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MENSAGEM DO DIRETOR GERAL 

 

 

Encerramos o ano de 2021 ainda sob os efeitos colaterais e as 

consequências da pandemia da COVID-19, de âmbito mundial, que também nos 

atingiu no início de 2020. Já superamos várias etapas desta terrível pandemia. 

Há muito que suportar, mas, com certeza, melhores dias voltarão. 

Gradativamente retornamos às nossas atividades presenciais na FAMEMA. Estou 

certo que venceremos essa grande batalha, e essa vitória vai pertencer a cada 

um de nós. 

E em decorrência da pandemia, vivenciamos um novo formato de ensino-

aprendizagem. Estamos atuando nesse novo modelo, com a participação de toda 

a Comunidade FAMEMA: estudantes, docentes e colaboradores.  

Tenham a certeza que o grupo gestor da FAMEMA, por meio das diretorias 

e coordenações, continua seguindo todas as normativas relacionadas à pandemia 

e suas consequências no âmbito da educação e da saúde, para definir a melhor 

solução para o ensino e a aprendizagem, além de todas as atividades cotidianas 

da Instituição. 

A FAMEMA é uma instituição voltada para a formação de profissionais 

comprometidos com as necessidades de saúde da população, integrando ensino, 

pesquisa e assistência, com responsabilidade social. Ainda temos grandes 

desafios para buscar a excelência e o crescimento como Instituição de Ensino 

Superior. Mas também obtivemos muitas conquistas, sempre fundamentais para a 

nossa evolução.  

O Projeto FAMEMA EXCELÊNCIA NO ENSINO desenvolvido em nossa 

gestão é compartilhado com toda a Comunidade Interna e Externa. Esse projeto 

pontua metas e propostas em todos os eixos e áreas da Instituição. Através dele 

vamos continuar reestruturando a FAMEMA e avançarmos para que possamos 

alcançar conquistas, antes consideradas até impossíveis, e hoje, visíveis, reais e 

possíveis. 
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E compartilho com todos, algumas das propostas que procuramos viabilizar 

em diferentes esferas político-administrativas. Posso citar algumas: 

A criação de um novo curso na área da graduação, provavelmente o de 

Psicologia. 

Atuamos para tornar a FAMEMA um Centro Universitário, com a criação de 

outros cursos de graduação, pós-graduação e técnicos. 

Mantemos contatos e esforços diários para viabilizar recursos para a 

construção do Campus Universitário na área com mais de 12 mil metros 

quadrados, localizada entre as avenidas Tiradentes e Esmeraldas. O projeto 

arquitetônico do Campus contempla prédios acadêmicos da graduação e da pós-

graduação, bibliotecas, laboratórios, anfiteatros, ambulatórios didáticos, 

restaurante universitário, centro de esportes e lazer e salas de convivência. 

A Diretoria da FAMEMA continua empenhada junto ao Governo do Estado 

na realização de concursos públicos na Instituição. Na carreira docente, os 

concursos chegaram a ser autorizados, entretanto suspensos com a pandemia da 

COVID-19. A proposta é a ampliação do Plano de Carreira Docente Institucional, 

além da aprovação da lei que constitui o Quadro de Pessoal Técnico e 

Administrativo da FAMEMA. 

O Governo do Estado autorizou a FAMEMA realizar processo seletivo para 

a contratação de 30 professores mestres e doutores para suprir nosso quadro 

docente. Os processos estão em andamento e as contratações efetivadas 

gradativamente. 

Também estamos muito empenhados para efetivar as bolsas-auxílio na 

Instituição, tanto através da Parceria Público Privada, como pelo Governo do 

Estado. A Assembleia Legislativa aprovou a lei que institui o Programa Bolsa-

Auxílio Permanente na FAMEMA, que proporciona apoio financeiro para 

estudantes da Instituição que se encontram em condições de vulnerabilidade 

socioeconômica. 
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A FAMEMA é uma autarquia de ensino do Governo do Estado de São 

Paulo. Quero agradecer todo o apoio destinado pelo Governo, através da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a qual a FAMEMA está vinculada. O 

aporte do Governo Estadual na Instituição tem sido fundamental para evoluirmos. 

Aproveito para confirmar que continuamos com o nosso foco visando a 

reestruturação jurídica, financeira e administrativa da Instituição. 

Mesmo diante de adversidades e turbulências, redefinimos a rota da nossa 

trajetória nesse sentido. Tendo sido assim com a pandemia que persiste e com os 

trâmites da ordenação jurídica no rito público. 

Definimos neste ano novo cronograma para implantar o Programa de 

Sistema de Qualidade nas unidades organizacionais da FAMEMA dando 

prosseguimento ao Ciclo de Planejamento Estratégico iniciado em 2018. 

A FAMEMA é pioneira no ensino em metodologia ativa, com docentes 

capacitados, grade curricular de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

laboratórios modernos e de simulação. Na FAMEMA a prática profissional começa 

no primeiro ano com a finalidade de integrar ensino e serviço. E assim, 

continuamos focados em formar profissionais na área de saúde com qualidade e 

excelência. 

Em 2021, concluímos a formação de mais de 3.700 médicos e quase 1.200 

enfermeiros, que atuam em todos os continentes do mundo. Um orgulho para a 

nossa Instituição. 

Portanto, continuamos a acreditar numa FAMEMA ainda melhor. 

E com certeza, podemos afirmar que só será possível com a 

participação de todos. 

SOMOS TODOS FAMEMA! 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Criada em 1966, a FAMEMA (Faculdade de Medicina de Marília) 

completou no dia 19 de janeiro, 56 anos. A Instituição iniciou suas atividades 

em janeiro de 1967 com o curso de Medicina. Lei Municipal, de 22 de 

dezembro de 1966, constituiu a sua entidade mantenedora, a Fundação 

Municipal de Ensino Superior de Marília - FUMES. O curso de Enfermagem foi 

criado em março de 1981. 

Em 1994, a FAMEMA passou a ser Autarquia de Ensino em Regime 

Especial do Governo do Estado de São Paulo, ligada diretamente à Secretaria 

de  Desenvolvimento Econômico.  

Na graduação, a FAMEMA oferece anualmente 80 vagas para o Curso 

de Medicina e 40 para o Curso de Enfermagem. Seus processos seletivos 

vestibulares estão entre os mais concorridos do País.  

Na última edição do MEC/Enade (Exame Nacional do Desempenho dos 

Estudantes), divulgada em outubro de 2020, os Cursos de Medicina e 

Enfermagem obtiveram nota 5, que coloca a FAMEMA entre as mais 

qualificadas instituições de ensino, sendo a décima sexta no Brasil e a quarta 

no Estado de São Paulo. 
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Desde 1997, a FAMEMA utiliza metodologias ativas de aprendizagem, 

pioneiras no País, que substituíram o método convencional em salas de aulas e 

inseriram os estudantes de Medicina e de Enfermagem, desde o primeiro ano, em 

unidades de saúde para o aprendizado na prática. 

Na pós-graduação, destaques para os programas de: 

- Mestrado Acadêmico em “Saúde e Envelhecimento”, com conceito 4 pela 

CAPES, obtido no primeiro quadriênio de avaliação; 

- Mestrado Profissional em “Ensino em Saúde”; 

- Residência Médica em 29 especialidades; 

- Residência Multiprofissional em Saúde, em 5 áreas. 

 

Durante décadas, a FAMEMA atuou na atenção à saúde da população, 

também responsável por hospitais e ambulatórios, como o Hospital das Clínicas de 

Marília, o Hospital Materno Infantil, o Hospital São Francisco, Oncoclínica, 

Hemocentro, Ambulatório Médico de Especialidades Governador Mário Covas e 

Centro de Reabilitação Lucy Montoro, referências para atendimento SUS de média e 

alta complexidade para 62 municípios assistidos pelo DRS IX - Departamento 

Regional de Saúde.  

 

          Em 2015, o Governo do Estado de São Paulo criou a Autarquia 

HCFAMEMA - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - 

entidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde.  

             As autarquias de ensino - FAMEMA e de saúde - HCFAMEMA atuam em 

conjunto e de forma coordenada. Suas atividades abrangem o ensino, a 

pesquisa, a atenção à saúde, a prestação de serviços e ações sociais. O 

HCFAMEMA, instituição de assistência à saúde, dotada de hospitais e 
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ambulatórios, que são utilizados como campo de estágio para estudantes em 

cursos de graduação e residentes da pós-graduação da FAMEMA. 

 

                A FAMEMA é polo presencial para apoio pedagógico, acompanhamento 

do desempenho e avaliação dos alunos da Univesp (Universidade Virtual do 

Estado de São Paulo) na cidade de Marília. 

 

A FAMEMA é uma instituição voltada para a formação de profissionais 

comprometidos com as necessidades de saúde da população, integrando 

ensino, pesquisa e assistência, com responsabilidade social. 

 

FAMEMA – Orgulho de Marília! 
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ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA FAMEMA 

 

 

 

 

ORÇAMENTO 2021   

R$ 66.156.383,00 

Orçamento 
2020 

 R$ 
68.063.405,00 

ORÇAMENTO 
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Através do Plano Diretor e projetos de pesquisa, visando proporcionar 

melhores condições de trabalho, aprendizagem, pesquisa e apoio ao hospital 

escola, modernizando assim a infra-estrutura patrimonial de bens móveis da 

instituição, em 2021 foram adquiridos e incorporados no acervo patrimonial da 

FAMEMA R$ 681.779,52. 

 

EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO INFORMÁTICA 

 

SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇAO 

DE AGUA 

RELÓGIO DE PONTO 

FORNO MICROONDAS 

FRAGMENTADORA 

SISTEMA DE ALARME ANTI-

FURTO 

CANCELA AUTOMATICA 

TELEVISAO LED 55" SMART TV 

TELEVISAO LED FULL HD, 55 

ARMARIO DE AÇO 

CADEIRA FIXA, MADEIRA 

COMPENSADA 

CADEIRA GIRATORIA 

MICROCOMPUTADOR 

NO-BREAK 

MONITOR DE VIDEO 

SERVIDOR, DUAL DE 10 

NUCLEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMEMA EM NÚMEROS 

UNIDADES DE EDUCAÇÃO 

02 

SALAS DE AULA 

40 

ANFITEATROS 

02 

BIBLIOTECA 

01 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

01 

M2  INSTALAÇÃO 

11.970,50 

DISCIPLINAS 

63 

FUNCIONÁRIOS 

316 FUMES 

    49 FAMAR 

F
A

M
E

M
A

C
A

P
20

22
02

23
1

Autenticado com senha por ELOISA HARUE OKUMURA SAKAI - Secretário / DIRETORIAGERAL - 23/03/2022 às 10:15:32.
Documento Nº: 37475309-8554 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37475309-8554



   

 

 

18 

 

2.  GRADUAÇÃO 

 

No ano de 2021, a Faculdade de Medicina de Marília, continuou 

sofrendo os reflexos da situação epidemiológica do SARS-Cov-2 no Município 

de Marília desde 2020, sendo um deles a reorganização curricular do ano letivo 

de 2020 planejando seu término somente para 26 de março de 2021. 

As atividades curriculares terminaram na data prevista, e aí deu-se o 

início do ano letivo em 05 de abril de 2021, o qual continuou em situação de 

alerta em razão da segunda onda da doença. 

A primeira série dos cursos de medicina e enfermagem formou-se pelos 

estudantes ingressantes provindos das aprovações no vestibular. A grade 

desta série é composta por Unidade Educacional Sistematizada (UES), que 

acontece por meio das tutorias e Unidade de Prática Profissional (UPP), que 

trata-se da inserção dos estudantes na Atenção Primária com o objetivo de 

conhecer a realidade de saúde do município.  

As tutorias e UPP foram desenvolvidas de forma remota, ressaltando 

que as atividades práticas do Laboratório de Prática Profissional (LPP) foram 

realizadas por meio de apresentações de casos reais pelos pacientes 

simulados para discussão e construção do aprendizado pelos estudantes. Esta 

última forma, embora também remota, foi aplicada ao Exercício de Avaliação 

da Prática Profissional (EAPP). 

As atividades acadêmicas da segunda série dos cursos de medicina e 

enfermagem foram semelhantes à primeira série até o mês de agosto de 2021, 

quando o ensino se tornou híbrido. Nesse momento, as atividades do LPP 

retornaram de forma presencial, seguindo às normas da vigilância sanitária e 

epidemiológica, além das normas de biossegurança. 

