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PLANO DE

Nossas propostas são norteadas para
conduzir  uma APMFC em e com todos os
cantos de São Paulo, fortalecendo nossa
especialidade, sendo espaço de produção de
conhecimento, considerando saberes
plurais e sempre entonados pela constante e
persistente defesa do SUS.

Este plano de gestão é uma produção coletiva de
médicas e médicos de família e comunidade do
estado de São Paulo.

G E S T Ã O



PROPOSTAS
PRESIDÊNCIA
LUCAS GASPAR RIBEIRO

VICE PRESIDÊNCIA
AMANDA ARLETE RIBEIRO FIRMINO

- Promover o fortalecimento da MFC no Estado de São Paulo

- Apoiar os planos de gestão das diretorias

- Coordenar organização financeira e sustentável da APMFC

- Integrar o conselho da SBMFC, representando a APMFC

- Realizar interlocução com entidades representativas do Estado
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP)

Associação Paulista de Medicina (APM)

Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM)

Sindicato dos Médicos de São Paulo (SIMESP)

SECRETARIA EXECUTIVA
KARLA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA

- Apoio executivo aos planos de gestão das diretorias

- Construção do Regimento Interno da APMFC

- Coordenar as atividades de profissionais de apoio técnico da APMFC

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
IURY NASCIMENTO DUARTE

- Realizar planejamento financeiro da APMFC

- Criar Portal de Transparência com balanço mínimo a cada dois anos

- Buscar fontes de incentivo financeiro para realização de propostas da

gestão



PROPOSTAS
DIRETORIA CIENTÍFICA
NATALIA TEIXEIRA HENKE E UGO CARAMORI

- Operacionalizar iniciativas da gestão com lógica de territorialização do

estado de São Paulo

- Promover programa de desenvolvimento docente para preceptores e

professores de graduação com ênfase na MFC

- Promover desenvolvimento educacional de ligas acadêmicas

- Criar grupos de comunicação com docentes de graduação de MFC,

supervisores de residência médica, lideranças de ligas acadêmicas.

- Apoiar eventos científicos de diretorias e parceiros da APMFC

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO
ADRIANA AVEIRO AVENTURA

- Mapear os espaços de ensino da MFC na graduação

- Apoiar a produção de informações sobre ensino da MFC na graduação

- Criar espaços de discussão com docentes do estado de São Paulo

- Fomentar as atividades de formação docente

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU
ANDREA TENÓRIO CORREIA DA SILVA

- Realizar diagnóstico situacional dos principais temas de pesquisa no

estado de São Paulo

- Elaborar linhas de pesquisa em comum

- Criar espaços de capacitação científica para elaboração de pesquisas

- Articular a criação de uma rede de pesquisa em MFC no estado de SP

DIRETORIA DE RESIDÊNCIA MÉDICA
RENATO GUIMARÃES

- Mapear programas de residência médica no Estado de São Paulo,

promovendo apoio e auxiliando em sua divulgação.

- Promover encontro com programas de residência médica, na lógica de

territorialização do estado promovendo cooperações.

- Apoiar encontro de residentes de MFC no Estado de São Paulo



PROPOSTAS
DIRETORIA DE TITULAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU
WALTER DOMINGOS COSTA

- Reativar plano de expansão de médicas e médicos tituláveis atuando na

ponta

- Conhecer e alinhar, junto às Instituições de Ensino, o conteúdo dos

Cursos de Pós Graduação do Estado de São Paulo; 

- Pactuar, junto às Instituições de Ensino, possibilidades de

descentralização desses cursos para núcleos regionais ou em formato

híbrido EAD

- Estimular, junto à SBMFC, a realização de provas de titulação no Estado

de São Paulo, como centro permanente de aplicação da prova.

DIRETORIA DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E MERCADO DE
TRABALHO
ANA PAULA ANDREOTTI AMORIM

- Buscar aproximação com CREMESP

- Buscar aproximação com SIMESP

- Criar canal de comunicação com informações relevantes ao exercício

profissional

- Apoiar e articular com movimentos de defesa do SUS

- Buscar articulação interprofissional e intersetorial  

- Buscar aproximação com SES e SMS

- Defender valorização profissional de MFC



PROPOSTAS
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
DENIZE ORNELAS PEREIRA SALVADOR OLIVEIRA

- Ampliar e melhorar a ouvidoria dos Associados da APMFC

- Qualificar a difusão de informações sobre MFC no Estado de São Paulo

- Organizar as mídias sociais da APMFC

- Gerenciar site da APMFC

- Atuar junto as outras diretorias para a divulgação de suas ações, eventos

e iniciativas

- Estabelecer relação com a Imprensa e colocar a APMFC como fonte sobre

MFC nos veículos de comunicação, em parceria com a SBMFC

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FÁBIO ANDRÉ SANTOS PAMPOLHA

- Estruturar a rotina de atividades de teleducação da APMFC

- Facilitar qualificação e atualização profissional de MFCs

- Realizar encontros virtuais, com discussão de temas relevantes para a

atuação de MFC.

- Buscar parceria com instituições que forneçam ferramentas de

referência clínica

DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO
NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA

- Viabilizar "mapeamentos" propostos pelas demais diretorias

- Apoiar a criação e fortalecimento de núcleos regionais

- Estabelecer redes de comunicação entre agentes atuantes na MFC no

Estado de São Paulo

- Apresentar a APMFC, suas funções e suas possibilidades de integração e

parceria para MFC do Estado de São Paulo



PROPOSTAS
DIRETORIA DE SAÚDE SUPLEMENTAR
LARISSA OLM CUNHA

- Organizar fórum de discussão e encontro de MFCs atuantes na saúde

suplementar do Estado de São Paulo

- Promover interface com GT Saúde Suplementar da SBMFC e outras

entidades cabíveis do Estado de São Paulo

- Mapear as atividades e atuação de MFCs na saúde suplementar no

Estado de São Paulo

- Contribuir em iniciativas ou liderar a criação para divulgação de temas

relevantes à prática de MFC na saúde suplementar

- Mapear locais que possibilitem estágios e formação a residentes e MFC

com enfoque em saúde suplementar

- Realizar interlocução com órgãos governamentais que busquem debater a

prática de MFC e seu fortalecimento na saúde suplementar

DIRETORIA RESIDENTE
GABRIEL ALFREDO KRAUSS

- Realizar mapeamento dos Programas de Residência

- Mapear áreas de estágio eletivo no estado de SP/Brasil

- Promover encontro com residentes de MFC do estado de SP

- Criar grupo de comunicação entre residentes para discussões e

divulgação da APMFC

DIRETORIA SUPLENTE
ROBERTO TRINDADE E THIAGO GOMES

- Apoiar os planos de gestão das diretorias
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