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EVOLUÇÃO DO ENSINO



CARACTERISTICAS DAS GERAÇÕES ATRAVÉS DOS TEMPOS

VETERANOS
+ 61 anos
• Grande experiência 
• Fidelidade para com 

a empresa
• Valorizam o sacrifício

BABY BOOMERS 
46-60 anos
• Grande 

dedicação ao 
trabalho

• Capacidade 
para fazer 
carreira

• Compromisso

GERAÇAO X
35-45 anos
• Mente aberta 

para diversidade
• Cidadãos do 

mundo
• Competitivos

GERAÇAO Y
24-35 anos
• Interatividade
• Tendência 

mobilidade trabalho
• Reinvicativos 
• Grande consciência 

social

GERAÇAO Z
(-) 23 anos
• Criticos Seletivos
• Nativos digitais
• Autodidatas 

online



GERAÇÃO “Y” e “Z“ = INTUITIVOS



O QUE FAZER

O POR QUÊ

O QUE FAZER

COMO FAZER

O POR QUÊ?

GERAÇAO “Y” E “Z”  SÃO INTUITIVOS

COMO FAZER

CONVENCIONAL

CIRCULOS DOURADOS



SIMULAÇÃO

SÍNDROME DE BURNOUT

GERAÇÕES  “Y” – “Z”



O QUE MUDOU NESTES  20 ANOS –
EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

PROPOSTA DO CBC – PORTAL TREINAMENTO 

• Registro on-line de treinandos

• Registro de notas e conceitos

• Confecção de relatórios

• Verificação do status do programa 

treinamento

• Acompanhamento de documentação 

pendente

• Verificação de cronograma de visitas

• Registro do staff



O PORTAL
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O PORTAL



• Competição de publicações

• Seleção exclusiva de artigos para os treinandos

• Fóruns de discussão

• Revista para Casos Clínicos  

• Criar um “ranking” dos serviços.

OBJETIVOS  - INTEGRAÇÃO



Quem somos
O treinamento em Cirurgia  Geral tem números dignos  do CBC. Somos 

muitos e estamos crescendo!

350 TREINANDOS



Um novocaminho

O portal do CBC oferece conteúdo atualizado aos serviços

credenciados.

Os “Treinandos” poderão através de um login e senha acessar e

assistir aulas, baixar artigos científicos e documentos para a sua

atualização constante.

Isso fará com que o serviço credenciado tenha mais a oferecer

a seus jovens cirurgiões em treinamento. Haverá temas básicos

e avançados e a nossa biblioteca virtual será sempre abastecida,

possibilitando ao aluno complementar seus estudos à qualquer

hora e em qualquer lugar, através de seu computador pessoal,

tablet ou smartphone.

Os preceptores também poderão utilizar as aulas em suas

sessões como complementação da carga teórica proposta pelo

serviço.



Suporte ao Treinando

Cada vez mais é preciso se atualizar de forma rápida

e constante. O uso de aplicativos e outras meios

eletrônicos é cada vez mais utilizado pelos jovens

que querem as informações de maneira dinâmica e

prática.

Os  treinandos encontrarão aulas, artigos selecionados 

pelo Colégio e  material didático além de conseguir  

informações sobre congressos, encontros científicos e

jornadas.

Além disso o portal contará com um “Log-book” onde ele poderá cadastrar em tempo real as cirurgias que

participar, tendo ele mesmo e o seu orientador a possibilidade de gerar relatórios com o número e tipo de

cirurgia de maneira rápida e simples, à um clique do mouse.

Os treinandos poderão ser incluídos na base de dados do CBC e terão direito à uma página de

identificação no portal, com direito à foto e mini-currículo.



SUPORTE AO PRECEPTOR

“Dar mais condições ao coordenador do programa de

oferecer conteúdo e organizar o treinamento: esse é o nosso

objetivo”

A partir de agora o Colégio fará e entregará aos serviços os certificados 

já  assinados pelo presidente, sempre ao  final do curso.

As notas e atividades dos treinandos poderão ser alimentadas diretamente no

sistema, que poderá gerar relatórios sobre os alunos e sobre o seu

desempenho.

Duas provas anuais serão realizadas  pela Comissão Permanente de Treinamento,

e os alunos farão os teste on-line. As  notas servirão como medidores de  

desempenho dos alunos à nível nacional e podem ser utilizadas pelos  serviços.



Geração de relatórios de desempenho

Acompanhamento de documentos pendentes do treinando e do serviço

Emissão de certificados

Acompanhamento do status do programa

Calendário de eventos no Brasil 

Aulas teóricas por streaming 

Log-book de Cirurgias

2 avaliações anuais  

Artigos selecionados 

Agenda eletrônica

Cronograma de visitas técnicas

RESUMINDO



O PORQUE DE  EU QUERO SER MEMBRO DO CBC



O PORQUE DE  EU QUERO SER MEMBRO DO CBC



O PORQUE DE  EU QUERO SER MEMBRO DO CBC



O PORQUE DE  EU QUERO SER MEMBRO DO CBC