A terceira série do curso médico teve suas atividades totalmente de 

forma remota até o mês de setembro/2021, quando retornaram de forma 

presencial às atividades de LPP e comunicação, além das atividades práticas 
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da UES  desenvolvidas no Hemocentro e Laboratório de Anatomia Humana. 

Desta maneira manteve-se de setembro a dezembro o ensino de forma híbrida. 

A terceira e a quarta séries do curso de enfermagem desenvolveram 

suas atividades curriculares práticas presenciais integralmente na área 

hospitalar e em Unidades de Estratégia de Saúde da Família, mantendo 

apenas o ciclo pedagógico de forma remota. Desta maneira também aderiram 

ao ensino de forma híbrida. 

A quarta série do curso médico realizou suas atividades tutoria de forma 

remota e as atividades práticas de forma presencial, de acordo com escala de 

locais, obedecendo às normas da vigilância sanitária e epidemiológica, bem 

como as normas de biossegurança. 

Com referência ao internato, 5ª e 6ª séries de medicina, por ter em sua 

grade curricular uma grande carga horária de atividades práticas, as mesmas 

aconteceram de forma presencial junto às unidades hospitalares e Unidades 

Básicas de Saúde do Município. Vale informar que alguns professores 

mantiveram o desenvolvimento da parte teórica do internato (ciclo pedagógico) 

de forma remota, o que podemos considerar que esta etapa da formação dos 

estudantes manteve-se de forma híbrida. 

Vale ressaltar que a FAMEMA em parceria com a Secretaria Municipal 

de Saúde ofereceu as duas primeiras doses e também a adicional da vacina 

contra a Covid-19 para todos os estudantes matriculados em seus cursos. 

A cada estágio iniciado de forma presencial e sempre que considerado 

necessário, a FAMEMA ofereceu kits com Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) pata todos os estudantes. 

Os ambientes onde foram realizadas as atividades práticas de forma 

presencial foram higienizados constantemente, com a disponibilização de 

recipientes com álcool gel para utilização dos que transitam nos locais. 

O ano de 2021 para a graduação foi um período rico em experiências 

acadêmicas, que serviu e ainda está proporcionando a oportunidade de 
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conhecer diferentes formas de fazer com que o processo ensino-aprendizagem 

aconteça, bem como as adaptações e reorganizações curriculares necessárias, 

possíveis, legais e passíveis de aplicabilidade. 

Oportuno informar que há um empenho constante dos gestores da 

FAMEMA , quanto da Graduação, para que a melhor opção seja deliberada no 

que se refere ao ensino no ano de 2022. Para tal, o planejamento está 

ocorrendo desde meados de 2021. Caso a situação epidemiológica permita, a 

retomada presencial de todas as atividades irá ocorrer de maneira segura em 

todos os ambientes educacionais. 

Em razão da pandemia, os serviços de saúde também tiveram que se 

adequar às necessidades e agora encontram-se numa reorganização dos 

cenários, que pela demanda da ocasião sofreram alterações em seus 

atendimentos. Novas negociações com parceiros externos como Secretaria 

Municipal da Saúde e HCFAMEMA foram feitas para que os campos de 

estágios novamente recebam os estudantes neste ano letivo de 2022, ainda se 

respeitando os protocolos de distanciamento social e higienização.  

Este novo contexto sinaliza melhoras do quadro geral, trazendo a 

esperança de que 2022 o ensino possa continuar na modalidade híbrida, 

porém com as atividades laboratoriais e de prática profissionais de maneira 

presencial. 

Mais um ano de desafios e de serviços intensos em todos os segmentos 

sob a responsabilidade e coordenação da Diretoria de Graduação, que de 

acordo com o Artigo 40 do Regimento da Faculdade de Medicina de Marília, 

responde pelas atividades acadêmicas e pela Secretaria de Graduação, 

Laboratórios de Aprendizagem, Unidade de Educação em Ciências da Saúde e 

Biblioteca, que serão na sequência discriminados. 

 

 

 

 

 

F
A

M
E

M
A

C
A

P
20

22
02

23
1

Autenticado com senha por ELOISA HARUE OKUMURA SAKAI - Secretário / DIRETORIAGERAL - 23/03/2022 às 10:15:32.
Documento Nº: 37475309-8554 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37475309-8554



   

 

 

21 

 

                2.1 Secretaria Geral de Graduação  

        

            A Secretaria de Graduação compreende os setores: Secretaria 

Geral, Secretarias de séries, Secretaria da Unidade Educacional Eletiva, 

Secretarias dos Núcleos de Atenção à Saúde e Serviço de Apoio Didático 

Pedagógico ( SADP). 

          

          2.1.1 Secretaria Geral 

 

      A FAMEMA oferece, anualmente, 80 vagas para o curso de 

Medicina, com duração de 6 anos e 40 vagas para o curso de Enfermagem, 

com duração de 4 anos.  

Os Cursos de Medicina e Enfermagem obtiveram conceito 5 no último ENADE 

e obtiveram a renovação de Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 23, de 

10/02/2021, Publicada no D.O.E. nº 28, Vol. 131, de 11/02/2021, Poder 

Executivo – Seção I, p. 31. 

 

Distribuição de vagas dos Cursos de Medicina e Enfermagem 

 
Quadro 1 - Cursos de Medina e Enfermagem, distribuição de vagas, Marília, 2021. 

VAGAS MEDICINA ENFERMAGEM 

 

 

DISTRIBUIÇÃO 

UNIVERSAL 68 34 

PIMESP 

EGRESSOS DE 

ESCOLAS 

PÚBLICAS - EP 

8 4 

EGRESSOS DE 

ESCOLAS 

PÚBLICAS QUE 

SE 

AUTODECLARAM 

PRETOS, 

PARDOS E 

ÍNDIOS – EP 

PPI 

4 2 

TOTAL 80 40 
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Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista - 

PIMESP 

 

Como política institucional de inclusão social a FAMEMA implantou desde 

2015 o Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista - 

PIMESP garantindo que 15% (quinze por cento) das vagas dos cursos de 

Medicina e Enfermagem sejam ocupadas por candidatos que cursaram 

integralmente o Ensino Fundamental e Médio em Escolas Públicas ou a 

Educação de Jovens e Adultos em Escolas Públicas - EP. Dentro dos 15% 

(quinze por cento) do número total de vagas da FAMEMA destinadas ao PIMESP 

são contempladas 35% (trinta e cinco por cento) das vagas para candidatos 

egressos de escolas públicas que se autodeclaram como Pretos, Pardos ou 

Indígenas - EP PPI. 

 

Quadro 2 - Cursos de Medina e Enfermagem, vagas PIMESP, Marília, 2021. 

 

               Nos quadros de 3 a 8 demonstra-se a quantidade de inscritos e a 

relação candidato/vaga dos três últimos processos seletivos referente aos anos 

de 2020, 2021 e 2022. 

 

Quadro 3 – Vestibular 2020, Medicina, candidatos por vagas, Marília, 2020. 

MEDICINA INSCRITOS VAGAS 
RELAÇÃO 

CANDIDATO/ 
VAGA 

ÚLTIMA 
CONVOCAÇÃO 

ÚLTIMA 
CLASSIFICAÇÃO 

CONCORRÊNCIA GERAL 15.813 80 197,7 - - 

SISTEMA DE VAGAS 

UNIVERSAL 13.758 68 202,3 9ª chamada  119º 

PIMESP 

EGRESSOS DE ESCOLAS 
PÚBLICAS – EP 

1.447 8 180,9 9ª chamada 1633º 

EGRESSOS DE ESCOLAS 

PÚBLICAS QUE SE 

AUTODECLARAM PRETOS, 

PARDOS E ÍNDIOS – EP PPI 

608 4 152,0 7ª chamada 3877º 

* Vestibular realizado pela Fundação VUNESP e a prova foi realizada em 7 de dezembro de 2019 

Curso 

PIMESP (15% do número total de vagas) 

EP 
Número de vagas PIMESP para 
candidatos egressos do ensino 

fundamental e médio de escolas 
públicas independentemente da 

questão de cor ou raça (EP) 

EP+ PPI 
(35% dos 15% das vagas do PIMESP) 

Número de vagas PIMESP para candidatos egressos 
do ensino fundamental e médio de escolas públicas e 

que se autodeclaram Pretos, Pardos ou Indígenas 
(EP+PPI) 

Nº total 
de vagas reservadas 

para o PIMESP 

Enfermagem 4 2 6 

Medicina 8 4 12 
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Quadro 4 - Vestibular 2020, Enfermagem, candidatos por vagas, Marília, 2020. 

ENFERMAGEM INSCRITOS VAGAS 
RELAÇÃO 

CANDIDATO/ 
VAGA 

ÚLTIMA 
CONVOCAÇÃO 

ÚLTIMA 
CLASSIFICAÇÃO 

CONCORRÊNCIA GERAL 167 40 4,2 - - 

SISTEMA DE VAGAS 

UNIVERSAL 117 34 3,4 7ª chamada  80º 

PIMESP 

EGRESSOS DE ESCOLAS 
PÚBLICAS - EP 

28 4 7,0 - - 

EGRESSOS DE ESCOLAS 
PÚBLICAS QUE SE 
AUTODECLARAM 

PRETOS, PARDOS E 
ÍNDIOS – EP PPI 

22 2 11,0 - - 

* Vestibular realizado pela Fundação VUNESP e a prova foi realizada em 7 de dezembro de 2019 

 

Quadro 5 - Vestibular 2021, Medicina, candidatos por vagas, Marília, 2021. 

MEDICINA INSCRITOS VAGAS 
RELAÇÃO 

CANDIDATO/ 
VAGA 

ÚLTIMA 
CONVOCAÇÃO 

ÚLTIMA 
CLASSIFICAÇÃO 

CONCORRÊNCIA GERAL 13.951 80 174,4 - - 

SISTEMA DE VAGAS 

UNIVERSAL 12.241 68 180 19ª chamada 204 

PIMESP 

EGRESSOS DE ESCOLAS 
PÚBLICAS - EP 

1.252 08 156,5 18ª chamada 2.230 

EGRESSOS DE ESCOLAS 
PÚBLICAS QUE SE 

AUTODECLARAM PRETOS, 
PARDOS E ÍNDIOS – EP PPI 

458 04 114,5 5ª chamada 5.179 

* Vestibular realizado pela Fundação VUNESP e a prova foi realizada em 6 de dezembro de 2020 

 

Quadro 6- Vestibular 2021, Enfermagem, candidatos por vagas, Marília, 2021. 

ENFERMAGEM INSCRITOS VAGAS 
RELAÇÃO 

CANDIDATO/ 
VAGA 

ÚLTIMA 
CONVOCAÇÃO 

ÚLTIMA 
CLASSIFICAÇÃO 

CONCORRÊNCIA GERAL 157 40 4,6 - - 

SISTEMA DE VAGAS 

UNIVERSAL 117 34 3,5 1ª chamada 40 

PIMESP 
EGRESSOS DE ESCOLAS 

PÚBLICAS - EP 
23 04 5,8 1ª chamada 27 

 

EGRESSOS DE ESCOLAS 
PÚBLICAS QUE SE 

AUTODECLARAM PRETOS, 
PARDOS E ÍNDIOS – EP PPI 

17 02 8,5 1ª chamada 9 

* Vestibular realizado pela Fundação VUNESP e a prova foi realizada em 6 de dezembro de 2020 

 

Quadro 7 - Vestibular 2022, Medicina, candidatos por vagas, Marília, 2022. 

MEDICINA 
 

INSCRITOS VAGAS 
RELAÇÃO 

CANDIDATO/ 
VAGA 

ÚLTIMA 
CONVOCAÇÃO 

ÚLTIMA 
CLASSIFICAÇÃO 

CONCORRÊNCIA GERAL 8.952 80 111,9 Correção da prova em andamento 

SISTEMA DE VAGAS 

UNIVERSAL 7.552 68 111,06 

Correção da prova em andamento 
PIMESP 

EGRESSOS DE ESCOLAS 
PÚBLICAS - EP 

968 8 121 

 

EGRESSOS DE ESCOLAS 
PÚBLICAS QUE SE 

AUTODECLARAM PRETOS, 
PARDOS E ÍNDIOS – EP PPI 

432 4 108 

* Vestibular realizado pela FGV e a prova foi realizada em 5 de dezembro de 2021 
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Quadro 8 - Vestibular 2022, Enfermagem, candidatos por vagas, Marília, 2022. 

