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Os alunos da Universidade de 

Brasília (UnB) entregaram no 

dia 5 de dezembro, a documen-

tação necessária para fazer a 

inscrição médica no Conselho 

Regional de Medicina do Distrito 

Federal (CRM-DF). Na oportuni-

dade, eles também participaram 

de uma palestra ministrada pelo presidente da autarquia, Jairo Martínez Zapata, pelo vice-presidente, 

Thiago Blanco Vieira, o 1° secretário, Luiz Fernando Galvão Salinas, e a conselheira Martha Helena P. 

Zappalá Borges. Os temas abordados foram, ética médica, a forma de atuação e o funcionamento do 

CRM-DF, titulação, graduação e os cuidados que devem ter ao atender um paciente.   

No mês de dezembro, os estudantes de medi-

cina da Universidade Católica e da Faculda-

des Integradas da União Educacional do Pla-

nalto Central  (Faciplac) receberam, durante a 

Colação de Grau, a carteira de Médico. Por 

ano, são cerca de 400 formandos em medicina 

no DF. Desde outubro de 2013, início da ges-

tão, a autarquia realiza a entrega do documen-

to durante a solenidade, junto com o Código 

de Ética Médica.  

A festa da Universidade Católica ocorreu no dia 7 de dezembro, às 20 horas, no Setor Militar Urbano. 

Durante o evento, cerca 38 formandos  fizeram homenagens aos pais, mestres, professores, amigos e 

família. Na ocasião, o presidente do CRM-DF, Jairo Martínez Zapata, que também dá aulas na universi-

dade, foi homenageado pelos alunos. 

Já a Colação de Grau da Faciplac, foi realiza-

da no dia 15, no Setor Militar Urbano. Da 

mesma, os formandos, homenagearam os 

amigos, familiares, mestres e professores. 

Eles também agradeceram a Deus, lembra-

ram dos parentes que faleceram e emociona-

ram os convidados com os discursos. O vice-

presidente da autarquia, Thiago Blanco Viei-

ra, foi quem fez a entrega das carteiras.  

Formandos recebem carteira profissional durante colação de grau  

Estudantes da UnB entregam documentação no CRM-DF 
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Celmo Celeno Porto, Gabriel Wolf Oselka, Iaperi Araújo, José Almir Santana e Roberto Figueira Santos foram 

homenageados, no dia 12 de dezembro, pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), durante solenidade que 

condecorou médicos que se destacaram por suas trajetórias pessoais e profissionais. A cerimônia também foi 

palco para as comemorações aos 60 anos da autarquia que lembrou o papel dos que atuaram como presiden-

tes do CFM entre 1984 e 2009. O presidente do CRM-DF, Jairo Martínez Zapata, esteve presente no evento.  

A homenagem aos cinco médicos aconteceu no âmbito da entrega das Comendas CFM 2017. Seus no-

mes foram selecionados dentre outros 25 candidatos de excelente currículo indicados pelos CRMs dos 

estados onde mantiveram forte atuação. O reconhecimento extravasa o âmbito local e alcança proporção 

nacional dada à projeção do trabalho executado. São donos de trajetórias únicas que incluem publicação 

de livros e trabalhos científicos, exercício de cargos políticos, institucionais e de docência, compromisso 

com a ética e com a defesa dos interesses da profissão, dos colegas, da sociedade e dos pacientes em 

cinco eixos temáticos: ensino médico, humanidades, literatura e arte, responsabilidade social e saúde 

pública. 

Comemoração dos 60 anos do CFM e entrega das Comendas CFM 2017 

 

História das comendas  

É a sétima vez consecutiva que Conselho Federal de Medicina publicamente homenageia 

grandes médicos brasileiros que se destacaram pelo compromisso político, técnico, ético e 

social. Por meio da Resolução nº 2.022/2013 foram criadas cinco comendas entregues 

anualmente a personalidades médicas com destacada atuação em diferentes campos da vida 

em sociedade. 

As comendas são outorgadas como parte das comemorações do Dia do Médico, sendo a 

materialização de homenagem permanente a importantes figuras da medicina brasileira, que 

lhes emprestam o nome.  
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No dia 15 de dezembro, o auditório do Centro de Atividades Científicas e Culturais (CACC), localizado na 

sede da Associação Médica de Brasília (AMBr), recebeu centenas de convidados que prestigiaram a 

posse da nova diretoria da Associação, eleita para o triênio 2018-2020 e liderada pelo cirurgião-plástico 

Ognev Cosac. Realizando seu último discurso como presidente da AMBr, o Dr. Luciano Carvalho agrade-

ceu aos colaboradores, patrocinadores e funcionários da AMBr pelo apoio ao longo dos seis anos que 

esteve no comando da casa. “Deixamos hoje a coordenação e apesar das limitações e dificuldades que 

tivemos, conseguimos honrar com todas as obrigações e deveres em todos os aspectos. Parabenizo, 

torço e desejo sorte ao novo presidente, Dr. Ognev Cosac e a todos os componentes da nova diretoria”.  

A mesa da solenidade foi composta pelo presidente empossado da AMBr, Dr. Ognev Cosac e represen-

tantes das entidades regionais: o presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM

-DF), Dr. Jairo Martínez Zapata; o presidente da Academia de Medicina de Brasília, Dr. Renato Maia; o 

presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (SindMédico-DF), Dr. Gutemberg Fialho; Dr. Fer-

nando Erick Damasceno, representando a Associação Brasiliense de Médicos Residentes (Abramer) e 

pelo ex-presidente da AMBr, Dr. Luciano Carvalho.  

Também estiveram presentes: Dr. Evaldo Lima da Costa, Coordenador do Departamento dos Países de 

Língua Portuguesa da Cátedra de Bioética da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciên-

cia e a Cultura (UNESCO); o presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), Dr. Lincoln Lopes Fer-

reira; Dr. Flávio Taniguchi, presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes (ANMR); Dr. Aki-

ra Ishida, vice-presidente da Associação Paulista de Medicina (APM) e o secretário de Estado das Cida-

des do Governo do Distrito Federal, Marcos Dantas.  

Posse da Diretoria da Associação Médica de Brasília - AMBr  


