APRESENTAÇÃO

Prezados associados,
Pela primeira vez na história da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Regional Minas Gerais, teremos
duas chapas concorrendo à Gestão 2019/2020. Desta vez o associado terá a chance de analisar as
propostas de duas chapas e optar por aquela que julgar mais capacitada para assumir os rumos de nossa
especialidade em nosso Estado. A inédita possibilidade de escolha, democratizando a dermatologia
mineira, nasce com a CHAPA 2:

Rachel Guerra
Presidente
CRMMG 30508
RQE 30558

José Rogério Regis
Vice-presidente
CRMMG 35060
RQE10756

Paula Salomão
Tesoureira
CRMMG 26550.
RQE 7787

Luiz Maurício C. Almeida
Primeiro secretário
CRMMG 28153
RQE 13559

Abrahão Osta
Segundo secretário
CRMMG 34456
RQE 19480

Gabriel Gontijo
Gisele Viana
Coord. de Eventos Científicos Coord. de Mídia Eletrônica
CRMMG 14322
CRMMG 28807
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Chegamos para renovar, modernizar nossa regional, trazendo uma proposta inovadora, ágil e
comprometida. Vocês vão perceber uma gestão completamente diferente de tudo que já se viu na
SBD-MG. Os membros da CHAPA 2 representam não apenas a dermatologia acadêmica mas também
a dermatologia dos consultórios, prática, do seu dia a dia! Nossa proposta de inovação inclui a união
de todos os dermatologistas mineiros, vamos descentralizar a SBD-MG para todo o estado e não
permanecer restritos a atividades na capital mineira.

PLATAFORMA

1. VALORIZAÇÃO DE NOVOS TALENTOS
Dar oportunidade aos novos talentos de
participarem dos eventos científicos.
Auxiliar na publicação de artigos
científicos.
Oferecer cursos de metodologia científica.
Facilitar a interação e aprendizado entre
novos talentos e experts.
Viabilizar o acompanhamento e realização
de procedimentos nos consultórios
dos experts.

3. DESCENTRALIZAÇÃO:
A SBD-MG VAI ATÉ VOCÊ
Valorizar todos os associados de Minas
Gerais, em todas as suas regiões.
Valorizar a participação de todas as
regiões de Minas nos eventos científicos.
Criar eventos científicos regionais,
valorizando os associados nas diversas
regiões de Minas.
Implementar plataformas de comunicação
para transmissão simultânea de nossos
eventos científicos para todos os
associados em Minas Gerais.

5. GESTÃO MÉDICA
Realizar palestras e cursos específicos
para gestão do próprio consultório:
finanças, gestão, RH, marketing
Dar suporte e esclarecer sobre as práticas
corretas de mídias sociais

2. DEFESA PROFISSIONAL
Agilizar a resolução de dúvidas dos
associados, inclusive em relação ao que é
permitido no marketing do consultório.
Dar suporte às denúncias de exercício ilegal
da profissão: o passo a passo de como
proceder
Dar apoio aos novos especialistas na
obtenção do RQE
Realizar campanhas de conscientização do
público geral na escolha de seu profissional,
quando for realizar um procedimento

4. PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
Oferecer programação de altíssimo
nível científico
Aumentar a sintonia com os avanços,
eventos e discussões científicas
internacionais
Realizar cursos práticos e hands-on
Explorar tecnologias emergentes e
sua regulamentação
Explorar temas controversos e
complicações
Realizar cursos de atualização
em terapêutica

6. RELACIONAMENTO COM
OS ASSOCIADOS
Revisar e melhorar os canais de
comunicação com os associados
Melhorar e ampliar a presença digital
da SBD-MG

7. AÇÕES SOCIAIS
Ampliar o ensino da fotoproteção no
Estado, a exemplo da lei municipal em
Pedro Leopoldo

Em breve você receberá as cédulas pelo correio. Você terá até o dia 08 de agosto para postar seu voto.
A partir deste dia você poderá votar apenas presencialmente, no dia 17 de agosto. Participe dos rumos da
dermatologia mineira. Quando a cédula eleitoral chegar em suas mãos, vote! A omissão tem preço!
Um cordial abraço da CHAPA 2 - INOVAÇÃO