ENFERMAGEM INSCRITOS VAGAS 
RELAÇÃO 

CANDIDATO/ 
VAGA 

ÚLTIMA 
CONVOCAÇÃO 

ÚLTIMA 
CLASSIFICAÇÃO 

CONCORRÊNCIA GERAL 98 40 2,45 Correção da prova em andamento 

SISTEMA DE VAGAS 

UNIVERSAL 55 34 1,62 Correção da prova em andamento 

PIMESP 
EGRESSOS DE ESCOLAS 

PÚBLICAS - EP 
26 4 6,5 

 

 

EGRESSOS DE ESCOLAS 
PÚBLICAS QUE SE 
AUTODECLARAM 

PRETOS, PARDOS E 
ÍNDIOS – EP PPI 

17 2 8,5 
 

* Vestibular realizado pela FGV e a prova foi realizada em 5 de dezembro de 2021 

 

Recepção aos estudantes ingressantes  

A FAMEMA se preocupa, a cada nova turma de estudantes ingressantes 

que chega, além de seus pais e familiares, com o acolhimento que irão receber, 

pois acredita que a maneira de recebê-los influencia positivamente na segurança 

que o novo estudante sente de que sua escolha pelo curso e pela instituição foi 

realmente certa, e com certeza passa a mesma segurança aos pais. 

Desta maneira, como já é institucionalizada, uma Comissão é instituída a 

cada ano com a finalidade de elaborar uma programação de cronograma com 

atividades para os estudantes e seus pais ou familiares, que possam participar e 

conhecer  algumas especificidades que a FAMEMA oferece. 

Esta Comissão é composta por diversos segmentos institucionais como 

coordenadores de série, docentes, funcionários e estudantes, o que se torna 

interessante, pois contempla às demandas de cada um, tornando-a completa para 

a apresentação adequada da Faculdade. 

 No ano de 2021, todas as atividades constantes na programação 

aconteceram de maneira on-line, sob a coordenação de um docente responsável. 

 É feita uma avaliação de cada momento apresentado e mesmo tendo sido 

de forma remota, a avaliação após computada apresentou resultado satisfatório. 

 

Evolução de Matrículas 

Quantidade de estudantes matriculados nos últimos dez anos (2012-2021). 

Quadro 09 

Cursos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Medicina 477 481 480 483 479 475 477 478 477 474 

Enfermagem 144 137 144 145 149 141 157 151 157 138 

Total 621 618 624 628 628 616 634 629 634 612 
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2.1.2. Corpo Docente 

   

Para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, a FAMEMA possui 

204 professores, sendo 140 docentes e 64 assistentes de ensino, dos quais 46 

possuem dedicação exclusiva.  

Quanto à titulação 68 são especialistas, 46 mestres, 85 doutores, 1 livre-

docente e 4 pós-doutorados.  

 

Há predominância de doutores, seguidos por especialistas e mestres. 

Entre os doutores, um possui o título de livre docente e outros quatro realizaram o 

estágio de pós-doutorado. Os dados foram fornecidos pela Divisão de Recursos 

Humanos em  dezembro de 2021 e corroborados pelos currículos dos 

profissionais disponibilizados na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ. 

 

 

 

 

Quadro 10 – Titulação, Docentes e Assistentes de Ensino da FAMEMA, Marília, 2021. 

 

 

DOCENTES E ASSISTENTES DE ENSINO 

Titulação Quantidade % 

Especialista 68 33,33% 

Mestre 46 22,55% 

Doutor 85 41,67% 

Livre Docente 1 0,49% 

Pós Doutor 4 1,96% 

Total 204 100% 

 

Quanto ao regime de tempo integral, dos 204 professores, 65 cumprem 

carga horária de 40 horas semanais, representando 31,86% do total.  
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Quadro 11 – Regime em tempo integral, Docentes e Assistentes de Ensino da 

FAMEMA, Marília, 2021. 

 

 

DOCENTES E ASSISTENTES DE ENSINO – FAMEMA 

40 HORAS 

TITULAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Mestre 17 8,33% 

Doutor 48 23,53% 

Total 65 31,86% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

QUANTIDADE DE OCORRÊNCIA POR TIPO – 2021 

AFASTAMENTO ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE MENOR E IDOSO 7 

AFASTAMENTO EVENTO CIENTÍFICO 5 

AFASTAMENTO EVENTO DESPORTIVO 1 

AFASTAMENTO POR ÓBITO DE FAMILIAR 15 

ATESTADO DE MATRÍCULA 658 

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 38 

CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO 73 

AFASTAMENTO POR CONVOCAÇÃO DO EXÉRCITO 5 

AFASTAMENTO POR CONVOCAÇÃO JUDICIAL 1 

DESISTÊNCIA 10 

DESLIGAMENTO 3 

AFASTAMENTO POR GALA 1 

LICENÇA GESTANTE 1 

MATRÍCULA 139 

SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE AVALIAÇÃO 581 

TRANCAMENTO 1 

TRANSFERÊNCIA 12 

TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO 1 

TRATAMENTO EXCEPCIONAL 368 

DECLARAÇÕES DIVERSAS EXPEDIDAS  311 

TOTAL 2.231 
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.1.3 Ocorrências de matrículas registradas no Sistema de Gestão 

Acadêmica - SIGA, Marília, 2021.  

Entre os meses de março a outubro foi realizada a coleta de dados e 

preenchimento do Sistema do Censo da Educação Superior 2020 realizada pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que 

utiliza dos dados para a construção de indicadores como o Conceito Preliminar de 

Curso (CPC) e Índice Geral de Cursos (IGC). 

No mês de abril foi realizada a coleta de dados e preenchimento da 

Avaliação de Cursos Superiores do Guia da Faculdade, parceria da Revista 

Quero Educação e do jornal O Estado de S. Paulo. No mês de outubro o 

resultado foi publicado e os cursos de Medicina e Enfermagem receberam 4 

(quatro) estrelas. 
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  Os Calendários Acadêmicos e o Calendário Institucional 2022 foram 

aprovados pela Congregação em 17 de dezembro de 2020. Entretanto foram 

necessárias readequações, que foram aprovadas pelos Colegiados dos Cursos 

de Medicina e Enfermagem em 09 de novembro e na Congregação em 02 de 

dezembro de 2021.   

Em dezembro foi elaborado o Relatório Analítico para fins de 

recredenciamento da Faculdade de Medicina de Marília junto ao Conselho 

Estadual de Educação do Estado de São Paulo. 

A Secretaria de Graduação realizou o acompanhamento das publicações 

das legislações referentes ao ensino emanadas dos órgãos federais e estaduais. 

 

      2.1.4 Revalidação de Diploma no Exterior 

 

Foram providenciados formulários e documentações de verificação de 

autenticidade das credenciais de educação médica por meio do site da 

Educational Commission for Foreign Medical Graduates - ECFMG para um 

egresso diplomado pela FAMEMA para revalidação do diploma nos EUA e dois 

estudantes, que realizarão a revalidação após o término do Curso de Medicina. 

 

      

2.1.5 Monitorias e Bolsa Auxílio 

Em 2020 foram elaborados e encaminhados para tramitação nas devidas 

instâncias superiores os anteprojetos de lei para concessão de bolsas 

permanência e de monitoria aos estudantes dos cursos de graduação da 

Faculdade de Medicina de Marília. 

Um importante avanço foi a aprovação da Lei nº 17.462, de 25 de 

novembro de 2021, que cria no âmbito da FAMEMA, o Programa de Bolsa Auxílio 

Permanência - PBAP-FAMEMA, destinado à concessão de bolsas de auxílio 

permanência aos estudantes dos cursos de graduação da Faculdade de Medicina 

de Marília – FAMEMA, em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

O anteprojeto de lei da monitoria continua em tramitação. 
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2.1.6 Abertura de Edital Público para Transferência 

 

No mês de dezembro de 2021 foi publicado o edital para preenchimento de 

vinte e cinco vagas de transferência para a segunda série do Curso de 

Enfermagem, para o ano letivo de 2022, que terá início no dia 21 de fevereiro de 

2022. 

      

    2.1.7 Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para Covid-19 –      

              SIMED 

 

A FAMEMA passou a monitorar o risco de propagação da Covid-19, com casos 

suspeitos e confirmados de estudantes, docentes, assistentes de ensino e técnicos 

administrativos, por meio do Sistema de Informação e Monitoramento da Educação 

para Covid-19 – SIMED.  

A utilização do SIMED tornou-se obrigatória para instituições de ensino 

superior sob jurisdição do Conselho Estadual de Educação, em razão do Decreto 

65.384/20 e Deliberação CEE 194/2021.  

As funcionalidades do sistema são: Identificação de casos de Covid; Registro 

de sintomas; Levantamento de Comorbidades; Registro de período de isolamento 

domiciliar e Segurança do armazenamento das informações. 

Os  Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT 

FUMES e FAMAR são responsáveis pelo monitoramento de docentes, assistentes de 

ensino e técnicos administrativos.  

A Secretaria Geral é responsável pelo cadastro dos estudantes de graduação, 

realizando a inserção dos dados no SIMED.  

 

Secretarias de Séries, da UEE – Unidade Educacional Eletiva e dos 

NAS – Núcleos de Atenção à Saúde. 

 

As secretarias ligadas ao ensino são compostas por secretárias que 

formam uma equipe de apoio, que atua no sentido de viabilizar as atividades a 
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serem desenvolvidas nas diversas séries e cursos, organizando o material 

didático, lançando o material em sistemas próprios, gerando listas de frequência 

para estudantes e professores, digitando manuais, relatórios, atas de reuniões; 

separando material didático, organizando as escalas, os rodízios e a 

documentação necessária para o funcionamento dos Cursos; com o objetivo de 

apoiar os professores e gestores e inserir os estudantes nos diversos cenários de 

ensino-aprendizagem, que estão atendendo as atividades curriculares de acordo 

com sua característica. 

 

 

 2.1.8 SADP – Serviço de Apoio Didático Pedagógico 

 

Neste setor as atividades foram intensas tanto durante o período em que 

as atividades curriculares foram por via remota como quando o retorno presencial 

gradativo de cada série. Os profissionais que atuam no SADP se 

responsabilizaram de colaborar no apoio aos professores em gravações de aulas, 

conferências para serem disponibilizadas aos estudantes, bem como orientarem e 

acompanharem os mesmos no acesso às plataformas utilizadas na instituição e o 

uso adequado das mesmas. 

 

 2.2  Laboratórios de Aprendizagem 

 

Parte das atividades acadêmicas e pedagógicas dos cursos de Medicina e 

Enfermagem é realizada em Laboratórios de Aprendizagem ligados à Diretoria de 

Graduação. 

 

      2.2.1 Laboratório Morfofuncional e de Simulação 

 

           Identificação da área e diagnóstico da situação atual:  

  

O Laboratório Morfofuncional e de Simulação realística caracteriza-se por 

um espaço privilegiado para a autoaprendizagem, construção de conhecimentos e 

desenvolvimento de recursos cognitivos, psicomotores e afetivos. Favorecem as 
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atividades individuais e o trabalho em grupo, proporcionando a socialização de 

saberes, a colaboração recíproca e construção do conhecimento. É um importante 

espaço de busca, necessidade que nasceu na construção das questões de 

aprendizagem. Tutorias também são realizadas neste espaço, pois a 

disponibilidade de peças anatômicas contribui para a discussão entre os 

estudantes, tornando mais significativo o aprendizado. 

O Laboratório Morfofuncional funciona desde 1998 e dentro do mesmo 

espaço físico funciona o Laboratório de Simulação da Prática Profissional, desde 

que foi criado o cenário de aprendizagem da Unidade de Prática Profissional 

(UPP) para todas as séries de Medicina e de Enfermagem, este ano de 2021 a 

partir do segundo semestre as atividades foram retomadas gradativamente, mas 

ainda atípico de sua rotina habitual. 

Este Laboratório trabalha com simulações realísticas, com peças 

simuladoras de procedimentos ou com o programa de Pacientes Simulados. 

