Programa Jovem Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina
O Programa Jovem Lideranças Médicas (JLM) da Academia Nacional de Medicina (ANM)
foi criado com o objetivo de fomentar um ambiente favorável à criação e implantação de ideias
transformadoras para a Medicina brasileira. Em conjunto com acadêmicos titulares, o jovem
médico membro do programa JLM terá o papel de participar das discussões e das atividades
acadêmicas assim como na geração, implantação e viabilização de ações inovadoras no âmbito
da ANM.
O que é uma jovem liderança médica? Considera-se que os jovens líderes médicos
sejam indivíduos independentes e criadores de novas ideias em seus campos de atuação. Estes
indivíduos, com o suporte da ANM, se tornarão norteadores de novos caminhos para a medicina
brasileira, de uma forma inspiradora, estimulante e dinâmica.

Atuações dos membros do Programa JLM:
1. Gerar e discutir novas ideias que contribuam na interação da ANM com a população
brasileira;
2. Elaborar propostas para seminários científicos em todas as áreas da Medicina, tendo
como foco os principais problemas de saúde dos brasileiros.
3. Divulgar a ANM em suas sedes/estados.
4. Interagir com membros titulares da ANM, tendo um destes como tutor durante o programa.
5. Buscar, com o apoio da ANM, suporte financeiro e operacional para viabilizar e executar
as propostas do programa.

Critérios de Elegibilidade para participação no programa JLM.
1. Os membros do programa JLM serão médicos com no máximo 40 anos de idade, com
reconhecido destaque em sua área de atuação, tendo produzido conhecimento, inovação
e/ou ações de impacto social. A candidatura será efetuada, através de edital, por inscrição
com carta de motivação, cartas de referências e link do currículo Lattes atualizado. Os
candidatos serão selecionados por um comitê indicado por membros titulares da ANM e a
diretoria do programa JLM.
2. O processo de seleção privilegiará os seguintes perfis:
a. Acadêmico, com doutorado completo, produção científica consistente e atividades de
orientação e ensino;
b. Clínico-cirúrgico, reconhecidos pela excelência de sua prática médica e envolvidos
com melhorias das condições assistenciais no país;
c. Saúde pública, envolvidos com gestão, desenvolvimento de políticas de saúde e
ações sociais.
3. Os jovens selecionados permanecerão como membros do programa JLM por um período
de 5 anos.
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O programa terá os seguintes comitês:
1. Comitê Diretor;
2. Comitê Acadêmico-científico;
3. Comitê para a promoção e interação ANM-sociedade.

Comitê Diretor
O Comitê Diretor será de interlocutor entre o JLM e a ANM, realizando a supervisão e
viabilização das ações propostas pelos membros dos programas.
Composição e Funções:
1. A diretoria do JLM será composta por 3 membros: um(a) diretor(a) geral, um(a) diretor(a)
científico e um(a) diretor(a) para promoção e interação ANM-Sociedade.
2. O período da direção será de 2 anos, sem a possibilidade de recondução ao cargo.
3. A função principal da diretoria será a interlocução entre a ANM e o JLM:
a. Interagir ativamente com os comitês do JLM, no sentido de promover e
supervisionar as suas ações.
b. Buscar junto à ANM e outras fontes, recursos para viabilizar as ações dos comitês
JLM.
4. Contribuir ativamente para a definição do perfil e a seleção dos novos membros do
programa JLM.
a. todas as decisões com relação ao item 4. serão colegiadas com os demais
membros do programa JLM.

Comitê Acadêmico-científico
O Comitê Acadêmico-Científico deverá promover a discussão de temas relevantes ao
ensino, pesquisa e assistência, buscando gerar materiais e ações de impacto na prática médica
no Brasil.
Funções:
1. Organizar seminários e simpósios nas respectivas áreas de conhecimento dos integrantes
do programa JLM e em áreas definidas como de interesse para o desenvolvimento da
Medicina no Brasil.
a. Elaborar relatórios dos eventos para divulgação na Revista da ANM.
2. Estimular a participação da ANM como apoio a eventos científicos organizados pelos
integrantes do programa JLM.
a. Será função do Comitê Científico avaliar a adequação da participação da ANM no
evento proposto.
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3. Estabelecer colaborações da ANM com instituições de pesquisa no Brasil e no Exterior
para capacitação de novas lideranças médicas.
4. Estimular a criação de materiais ligados aos objetivos do programa, como:
a. Materiais de opinião e documentos temáticos em assuntos pertinentes ao ensino,
pesquisa e assistência nas diferentes áreas da medicina;
b. Estimular as discussões sobre problemas enfrentados nas diferentes carreiras
nas áreas médicas e a formação de lideranças nas mesmas;
c.

Editoriais em revistas de especialidades.

5. Incentivar a participação de estudantes de graduação nas atividades da ANM.

Comitê para a promoção e interação ANM-sociedade
O Comitê de Promoção e Interação ANM-Sociedade será responsável pela interlocução
da ANM com a sociedade.
Funções:
1. Interagir ativamente com o comitê acadêmico-científico.
2. Ter voz organizada e precisa para responder às demandas oficiais e a questionamentos
específicos sobre temas de saúde provenientes da sociedade;
3. Providenciar e produzir vídeos e textos explicativos para o público leigo.
4. Efetuar práticas de serviços à sociedade e atividades de responsabilidade social,
destacando-se atividades de educação em saúde.
5. Promover ações da ANM para estudantes de graduação em medicina.
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