16:40-17:30 



 

___________________________________________________________________________________________________ 
Av. Teotônio Segurado, Quadra 702 Sul, Conj. 01, Lt. 01, Plano Diretor Sul – PABX (63) 2111-8100 - Fax: (63) 2111-8108 

CEP 77.022-306 – Palmas – Tocantins – e-mail: emc@crmto.org.br 
 

XII CURSO DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA  
 Em clinica médica e urgência 

INSCRIÇÕES DO DIA 01/02 A  28/02 DE 2018. 
FICHA DE INSCRIÇÃO N.º: __________   

Dados pessoais: 

 
 
 => Estudantes  deverão preencher XXX 
 

 
 

Telefone Fixo:  (  )      -     

 
E-mail: _______________________________________________________________________ 
 
Cidade que  estuda/trabalha:_______________________________________________________ 
 
Trabalha no SUS?   
( ) Sim 
( ) Não 
 
Trabalha com urgência emergência? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
Como ficou sabendo das inscrições? _____________________________________________________________. 
 
Qual motivo levou a fazer a inscrição no curso? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Palmas – TO, ________/________/________. 
  
 Li e aceito as condições estabelecidas no Edital 001/2018 do Departamento de Educação Médica 
Continuada do Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins. 
 
 

Assinatura do Candidato  
 
Observações: 
�       Para que sua inscrição seja homologada é necessário o envio de toda a documentação exigida. Esta 
documentação deverá ser encaminhada até o último dia da inscrição. 
�       Não haverá inscrição adicional ou fora do prazo. 
�       Para as inscrições feitas por via postal será considerada a data de postagem. 
�       Não é de responsabilidade da organização da instituição eventual extravio da remessa postal pelos 
correios. 

www.crmto.org.br 
Preencha a ficha e envie para o e-mail emc@crmto.org.br 

Celular: (  )      -     

Nome: 

                              

                              

 

Número do CRM/TO:     
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