Durante o ano os colaboradores responsáveis pelo laboratório montam as 

estações práticas em cada sala, fornecem materiais específicos para cada tipo de 

simulação, realizam as maquiagens que simularam ferimentos, sutura, lesões de 

pele, nódulos, entre outras. Checam com frequência os materiais, equipamentos e 

livros, quanto à manutenção e extravio. Neste espaço há disponibilidade de 8 

salas para simulações, sendo que duas delas dividem espaço com o Laboratório 

Morfofuncional. Além destas, o Laboratório de Simulação ainda conta com 10 

salas na Unidade de Educação, 03 salas no hospital materno infantil (HCII). Este 

laboratório permite a simulação de técnicas e procedimento voltados ao exame 

clínico, procedimentos médicos e de enfermagem. 

Entre as atividades desenvolvidas no Laboratório Morfofuncional da 

FAMEMA, destacam-se ainda: 

Laboratório de Prática Profissional (LPP): da primeira à quarta série do 

curso de Enfermagem e da primeira à sexta série de Medicina. O Programa de 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde – áreas Urgência, Materno 

Infantil, Saúde Coletiva, Saúde Mental e Médico-Cirúrgico, realizam atividades 

didáticas no Laboratório Morfofuncional, considerando as diferentes 

especificidades; 
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Apoio à Prática Profissional (APP): esta atividade foi construída para 

garantir o trabalho das habilidades que são comuns a todos os grupos da UPP1, 

UPP2, UPP4 da Enfermagem e UPP6 da Medicina. Realizamos respectivamente 

as atividades de: biossegurança e lavagem das mãos, curativos, medicações via 

oral, inalatória, endovenosa e intramuscular. Na sexta série de medicina e quarta de 

enfermagem realizamos em conjunto atividades de procedimentos cirúrgicos em 

bonecos simuladores.  

 Atividades de Avaliação: todas as séries dos cursos de Medicina e de 

Enfermagem constroem suas atividades de avaliação (EAPP – Exercício de 

Avaliação da Prática Profissional) e encaminham suas solicitações ao Laboratório 

Morfofuncional para a organização destas práticas: preparando os pacientes 

simulados com maquiagens específicas para cada caso, na busca de aproximar, 

cada vez mais situações preparada para simulações. Além disso, é de 

responsabilidade do Laboratório Morfofuncional o preparo para as salas com os 

devidos materiais e equipamentos para as simulações; 

Tutorias: uso de salas para os grupos de tutoria utilizando os modelos 

anatômicos, sala de imagem e acervo literário; 

Atividades pedagógicas das disciplinas Básicas e de Especialidades: 

acontecem com frequência, com prévio agendamento das práticas para as séries 

de graduação dos cursos de medicina e de enfermagem. 

Atividades didáticas das Ligas: espaço utilizado para as reuniões e 

encontros das Ligas de Estudantes: Liga de Dermatologia, Liga de Pediatria, Liga 

de Assistência à Gestante, Liga de Geriatria, Liga do Trauma, Projeto Alfa-

FAMEMA, Liga de Gerontologia, Sociedade Científica de Pneumologia, Liga de 

Cardiologia, entre outras; 

Trabalhos de Iniciação Científica: os trabalhos são orientados por 

docentes de diferentes áreas do conhecimento e objetivam a interdisciplinaridade 

e trabalho multiprofissional; 

Apoio para atividades acadêmicas, de pós-graduação ou capacitação 

em serviço de funcionários: o Laboratório Morfofuncional e de Simulação 

facilitam o desenvolvimento de atividades acadêmicas ou de cursos de extensão 

universitária e de Residência das diferentes áreas propostas pela FAMEMA.  
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Capacitação dos Trabalhadores do Complexo Hospitalar do HC/ 

FAMEMA: por meio de empréstimos de manequins, possibilitou a capacitação em 

TECNICAS DE CURATIVOS desenvolvida aos Enfermeiros/técnicos de 

enfermagem da Instituição vinculados ao HCI, HCII.  

Infraestrutura existente: 

Atualmente o Laboratório Morfofuncional e de Simulação contam com a 

seguinte estrutura: 

- uma sala administrativa: que contém um computador ligado à internet e um 

computador que monitoriza o circuito interno de câmeras para controle do fluxo de 

pessoas, equipamentos e materiais; 

- três salas com peças anatômicas e material literário para autoaprendizagem, 

estruturada no sentido craniocaudal; 

- uma sala com 12 microscópios para desenvolvimento de atividades das 

disciplinas de histologia, embriologia, imunologia e patologia; 

- quatro salas com manequins didáticos para simulação de procedimentos como 

punções venosas, drenagens, sondagens vesical e gástrica, ausculta cardíaca e 

pulmonar, otoscopia, pressão arterial e pelves para exames de papanicolau. 

- São oito salas disponíveis para as atividades de simulação no Carmelo e mais 

cinco salas na Unidade de Educação, O Laboratório Morfofuncional conta ainda 

com um espaço de três salas que comporta em média 20 participantes no HCII, e 

uma sala contendo livros didáticos com temas específicos da área de materno 

infantil. Ainda assim o espaço está muito restrito para o número de atividades 

realizadas por todas as séries.  

Em andamento reforma da Infraestrutura: 

As dependências do laboratório morfofuncional situado no prédio da 

Avenida Monte Carmelo esta passando por reformas desde junho deste ano até 

presente momento, onde recebeu pintura, substituição dos aparelhos de ar 

condicionado, troca das portas e aguarda instalação de no novo pavimento e 

cortinas novas, as salas do laboratório do HCII receberam aparelhos de ar 

condicionado.  

 

Acervo do Laboratório Morfofuncional e de Simulação: 
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- Cortes anatômicos de todos os tipos (transversais, medianos, sagitais, 

longitudinais, secções e séries de secções), lacrados em caixas de acrílico, 

permitindo que o estudante tenha a noção de localização, tamanho e forma de 

órgãos e tecidos. Ainda para o auxílio de estudo anatômico, conta com prospectos 

e manequins desmontáveis o que facilita a percepção de forma (3D) e tamanho de 

tal estrutura; 

- Radiografias e tomografias computadorizadas: contam com uma coleção de 

Radiografias de tórax, membros superiores e inferiores, crânio e coluna vertebral; 

possibilitando a interdisciplinaridade entre peças anatômicas e anatomia 

radiológica. Há tomografia computadorizada céfalo caudal de secções anatômicas 

presentes do laboratório. 

- 12 microscópios, caixas com cortes histológicos dos diversos sistemas; fixações 

em sistema sangüíneo; caixas de lâminas embriológicas, que permite o estudo 

auto-dirigido ou discussões em consultorias com professores de citologia, 

histologia, imunologia, hematologia, patologia, parasitologia e embriologia. 

- Literatura: o acervo de livros do laboratório, esta sendo atualizada por 

exemplares recentes através de aquisição em conjunto com biblioteca. 

- Modelos simuladores / anatômicos: além de contar com as várias peças que 

permitem estudo anatômico, possui ainda manequins, como: 

04 pelves femininas para coleta de Papanicolau e toque vaginal que permitem a 

verificação dilatação de colo; 

03 modelos que permitam toque prostático  

2 modelos de abdômen gravídico que permite o exame da gestante ausculta de 

batimentos cardiofetais e palpação  

2 modelos de tórax feminino possibilitando o exame de mamas  

4 manequins para passagem de sonda vesical 

1 manequim para passagem de sonda gástrica  

2 manequins de ausculta cardíaca pulmonar 

1 manequim para otoscopia 

1 peça para visualização de fundo de olho 

1  manequim de verificação de PA  
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3 manequins de intubação endotraqueal adulto infantil 

1 manequim para punção de veia central  

2 manequins de punção venosa veia femoral e intraóssea 

1 manequim ACLS Skill Master (Advanced Cardiologic Life Support) 

3 manequins de reanimação cardiopulmonar como Anne baby e Junior 

1 manequim de obstrução de vias aéreas 

2 manequins de simulador de parto com cavidade pélvica 

1 manequim adulto para praticar cuidados de higiene bucal aplicações de injeções 

intramusculares e intravenosos e subcutâneas cuidados com colostomia 

sondagem nasogástrica e vesical, exame de mama úlceras de decúbito intubação 

oral e nasal monitor de RCP 

3 reanimador manual (tipo ambu adulto)  

3  reanimador manual (tipo ambu infantil) 

1 simulador dorso de intubação pediátrico ventilação com ressuscitador tórax 

fechado para compressão  

1 simulador de arritmia, 11 arritmia diferentes para praticar medidas de 

desfibrilação  

1 simulador de paciente adulto para treinamento avançado de vias aéreas 

obstruídas e difíceis, desfibrilador cardíaco, medida de pressão sanguínea e não 

invasiva auscultação e reconhecimento de sons cardíacos e pulmonares, pupilas 

com condições de simulação de condições clínicas diferentes (normais bióticas e 

midiáticas Megacolde Vitalsim 

10 oftalmoscópios dois jogos de laringoscópio adulto e infantil com 4 lâminas cada. 

Recursos audiovisuais conta com acervo de slides projeção de fitas e VHS 

facilitando a o processo de aprendizagem. Dentre as fitas, possui coleção de 

entrevistas da APM, UNIFESP e UFRJ, com os mais diversos assuntos (anátomo-

fisiológico, patológicos, epidemiológicos e semiológicos). Conta com 02 

computadores à disposição dos alunos e 01 computador na sala de apoio/gestão. 
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Está em processo de compra a aquisição de aparelhos de TV para instalação 

futura, nas dependências do laboratório morfofuncional do Carmelo e do HCII e 

digitalização do acervo de fitas de VHS de são de interesse dos professores das 

disciplinas relacionadas. 

 

Kits de Exame Físico: o laboratório conta com 15 kits de exame físico utilizados 

nos laboratórios das práticas profissionais da segunda, terceira e quarta séries dos 

cursos de medicina e de enfermagem. Os kits contêm: plicômetro, 

esfignomanômetro, estetoscópio, fita métrica, otoscópio, relógio, réguas 

oftalmoscópio, diapasão, termômetro, espátulas, lanterna pupilar, luvas, algodão, 

álcool, gaze, abaixador de língua. 

1 Ressuscitador Pediátrico completo de silicone Moriya 

1 Simulador de arritmias Symbio 

1 Manequim de RCP com simulador de EGG Infantil 

1 Desfibrilador Externo Automático 

5 Manequim para punção de veia periférica  

 

Recurso didático áudio/visual: 

- Fitas de vídeo: 93 

- Radiografias: 111 

- DVDs: 105  

- Microscópios: 12 

- Negatoscópios: 12 

- Aparelho de DVD: 01 

- Aparelho de Vídeo: 01  

 

Informatização do Laboratório Morfofuncional e de Simulação: 

O Laboratório Morfofuncional e de Simulação atualmente conta com 04 

microcomputadores com acesso a rede interna e internet, e destes, 01 está 

disposto aos funcionários para execução de rotinas administrativas, 01 para 

programa interno de monitorização com câmeras, 01 microcomputador disposto 

para o programa do manequim ACLS Skill Master (Advanced Cardiologic Life 
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Support) na Sala 02 do Laboratório e 01 a Disposição dos Estudantes para 

Utilização.  

 

Equipe Técnico-Administrativa: recursos humanos. 

Recursos humanos: o laboratório conta com um enfermeiro, quatro 

auxiliares de enfermagem, sendo que 02 deles estão lotados no Laboratório 

Morfofuncional do HCII e 02 na unidade do Carmelo com projeto para 2022 de 

destinar um profissional para unidade de educação, equalizando e organizando as 

atividades naquela unidade.  O horário de funcionamento para o atendimento dos 

estudantes de 2ª a 6ª feira das 7h30min às 17 h.  

 

Visitas Técnicas 

O Laboratório recebe demanda de vistas técnicas solicitadas por outras 

instituições, que visam conhecer a estrutura física, método de ensino, informações 

sobre o curso. As visitas são agendadas previamente para não interferir na rotina 

das atividades já programadas, assim consegue-se planejar quais áreas serão 

focadas de acordo com a necessidade ou preferência do público visitante. 

Os funcionários do setor acompanham a visita, disponíveis no dia e horário 

agendado. É interessante a integração entre os visitantes e os estudantes de 

Medicina e Enfermagem, pois há a possibilidade dos visitantes de terem o ponto 

de vista de nossos estudantes sobre a faculdade e sua rotina de estudos neste 

método de ensino utilizado em nossa Instituição.  

 

Materiais adquiridos recentemente 

No mês de novembro foram incluídos no Laboratório alguns 

simuladores/manequins, necessários para ampliação e melhorias das atividades 

realizadas, materiais estes destinados às atividades de ensino aprendizagem dos 

estudantes de Medicina e Enfermagem de todas as séries e para capacitação dos 

profissionais do serviço. 

- 02 manequins Bebê recém-nascido Bissexual Com Órgãos Internos para 

realização de procedimentos de enfermagem. 

- 04 Bebês Reborn utilizados para simulação e práticas de enfermagem. 

- 02 manequins/ perna para simulação de punção intraóssea. 
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Observação: 01 Manequim com simulador de sons respiratórios/cardíacos para 

prática de intubação/ventilação e reanimação cardiopulmonar adquirido em 2013 

sem uso foi colocado a disposição para praticas após treinamento em conjunto 

com fornecedor e NTI FAMEMA.  

 

Materiais adquiridos recentemente/aguardando entrega  

- 01 mesa digital 3D tela em LCD sensível ao toque com software para 

aulas de anatomia. 

- Reforma das poltronas e cadeiras do laboratório padronizando o modelo e 

a cor.  

 

Itens da reforma /aguardando entrega e instalação.  

- Confecção de armários planejados para organização das áreas 

administrativas e acadêmicas. 

- Instalação de portas de vidro temperado (na sala 01 e 02) laboratórios 

morfofuncional para simulação realística com manequins alta fidelidade da 

unidade do Carmelo. 

- Substituição do piso do laboratório. 

- Remoção dos aparelhos de ar condicionado antigos e reparos das janelas. 

 

     2.2.2 LABORATÓRIO DE EMBRIOLOGIA  

 

Atividades de Rotina 

Atividades didáticas 

 1ª série Medicina/Enfermagem: 1 conferência, 6 atividades práticas, 

6 materiais de apoio, 5 revisões. 

 2ª série Medicina/Enfermagem: 3 conferências, 5 atividades 

práticas, 4 materiais de apoio, 1 consultoria pré-programada, 22 revisões 

 3ª série Medicina: 3 conferências, 3 atividades práticas, 2 materiais 

de apoio, 5 revisões. 

 Laminário didático: 11 

 Manutenção e limpeza lâminas didáticas: 550 

 Manutenção e limpeza de modelos didáticos: 6 
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 Manutenção e limpeza básica microscópios didáticos: 22 

 Confecção de materiais didáticos: 10 

 

Atividades científicas 

 Amostras biológicas (ex-vivo) recebidas: 534 

 Amostras biológicas processadas: 312 

 Amostras biológicas aguardando processamento: 222 

 Cortes histológicos produzidos: ≅ 3000 

 Tipos diferentes de colorações realizadas: 15 

 Estudantes com projeto em andamento no laboratório: 15 

o Graduação: 04 

o Pós-graduação: 07 

o Pós-graduação (parceria interinstitucional): 04 

 Reações de imunoistoquímica realizadas: 300 

 Analisador de imagens: ≅ 1000 imagens processadas 

 

Atividades de inovação, melhoria ou incremento 

 Aprovação de Auxílio Regular à Pesquisa Fapesp: 2019/09488-2 

Objetivo: Pesquisa Básica em modelo animal com objetivo principal de 

avançar o conhecimento fundamental que visa investigar os mecanismos 

moleculares pelos quais a radiação afeta o sistema genital masculino, bem como 

compreender os efeitos do losartana, um antagonista do receptor AT1 da Ang II, 

sobre os danos agudos e tardios em testículos irradiados e verificar como ele 

pode proteger a saúde reprodutiva masculina diante desta exposição. 

Impactos: O impacto de um auxílio regular à pesquisa pela FAPESP é 

bastante significativo para o laboratório e também para o desenvolvimento dos 

projetos em andamento no local. Isto porque com os recursos recebidos, está 

sendo possível adquirir materiais permanentes e de consumo, que trazer 

possibilidades de inovação no delineamento metodológico das pesquisas. Isto 

amplia as possibilidades de publicação dos dados em periódicos de maior 

impacto. Além disso, a aquisição de novos equipamentos amplia o parque atual 

disponível no laboratório, viabilizando o desenvolvimento de novas pesquisas. 

Essas inovações trazem também impacto à pós-graduação e iniciação científica 
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da Instituição, pois possibilitam a continuidade das pesquisas, com recursos e 

sem interrupções. 

Resultados alcançados: considerando que o auxílio foi aprovado em 

setembro de 2021, o processo está em andamento e espera-se que este estudo 

pré-clínico contribua para futuras pesquisas de aplicações clínicas que visem 

novas possibilidades para o tratamento radioterápico, com altas doses de 

radiação, sobretudo em pacientes masculinos que estão em idade reprodutiva, 

conquistando-se, assim, melhor controle dos efeitos decorrentes da exposição 

ionizante e contribuir para melhor qualidade de vida dos indivíduos que 

sobrevivem ao câncer. Esta contribuição pode ter um impacto ainda maior ao 

considerar que no Brasil, para cada ano do triênio 2020-2022, estima-se a 

incidência de mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata e mais de 20 mil 

tumores de cólon e reto diagnosticados em homens. Portanto, a repercussão do 

tratamento desses cânceres pode levar a disfunções testiculares com 

consequências secundárias à saúde reprodutiva masculina. Além disso, espera-

se contribuir para a área de oncofertilidade, com uma estratégia potencial de 

preservação da fertilidade masculina para pacientes com diagnóstico de câncer, 

visando prevenir e/ou restaurar o tecido testicular e sua função contra os efeitos 

oxidativos da radiação. 

 

2.2.3 LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA 

No ano de 2021, o laboratório didático permaneceu cedido para o 

HCFAMEMA utilizá-lo nas demandas advindas da pandemia. Neste sentido, as 

atividades práticas presenciais permaneceram suspensas e houve a necessidade 

de se repensar a organização da atividade prática de forma remota. Assim uma 

área física foi disponibilizada para estruturar um laboratório de forma improvisada, 

visando atender as demandas para desenvolver a atividade de forma remota. As 

peças anatômicas foram transferidas para este espaço e foi estruturado um 

suporte de PVC para fixar a webcam. Estas atividades práticas foram 

desenvolvidas de forma síncrona. Os estudantes tiveram a possibilidade de 

visualizar as estruturas anatômicas das peças, apontadas pela docente, e ao 

mesmo tempo ter a possibilidade de esclarecer dúvidas. Além disso, com a 

finalidade dos estudantes terem uma aproximação com as peças anatômicas, 
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eles receberam um arquivo com a documentação fotográfica das peças secas, 

crânio, com indicação de setas para posterior reconhecimento e denominação das 

estruturas apontadas. Desenvolvemos também aulas assíncronas, gravadas pela 

plataforma zoom, que foram disponibilizadas para os estudantes. Com a liberação 

do laboratório, no final de outubro, retomamos as atividades práticas presenciais 

com os estudantes da 2ª e 3ª séries.  

As avaliações (EACs) foram realizadas de forma remota e a parte 2 do 

EAC, EAC prático, foi suprimido no período de pandemia. Ao longo do ano foi 

aplicado 4 EACs, o EAC1, EAC2, EAC3 e EAC4, bem como a reavaliação do 

EAC, REAC 1 e 2. Após as correções no prazo de 21 dias, foram realizadas as 

consultorias pré-programadas dos EACs e as revisões dos EACs e REACs. 

Quanto aos recursos humanos do corpo técnico, por ocasião da saída de um 

dos colaboradores, houve a designação de um funcionário para aprender e 

desenvolver as atribuições do cargo de técnico de morfologia.  

Foi encaminhado o processo de compra dos tanques de inox e de cubas 

com a finalidade de substituir as já existentes, buscando assim inovar e atender 

as normas de biossegurança determinadas pela ANVISA. No momento, 

aguardamos a efetivação do processo de compra. 

 

 2.2.4 LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR 

Participações de Janeiro a Dezembro de 2021: 

Tutorias com a 3ª série do curso de Medicina 

1º semestre: 05 de abril a 19 de julho – grupo online com 8 estudantes 

2º semestre: 30 de agosto a 16 de dezembro – grupo online com 10 

estudantes 

 

Eletivo na área de Biologia Molecular 

1º semestre: 01 a 26 de março – eletivo para estudantes da 2ª série: 02 

estudantes do curso de Medicina e 01 estudante do curso de Enfermagem – aulas 

teóricas online e aulas práticas presenciais no Laboratório de Biologia Molecular. 

2º semestre: 03 a 26 de agosto – eletivo para 01 estudante da 3ª série do 

curso de Medicina – aulas teóricas online e aulas práticas presenciais no 

Laboratório de Biologia Molecular. 
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Conferências: 

1ª série: Cursos de Medicina e Enfermagem 

Tema: Replicação do DNA, Transcrição do DNA e Síntese Proteica 

Carga horária total: 2 horas de conferência 

Objetivo: Propiciar aos estudantes aprendizagem de técnicas laboratoriais 

e, discutir com os estudantes, o caminho do DNA até a síntese de proteínas: 

replicação de DNA, transcrição em RNA e processo de síntese proteica.  

Tema: Ciclo Celular: crescimento e apoptose. Biologia molecular do câncer 

Carga horária total: 2 horas de conferência 

Objetivo: Propiciar aos estudantes aprendizagem sobre regulação do ciclo 

celular e processo de apoptose, tomando como disparador a biologia molecular 

do câncer. 

 

3ª série: Curso de Medicina  

Tema: Diagnóstico Molecular e Herança monogênica e sindrômica 

Carga horária total: 2 horas de conferência 

Objetivo: Propiciar aos estudantes aprendizagem de algumas técnicas 

moleculares e discutir com os estudantes as técnicas de eletroforese, PCR e 

extração de DNA aplicadas ao diagnóstico molecular.  

Tema: Replicação do DNA, Transcrição do DNA e Síntese Proteica 

Carga horária total: 2 horas de conferência 

Objetivo: Propiciar aos estudantes aprendizagem de técnicas laboratoriais 

e, discutir com os estudantes, o caminho do DNA até a síntese de proteínas: 

replicação de DNA, transcrição em RNA e processo de síntese proteica.  

     Participação no Grupo de Avaliação – de Fevereiro a Dezembro de 2021 – 

todas as quartas-feiras das 14 as 17 horas. 

  

 2.3 UNIDADE DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 2.3.1 NÚCLEO DE APOIO DISCENTE - NUADI 

O Núcleo de Apoio ao Discente - NUADI possui como principal atribuição 

oferecer apoio ao estudante no decorrer da graduação a fim de estimular 
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competências, resolver conflitos, dirimir possível desmotivação e insucesso 

acadêmico, além de desenvolver o elo entre estudantes e faculdade.  

O serviço é vinculado à Diretoria de Graduação da FAMEMA, e oferece 

apoio aos estudantes nas áreas de psicologia, serviço social e psicopedagogia, 

constituindo um espaço para acolhimento, atendimento, intervenção e 

acompanhamento do estudante, em segurança e num contexto de 

confidencialidade.  

Os atendimentos na área da psiquiatria ocorreram até julho de 2021, em 

razão do desligamento do profissional da Instituição. 

 

Atividades de rotina  

 Os atendimentos realizados ocorrem através de agendamento por 

demanda espontânea ou encaminhamento realizado por docentes e 

coordenadores.  

Produtividade  

- 264 atendimentos psiquiátricos; 

- 1.721 atendimentos psicológicos; 

- 106 atendimentos sociais individuais; 

- 04 atendimentos sociais às famílias; 

- 255 atendimentos psicopedagógicos 

 

Participação em Reuniões 

- Reuniões de Equipe semanais para tratar de demandas administrativas e 

discussões de caso. 

- Reuniões mensais com Diretoria de Graduação e Coordenadores de 

Cursos, com o objetivo de estreitar as discussões e melhorias dos recursos para o 

atendimento aos estudantes.  

 

Participação em Conferências  

- Conferência com os calouros através de plataforma virtual: Apresentação 

dos serviços ofertados no NUADI e palestra sobre “Saúde Mental do Estudante”; 

- Conferência através de plataforma virtual sobre saúde mental com 3ª 

série de Medicina e Enfermagem; 

F
A

M
E

M
A

C
A

P
20

22
02

23
1

Autenticado com senha por ELOISA HARUE OKUMURA SAKAI - Secretário / DIRETORIAGERAL - 23/03/2022 às 10:15:32.
Documento Nº: 37475309-8554 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37475309-8554



   

 

 

44 

 

- Conferência através de plataforma sobre saúde mental com 4ª série de 

Medicina e Enfermagem; 

 

  Participação em Comissões Institucionais 

-  Comissão de Recepção dos Estudantes 2021. 

- Comissão de  Prevenção  de  Assédio Sexual, Moral  e  Formas  de   

Violência.  

-  Comissão do Internato. 

 

Atividades de Educação em Saúde em Plataforma Virtual  

O objetivo destas atividades é favorecer o diálogo sobre temáticas que 

impactam todos os segmentos da sociedade, oportunizando através  de 

videoconferência pelo Google Meet, a participação da comunidade interna e 

externa da FAMEMA. 

- Roda de conversa: Campanha Janeiro Branco “ Quem cuida da mente 

cuida da Vida”. 

- Roda de Conversa: “Violência de gênero contra a mulher e os impactos 

na Saúde Mental”. 

- Roda de Conversa: “Psicosubstâncias e seu impacto na subjetividade”. 

- Comunicação com outros Núcleos de Apoio ao Discente. 

 

Matérias para o site da FAMEMA  

- Orientações sobre atividade física: 

 

a) Atividade Física em época de Pandemia. 

b) Alongamento X Aquecimento. 

      - Dicas de Organização de Estudo 

 

     Atividades de inovação, melhoria ou incremento 

- Participação da semana de recepção dos estudantes ingressantes 

durante processo de matrícula. 

a) Objetivo: Apresentar o serviço de atendimento ao estudante, que a 

FAMEMA oferece ao longo de sua graduação. 
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b) Impacto: Informar estudante e família sobre o serviço de apoio ao 

discente. 

c) Resultados: O estudante conseguir identificar a necessidade de receber 

o apoio de acordo com sua necessidade. 

 

 Projeto Setembro Amarelo 

     a) Objetivo: Valorização da Vida e Prevenção ao suicídio 

          b) Impacto: Em espaço de convivência da faculdade, a comunidade interna 

da FAMEMA, estudantes e funcionários, tiveram acesso a mensagens que 

remetiam para uma reflexão positiva sobre a vida. 

     c) Resultado: A sensibilização da comunidade interna sobre a temática. 

Projeto NUARTE 

          a) Objetivo: Contribuir, através da arte, para aproximar as pessoas, 

humanizar as relações e melhorar a qualidade de vida através das manifestações 

artísticas. 

           b) Impactos: Apresentação de segmentos artísticos no espaço de 

convivência da faculdade, através das parcerias com discentes e Secretaria da 

Cultura . 

           c)  Resultado: Participação e integração dos estudantes no evento. 

 Projeto Chamamento Público para Programa de Bolsa Auxílio ao 

Estudante  

            a) Objetivo: Firmar parceria com Pessoas Jurídicas que possam contribuir, 

por meio de apoio financeiro, com Bolsa Auxílio ao estudantes da FAMEMA, para 

continuidade de seus estudos. 

             b) Impactos/ Resultados: O Edital, com a Instituição interassada, em está 

em fase final, para que possamos realizar as etapas do processo seletivo dos 

candidatos. 

 

Participação em Fóruns, Congressos 

- I Fórum Internacional de Serviços de Apoio ao Estudante de Medicina. 

- Apresentação de Trabalho no I Fórum Internacional – FORSA com o título 

“A Entrevista como instrumento de Acolhimento e Prevenção em Saúde Mental ao 

Estudante de Medicina da FAMEMA” 
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           a) Objetivo: Aprimorar os cuidados em saúde mental aos estudantes de 

medicina. 

           b) Impacto: Apresentar e divulgar, em âmbito internacional, o trabalho 

realizado pelo Núcleo de Apoio ao Discente. 

           c)  Resultados: Implementação de ações e projetos 

 

Investimento na aquisição de moveis para melhora da ambiência e 

das condições de trabalho do setor. 

 

- Aquisição de notebook  

a) Objetivo: Manter os atendimentos  aos estudantes que optaram por 

permanecer em acompanhamento on line. 

b)  Impacto: Manutenção da oferta de cuidado. 

c)  Resultado: Índice de atendimentos  

 

      

2.3.2 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE MEDICINA 

 

No ano de 2021 realizou-se 65 reuniões oficiais, sendo 5 reuniões 

conjuntas com o NDE da Enfermagem, efetivando-se as seguintes atividades:  

 

 

 

Coordenação do NDE Medicina: Profa. Dra. Haydée Maria Rodrigues, até 

maio de 2021.  

Coordenação do NDE de Medicina a partir de maio de 2021: Prof. Cleber 

José Mazzoni, eleito pelos pares. 

Revisão do Regulamento do NDE institucional; 

Revisão da carga horária total do curso; 

Estudo do currículo da 1ª a 4ª série de Medicina, solicitado pela Direção 

Geral;  

Elaboração de “proposta curricular” da 1ª a 4ª série de Medicina;  

Elaboração da proposta curricular do Internato. 
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Apresentação de “proposta curricular” da 1ª a 4ª série de Medicina e 

Internato para Diretoria Geral, Diretoria de Graduação e NDE Enfermagem;  

Discussão das atividades complementares, iniciação cientifica, extensão e 

histórico escolar da FAMEMA; 

Elaboração do regulamento das atividades complementares da FAMEMA; 

 

Obs: A proposta curricular da Medicina foi enviada à Diretoria de 

Graduação, Coordenação do Curso de Medicina e Enfermagem e está no 

aguardo da resposta para execução. 

 

           2.3.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 

ENFERMAGEM 

No ano de 2021 foram realizadas trinta e oito reuniões.  

Em 2021, foi dada continuidade no desenvolvimento do trabalho de 

reconstrução dos conteúdos dos dois cursos solicitado pela direção geral, e as 

reuniões aconteceram, semanalmente, de forma online em razão da Pandemia 

iniciada em 2020. Para tanto, o grupo reuniu-se em pequenos grupos, com o NDE 

da medicina e com o diretor de graduação, o Prof. Dr. Carlos Alberto Lazarini ao 

longo do ano.  

 

Em novembro, foi entregue o trabalho executado pelo grupo durante o ano 

para o diretor de graduação e o grupo permaneceu se reunindo para dar 

continuidade a reconstrução dos desempenhos e conteúdos. 

No decorrer do ano de 2021 o NDE teve alterações na sua composição, 

estando atualmente composto conforme Portaria Nº 131/2021, de 13 de outubro 

de 2021. 

 

     2.3.4 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOCENTE – PDD 

 

Esse relatório descreve a organização para o desenvolvimento das 

estratégias de desenvolvimento continuado dos Docentes/ Professores atuantes 

na Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), nos âmbitos: da Educação 
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Permanente (EP), da Educação continuada (EC) e atividades para os docentes 

ingressantes na academia, como descrito na proposta regimental da Instituição. 

 

 

1. Implementação de capacitações elaboradas pelo Programa/Núcleo 

de Desenvolvimento Docente 

1.1  Planejamento das atividades  

 

Quadro 1 – Programação das atividades de EP- 1º e 2º semestres, 2021 

Tabela com a programação dos encontros de Educação 

Permanente  

1º semestre 

1ª série (UES) –  13 encontros – 02 grupos 

2ª série (UES) –  16 encontros – 02 grupos 

3ª série (UES) –  09 encontros – 01 grupo 

4ª série (UES) –  07 encontros – 01 grupo                                           

UPP4 Ciclo Pedagógico – 07 encontros – 01 grupo 

UPP/LPP 1, UPP/LPP2,  UPP/LPP3 , 5ª e 6ª séries (Não houve devido á 

pandemia da Covid19) 

As reuniões foram realizadas no modo remoto pela plataforma Meet 

2º semestre  

1ª série (UES) – 08 encontros – 01 grupo 

2ª série (UES) – 12 encontros – 02 grupos 

3ª série (UES) – 08 encontros – 01 grupo                                           

4ª série (UES) – 06 encontros – 01 grupo  

UPP4 Ciclo Pedagógico – 06 encontros – 01 grupo 

UPP/LPP 1, UPP/LPP2,  UPP/LPP3 , 5ª e 6ª séries (Não houve devido á 

pandemia da Covid19) 

As reuniões foram realizadas no modo remoto pela plataforma Meet 

 

 

OBS: Os encontros são realizados (semanalmente ou quinzenalmente) de 

comum acordo com a Coordenação de cada série e dos participantes dos 

mesmos. 
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Quadro 2–Programação das atividades de Educação Continuada- 1º e 2º semestres, 2021 

Atividades Número 
de 

encontros 

Datas 

Capacitações, apoio 

pedagógico, acesso às redes 

on line (devido pandemia da 

Covid19) – realizados pela 

psicopedagoga Camila 

Mazzetto Paes Seo de modo 

remoto e presencial (quando 

necessário) 

 

 

 

18 

 

 

   18, 19 e 20/01; 25 e 

26/02; 15 e 22/03; 06, 09, 

10, 12, 15 e 19/04; 03, 05 

e 11/05; 19 e 20/07 

No 2º semestre os encontros de Educação Continuada foram realizados, quando 

se fez necessário, dentro dos encontros de Educação Permanente 

 

 

 

Com o retorno das atividades psicopedagógicas presenciais, foi dada 

continuidade às atividades acompanhando a Educação Permanente da 2ª Série de 

tutores (UES) e os cenários de ensino e aprendizagem nas tutorias. 

 

Atividades de Inovação e melhoria 

A psicopedagogia realizou a criação de slides dos cadernos da série da 

Enfermagem finalizando e também slides do Projeto Pedagógico do Curso de 
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Medicina e Enfermagem que se apresenta em fase final. Também segue com a 

realização dos slides dos cadernos das séries do Curso de Medicina com o 

objetivo da capacitação docente aos professores que iniciam o ensino em saúde. 

Durante o ano letivo a psicopedagoga acompanhou os cenários de ensino 

e aprendizagem, sendo no primeiro semestre com o tutor de UPP2 e no primeiro 

e segundo semestres com tutores da UES 2021, com o objetivo de melhoria no 

atendimento e intervenção para o atendimento psicopedagógico clínico que 

atende o estudante em suas dificuldades individuais. 

          

     2.3.5 NÚCLEO DE AVALIAÇÃO 

 

O Núcleo de Avaliação é formado pelo Grupo de Avaliação e pelos Comitês 

de Avaliação Cognitiva do Estudante e Avaliação da Prática Profissional do 

Estudante. Este Núcleo também dá suporte à elaboração de relatórios e projetos 

relacionados às inovações curriculares em curso ou almejadas. 

 

 O Grupo de Avaliação é responsável pela análise de documentos formais 

de planejamento curricular e pela elaboração e análise de formatos de avaliação 

sobre o desenvolvimento curricular. É composto por docentes dos Cursos de 

Medicina, Enfermagem e técnico-administrativo. 

 O Comitê de Avaliação Cognitiva do Estudante volta-se para a avaliação 

da progressão do estudante nos cursos de graduação, sendo constituído por uma 

equipe de apoio à formulação de projetos e instrumentos para a verificação da 

aprendizagem cognitiva. São atribuições deste Comitê, entre outras: a validação 

dos Exercícios de Avaliação Cognitiva (EAC), a formulação e aplicação do Teste 

de Progresso, elucidar dúvidas tanto aos estudantes como aos docentes em 

relação à avaliação do ENADE, passar para a comunidade acadêmica os 

resultados das avaliações externas, com análises que auxiliam as disciplinas que 

compõem as áreas de conhecimento que sustentam as competências a 

realinharem sua participação na estrutura curricular.  

 O Comitê de Avaliação da Prática Profissional do Estudante tem como 

propósito auxiliar as equipes de planejamento dos cursos de graduação e pós-
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graduação a organizar instrumentos de avaliação que tenham como objetivo 

avaliar o desempenho individual dos estudantes. São atribuições deste Comitê:  

 Informar os prazos de entrega dos dados para organizar as 

avaliações; 

 Analisar os instrumentos propostos para avaliação de desempenho 

dos estudantes, segundo princípios do projeto político-pedagógico; 

 Verificar a validade e a confiabilidade dos instrumentos propostos; 

 Correlacionar o critério-referência de cada série dos cursos de 

graduação e de pós-graduação com os instrumentos propostos; 

 Orientar as equipes na construção dos instrumentos. 

 

Produtos e resultados do trabalho realizado pelos Comitês e Grupo de 

Avaliação em 2021 resumem-se a atividades de: 

 

Elaboração do material de avaliação; 

Atividades de pesquisa; 

Análise dos Exercícios de Avaliação Cognitiva (EAC) e dos Exercícios de 

Avaliação da Prática Profissional (EAPP); 

Participação na elaboração do Teste de Progresso Medicina 2021; 

Participação na elaboração do Teste de Progresso Enfermagem 2021; 

Envio de trabalhos científicos para eventos; 

Participação em eventos; 

Parceria com a ABEM - Associação Brasileira de Educação Médica;  

Publicações; 

Participação no NDE (Núcleo Docente Estruturante) e Comissão do 

Internato; 

 

     2.3.5.1 Elaboração de  Material de  Avaliação 

 

 

          Participação na análise do instrumento de avaliação das UPP (EAPP – 

Exercício de Avaliação da Prática Profissional) pelo Comitê de Avaliação da 

Prática Profissional do Estudante. 
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Participação na análise dos instrumentos de avaliação cognitiva (EAC – 

Exercício de Avaliação Cognitiva e TP – Teste de Progresso) pelo Comitê de 

Avaliação Cognitiva do Estudante.  

O Teste de Progresso para os estudantes de Medicina, elaborado em 

conjunto com o Núcleo Interinstitucional de Estudos e Práticas de Avaliação em 

Educação Médica (NIEPAEM), esse ano foi Nacional em parceria com a ABEM e 

aplicado online em 04/11/21, para os estudantes de 1ª à 6ª série de medicina. 

Teste de Progresso para os estudantes de Enfermagem, elaboração em 

conjunto com o Consórcio das Escolas de Enfermagem do Estado de São Paulo, 

foi aplicado online em 10/11/2021 devido a pandemia, para os estudantes de 1ª à 

4ª série de enfermagem. 

 

Teste de Progresso Interinstitucional Medicina / 2021  

Série 

Nº de 

estudantes que 

fizeram o teste 

Nº total de             

Estudantes 

% de estudantes que fizeram           

o teste em relação ao nº total 

1ª 78 82 95,12% 

2ª 74 74 100% 

3ª 82 82 100% 

4ª 77 77 100% 

5ª 89 89 100% 

6ª 73 73 100% 

Total 473 476 99,16% 

  

Teste de Progresso Interinstitucional Enfermagem / 2021 

 

Série 

Nº de 

estudantes que 

fizeram o teste 

Nº total de 

Estudantes 

% de estudantes que fizeram  

o teste em relação ao nº total 

1ª 16 17 94,12% 

2ª 18 39 46,15% 

3ª 34 39 87,18% 

4ª 36 43 83,72% 

Total 104 138 75,36% 

 

Atividades de Pesquisa / Relatório Técnico 
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Relatório “Técnico de Avaliação da Unidade de Prática Profissional 6/ 

UPP6 - Curso de Medicina - Formato 5 – F5 respondido pelos estudantes - 1º 

semestre de 2021”. Autores: Elza de Fátima Ribeiro Higa, Luzmarina Aparecida 

Doretto Braccialli, Magali Aparecida Alves de Moraes e Odilon Marques de 

Almeida Filho. 

Atualização “Caderno de Avaliação 2021” Autores: Grupo de Avaliação. 

Em andamento: proposta de nova estruturação do Histórico Escolar dos 

Cursos de Medicina e Enfermagem. Autores: Grupo de Avaliação. 

 

Oficinas/Conferências 

 

Conferência “PROCESSO AVALIATIVO NA FAMEMA” ministrada pelo 

Núcleo de Avaliação para as 1ª séries dos Cursos de Medicina e Enfermagem. 

Facilitador: Cássia Galli Hamamoto. Realizada: 13/05/2021 

 

2.3.5.2 Análise dos Exercícios de Avaliação Cognitiva (EAC) e dos 

Exercícios de Avaliação da Prática Profissional (EAPP) 

 

Apoio aos coordenadores de unidades para elaboração do EAC pelo 

Comitê de Avaliação Cognitiva do Estudante; 

Apoio aos coordenadores de unidades para elaboração do EAPP pelo 

Comitê de Avaliação da Prática Profissional do Estudante. 

 

2.3.5.3 Trabalhos 

 

Capitulo de livro publicado e apresentado no CINPSUS 2021; livro 

E_book “ International Handbook for the Advancement of Public Health Policies – 

Education and Professional Training in Health”  - volume 3 Editores: Ramon 

Missias-Moreira, Clarinda Festas, Cristina Prudêncio (organizadores) – Porto, 

Portugal: Publicações ESS, 2021. 540 p. Bibliografia. ISBN: 978-989-9045-20-

0;  Capítulo “FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE: A SIMULAÇÃO COMO 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO” Autores: Luzmarina 
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Aparecida Doretto Braccialli, Magali Aparecida Alves de Moraes, Silvia Franco da 

Rocha Tonhom.  

Artigo Publicado  

Artigo em periódicos 

Trabalho em anais 

 

Trabalho entitulado “FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE: A 

SIMULAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO”, 

publicação online nos anais do 1º Congresso Internacional Interdisciplinar Sobre 

Políticas Públicas de Saúde – CINPSUS, realizado na cidade de Petrolina-PE no 

período de 18 a 19 de junho de 2021. ISBN: 978-65-88648-61-2 (Livro Digital)  

Autores: Luzmarina Aparecida Doretto Braccialli, Magali Aparecida Alves de 

Moraes, Silvia Franco da Rocha Tonhom. 

 

2.3.5.4 Participação em Eventos 

 

     Mesa Redonda Investigação Qualitativa em Contexto de Pandemia “O 

Desafio Digital”, organização CIAIQ, evento online no dia 04 de fevereiro de 2021, 

Membros do Núcleo de Avaliação que participou do evento: Haydée Maria 

Moreira Rodrigues. 

 

 Trilhas de conteúdo em Enfermagem: O futuro da Enfermagem e as 

competências profissionais, evento online realizado no dia 13 de maio de 2021 

com carga horária de 2 horas. – formato exclusivamente online. 

Membros do Núcleo de Avaliação que participaram do evento: Cássia Galli 

Hamamoto. 

      V Seminário Internacional sobre Carreira Docente nas Profissões da 

Saúde. Avanços e desafios para a próxima década – Faculdade de Ciência 

Médicas - Unicamp, realizado em 18 de maio de 2021, online, com duração de 8 

horas. Membros do Núcleo de Avaliação que participaram do evento: Cássia Galli 

Hamamoto. 

    Summit de Inovação em Educação Médica – Jaleko/Artmed, realizado 

entre os dias 12, 13 e 14 de julho de 2021, online, com carga horária de 6 horas. 
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Membros do Núcleo de Avaliação que participaram do evento: Cássia Galli 

Hamamoto. 

 

    Curso de Extensão em Competências Profissionais Emocionais e 

Tecnológicas para Tempos de Mudança – PUCRS – Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, realizado em 24 de agosto de 2021, online, com 

carga horária de 4 horas. Membros do Núcleo de Avaliação que participaram do 

evento: Cássia Galli Hamamoto. 

 I Congresso Internacional Interdisciplinar sobre Políticas Públicas de 

Saúde – CINPSUS - de 18 a 19 de junho de 2021 formato exclusivamente online 

Membros do Núcleo de Avaliação que participaram do evento: Luzmarina 

Aparecida Doretto Braccialli, Magali Aparecida Alves de Moraes, Sílvia da Rocha 

Tonhon. 

 

2.3.5.5 Trabalho Apresentado no CINPSUS 2021 

 

Formação Profissional em Saúde: A Simulação como Estratégia de 

Aprendizagem e Avaliação" - (Magali Aparecida Alves de Moraes; Luzmarina 

Aparecida Doretto Braccialli e Sílvia Franco da Rocha Tonhom). 

 

Capitulo de livro publicado e apresentado no CINPSUS 2021; livro 

E_book “ International Handbook for the Advancement of Public Health Policies – 

Education and Professional Training in Health”  - volume 3 Editores: Ramon 

Missias-Moreira, Clarinda Festas, Cristina Prudêncio (organizadores) – Porto, 

Portugal: Publicações ESS, 2021. 540 p. Bibliografia. ISBN: 978-989-9045-20-

0;  Capítulo “FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE: A SIMULAÇÃO COMO 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO” Autores: Luzmarina 

Aparecida Doretto Braccialli, Magali Aparecida Alves de Moraes, Silvia Franco da 

Rocha Tonhom. 
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2.3.5.6 Prêmios e Destaques Recebidos 

 

No I Congresso Internacional Interdisciplinar sobre Políticas Públicas 

de Saúde – CINPSUS 2021:recebeu a “Menção Honrosa”, com o trabalho:  

"Formação Profissional em Saúde: A Simulação como Estratégia de 

Aprendizagem e Avaliação" - (Magali Aparecida Alves de Moraes; Luzmarina 

Aparecida Doretto Braccialli e Sílvia Franco da Rocha Tonhom). 

 

 Parceria 

Parceria com a ABEM para a realização do Teste de Progresso nas 

Regionais da ABEM . 

Parceria com o Consórcio de Escolas de Enfermagem do Estado de São 

Paulo para a aplicação do Teste de Progresso para o curso de enfermagem, 

criado em 2019, com as seguintes escolas: Escola de Enfermagem da USP – São 

Paulo, UNICAMP, UNIFESP, UFsCar, UNESP Botucatu, FAMEMA e FAMERP. 

Sílvia Franco da Rocha Tonhom e Luzmarina Aparecida Doretto Braccialli. 

 

2.3.5.7 PROGRAMA DE PACIENTE SIMULADO 

 

No início de 2021, devido à rescisão de contrato com a firma responsável 

em fornecer pacientes simulados à FAMEMA foi realizado novo processo de 

licitação emergencial para o período de 180 dias.  

Iniciou então um grupo de 20 pessoas, que foram capacitados pela 

coordenação do Programa de Pacientes Simulados todas as segundas-feiras das 

8 às 12 horas, de modo remoto devido às restrições sanitárias do Covid 19, via 

Plataforma Moodle a partir de 15 de março de 2021. 

Foi elaborado um termo de compromisso para realização de atividades 

práticas simuladas presenciais da 1ª a 6ª série do curso de medicina e da 1ª a 4ª 

série do curso de enfermagem para os colaboradores/pacientes simulados diante 

da pandemia da Covid 19, para que as atividades oferecessem segurança aos 

participantes. 
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Além da licitação emergencial foi realizada paralelamente outra licitação 

para a contratação definitiva de empresa por um período de 15 meses para 

fornecer os colaboradores/pacientes simulados para atuarem nos cursos de 

graduação da FAMEMA. 

No primeiro semestre de 2021 foi mantida a capacitação às segundas-

feiras das 8 às 12 horas com os 20 pacientes simulados contratados pela 

empresa terceirizada. A atuação dos mesmos ocorreu às quintas-feiras no 

período da manhã no LPP2 - Laboratório de Prática Profissional 2 no primeiro 

semestre, via remoto. Em abril iniciou-se a simulação no LPP3 – Laboratório de 

Prática Profissional 3 do curso de enfermagem, via remoto, de segunda-feira à 

tarde, quinta-feira manhã e tarde e sexta-feira pela manhã. Em maio iniciou-se às 

quartas-feiras de manhã o LPP5 – Laboratório de Prática Profissional 5 e em 11 

de junho, às sextas-feiras de manhã o LPP1 – Laboratório de Prática Profissional 

1. Todas essas atividades foram realizadas de forma remota. 

Em agosto iniciou-se uma nova empresa, com contrato por 15 meses e um 

novo grupo de pessoas começou o processo de capacitação para atuarem nas 

atividades de LPP – Laboratório de Prática Profissional. Sendo que em setembro 

foram retomadas as atividades presenciais com os estudantes e, desta forma 

foram reestruturados os grupos de estudantes com redução na quantidade dos 

mesmos por atividades de acordo com as normas sanitárias exigidas diante da 

pandemia da Covid-19. 

O LPP2 – Laboratório de Prática Profissional 2 dos cursos de medicina e 

enfermagem passou a acontecer com pacientes simulados às terças-feiras no 

período da tarde e às quintas-feiras nos períodos da manhã e tarde. 

O LPP3 – Laboratório de Prática Profissional 3 do curso de enfermagem 

manteve os mesmos grupos que já vinham desenvolvendo as atividades juntos, 

mas de forma presencial. 

O LPP1 – Laboratório de Prática Profissional 1 dos cursos de medicina e 

enfermagem manteve-se de forma remota. 

No final de outubro de 2021, iniciaram-se as capacitações para o EAPP -  

Exercício de Avaliação da Prática Profissional para as 2ª séries dos dois cursos. 

Outras capacitações foram realizadas pelos professores do curso de 

enfermagem organizadas pela coordenadora do Programa de Pacientes 
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Simulados para os EAPPs 3 e 4 – Exercício de Avaliação da Prática Profissional 

da 3ª e 4ª séries de Enfermagem. 

Em novembro, os pacientes simulados iniciaram o LPP3/comunicação do 

curso de medicina, às sextas-feiras de manhã. 

Ainda em novembro, os pacientes simulados participaram da capacitação e 

da atuação no EAPP - Exercício de Avaliação da Prática Profissional das 2ª séries 

e das 1ª séries dos cursos de medicina e enfermagem. 

No final de novembro ocorreram as capacitações para os EAPP - Exercício 

de Avaliação da Prática Profissional das 3ª e 4ª séries do curso de medicina. 

E no mês de dezembro os pacientes simulados participaram do 

LPP3/comunicação do curso de medicina até o dia 10 de dezembro. Além dessa 

atividade, participaram da simulação nos EAPPs – Exercícios da Prática 

Profissional das 3ª e 4ª séries de medicina até o dia 17 de dezembro de 2021. 

As capacitações nos meses de novembro e dezembro ocorreram em outros 

dias além da segunda-feira em virtude das diversas atividades desenvolvidas 

pelos pacientes simulados e pela necessidade da participação de professores 

especialistas de cada série.  

A coordenadora do Programa de Pacientes Simulados realizou durante 

todo o ano letivo a análise dos formatos de avaliações preenchidos pelos 

docentes e estudantes sobre o desempenho dos pacientes simulados para serem 

trabalhadas na capacitação. 

A coordenadora ainda participou do Comitê de Avaliação da Prática 

Profissional dos Estudantes na análise dos materiais dos EAPP das 1ª, 2ª e 3ª 

séries do curso de medicina e enfermagem e dos EAPP das 3ª e 4ª séries do 

curso de enfermagem, no que se refere aos scripts dos pacientes simulados, 

quantidade dos mesmos para a distribuição entre as séries e cursos de 

graduação. 

Além disso, a coordenação conferiu as listas de presença dos pacientes 

simulados nas atividades programadas, na medição das horas mensais, para 

envio ao setor de recebimento para pagamento junto a firma Cronon, contratada 

por licitação pela FAMEMA. 
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2.3.5.8 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

A CPA – Comissão Própria de Avaliação da FAMEMA, em razão da 

pandemia e das dificuldades enfrentadas no período, houve a necessidade da 

paralisação das atividades da Comissão. Com o retorno presencial e a saída de 

profissionais que compunham a sua formação, a mesma encontra-se em fase de 

reconstituição para que seja dada continuidade nos trabalhos já iniciados e dar 

início a novas ações. 

 

 2.3.6 BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) tem como 

objetivo dar suporte às atividades de graduação, pós-graduação, pesquisa e 

extensão, fornecendo e promovendo o acesso às informações atualizadas na 

área de ciências da saúde. Em atendimento a este objetivo, a mesma desenvolve 

implementações necessárias para atendimento de novas demandas, bem como 

atividades rotineiras. No corrente ano, segundo ano do período da pandemia pela 

COVID-19, parte dos serviços ainda ocorreram de forma online, buscando atender 

as necessidades acadêmicas dos usuários da melhor forma possível. A Biblioteca 

passou funcionar novamente em seu horário normal (07:30h. às 22:00h.), a partir 

do mês de agosto de 2021, mantendo os serviços nas formas presencial e online, 

uma vez que parte das atividades curriculares se mantiveram de forma remota. A 

frequência de usuários registrada pelo Portão Eletrônico da Biblioteca foi de 

20.581 no período. 

 

 2.3.6.1 ATIVIDADES 

 

Empréstimos e consultas de materiais 

 Conforme mencionado acima, a FAMEMA encontra-se em fase de 

retomada de suas atividades na forma presencial e a Biblioteca como parte de 

cenário acadêmico vem acompanhando este processo institucional. Mesmo após 

reabertura total da Biblioteca (agosto), a maioria dos usuários não fez uso dos 
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serviços de empréstimo e consulta de materiais por não residirem em Marília e 

permanecerem com atividades acadêmicas de forma remota. O serviço de 

consulta de materiais para estudos no espaço da Biblioteca esteve suspenso 

durante parte do ano como medida de prevenção da contaminação pelo 

coronavírus e foi reaberto a partir de agosto de 2021. Assim, o movimento destas 

atividades foi de 3.945 empréstimos e consultas de livros.  

 

Capacitações de usuários  

Foram desenvolvidas atividades de capacitação/orientação para uso das 

principais ferramentas de pesquisa em ciências da saúde como: LILACS, 

MEDLINE/PUBMED, Biblioteca Eletrônica SciELO (livros e periódicos), 

Bibliotecas Virtuais em Saúde (Bireme, Ministério da Saúde, Psicologia, 

Enfermagem), Portal de periódicos CAPES, Plataforma Sucupira, e base de 

dados interna da biblioteca – Sophia Biblioteca. Também foram realizadas 

capacitações para normalização de trabalhos acadêmicos (normas ABNT e 

Vancouver) e uso do gerenciador de referências ENDNOTE. A atividade de 

“Capacitação de Usuários” vem sendo inserida na grade curricular da graduação 

dos Cursos de Enfermagem e Medicina, residentes (residência multiprofissional e 

residência integrada) e mestrandos (Mestrados Profissional e Acadêmico) e se 

estende aos docentes e residentes (especialidades médicas), de acordo com as 

necessidades e solicitações dos mesmos. Esta modalidade de trabalho resulta em 

valorização e aproveitamento da atividade por parte dos usuários e cumprimento 

dos objetivos da biblioteca. No total 255 usuários participaram destas atividades. 

A maioria das capacitações foram desenvolvidas de forma remota, distribuídos 

conforme abaixo: 

Usuários Quantidade 

Estudantes Graduação (1ª série Medicina, 1ª e 3ª    

séries Enfermagem) 

140 

Residentes (Multiprofissional, RIMS e Pediatria 36 

Mestrando (Mestrados Profissional e Acadêmico) 28 

Residência Multiprofissional 31 

Profissionais do Centro de Reabilitação Lucy Montoro 15 

TOTAL    250 
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Objetivando oferecer melhor suporte aos usuários que se encontram em 

atividades acadêmicas de forma remota e otimizar/adequar à necessidade atual  a 

atividade de “capacitação de usuários”, a Biblioteca produziu e disponibilizou via 

“Moodle”, vídeos sobre normalização de trabalhos acadêmicos e científicos, 

conforme abaixo, além de disponibilizar manuais que apoiam as atividades de 

pesquisa em bases de dados. 

 

Vídeos 

ABNT - Formatação do Trabalho Acadêmico 

ABNT – Referências 

ABNT – Citações de Autores no Texto 

 

 

Pesquisas bibliográficas em bases de dados e normalização de 

trabalhos acadêmicos e publicações científicas 

Mesmo oferecendo capacitações conforme citadas no item anterior, a 

biblioteca oferece suporte aos usuários de forma individual ou em grupo, na 

modalidade de serviço agendado, quando presencial e via e-mail ou em reunião 

online em casos de usuários em atividades acadêmicas remotamente, para 

realização de pesquisas em bases de dados bibliográficas e normalização de 

trabalhos científicos e acadêmicos. Neste período foram realizados 576 

atendimentos neste serviço, conforme possibilidade ou preferência do usuário. 

 

Solicitações de artigos de periódicos, teses, dissertações e outros.  

Os principais títulos correntes de periódicos nacionais e estrangeiros da 

área de ciências da saúde estão disponíveis em formato eletrônico e acessíveis à 

FAMEMA de forma gratuita ou controlada através do Portal Capes, Biblioteca 

Eletrônica SciELO,  próprios sites das revistas, repositórios institucionais ou 

outros serviços de acesso aberto. Os usuários são capacitados pela Biblioteca 

para uso destes recursos de forma independente e encaminham à Biblioteca 

solicitação daqueles materiais que por algum motivo não conseguem acessar. 

Neste período a Biblioteca recebeu 205 pedidos de documentos. Destes, 153 
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documentos foram recuperados pela Biblioteca através dos recursos citados 

acima e 15 no acervo de periódicos impressos da Biblioteca e encaminhados 

gratuitamente aos usuários. Somente 12 documentos foram solicitados ao Serviço 

de Comutação Bibliográfica gerenciado pelo Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia - COMUT/IBICT. Os demais, 22 documentos não permitiram 

acesso e envio gratuito através da Biblioteca  e os usuários não autorizaram o 

pedido em outras Bibliotecas, via Serviço COMUT. 

 

Acesso à base de dados UpToDate 

UpToDate é um recurso de informação eletrônica, baseada em evidências 

clínicas, que oferece respostas detalhadas a perguntas clínicas, descreve as 

opções atuais de gestão, diagnóstico e terapêutica, bem como informações sobre 

eficácia, dosagem e interações de medicamentos utilizados na prática médica. 

Este serviço vem sendo assinado pela instituição e disponibilizado aos usuários 

desde 2011, podendo ser acessado pela comunidade FAMEMA de forma local 

e/ou remota via cadastro de login e senha no sistema (acesso controlado). No 

período de janeiro a dezembro de 2021, foram registrados 29.764 acessos ao 

UpToDate, numa média de 2.480 acessos/mês 

 

Serviço de processamento técnico de materiais do acervo 

 

 Processamento técnico/tombamento  

Foram tombados e inseridos no acervo o total de 821 itens, distribuídos em 

791 exemplares de livros, 14 exemplares de teses e 16 exemplares de Folhetos. 

Todos os exemplares foram processados tecnicamente através do tombamento, 

classificação, catalogação, indexação e digitação na base de dados interna da 

Biblioteca.  

Correção e complementação de dados na base de dados do acervo 

(Sophia Biblioteca)  

O processo de migração de dados do sistema antigo para o novo sistema 

de gerenciamento de dados, ocorrido em março de 2019, resultou na necessidade 

de correções e complementações de dados na base de dados do acervo interno. 

Esta atividade foi agilizada durante o período de pandemia, por funcionários que 
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passaram desenvolver suas atividades laborais em regime de teletrabalho a partir 

de março de 2020, permanecendo dessa forma até julho de 2021. Assim, no 

período de janeiro a julho de 2021, foram desenvolvidos os seguintes serviços: 

Serviço Quantidade 

Inserção Imagem da capa dos livros e eventos no registro 4.500 registros 

Correção grafia de registros de livros e eventos (Autores, 

títulos, imprenta, séries)  

2.500 registros 

Correção grafia de registros de folhetos (Autores, títulos, 

imprenta, séries)  

5.800 registros 

Correção grafia de registros de CDs e DVDs (Autores, títulos, 

imprenta, séries)  

    931 registros 

Inserção dos dados de procedência (compra ou doação) e 

dados relacionados à procedência nos registros de livros 

24.500 registros 

 

Serviço de Audiovisuais 

Neste período, na área de produção de audiovisuais, o Serviço de 

Audiovisuais da Biblioteca colaborou na produção de 07 aulas em auxílio aos 

docentes da FAMEMA, realizou filmagem de 05 eventos institucional e produziu 

400 fotos, digitalizou 497 slides e 62 fitas VHS e realizou 60 gravações de aulas, 

em apoio ao Serviço de Apoio Didático Pedagógico – SADP. Em apoio à Coreme 

(Comissão de Residência Médica) da , o serviço realizou gravações de 22 

trabalhos de vistorias, realizados de forma online, por docentes da FAMEMA, para 

avaliação/recredenciamento de Programas de Residência Médica de Instituições 

Externas. Ainda em parceria com o Arquivo Institucional e à Comissão de Acervo 

da FAMEMA o Serviço de Audiovisuais da Biblioteca digitalizou 3.226 páginas de 

documentos do tipo “clippings”, objetivando a preservação da memória 

institucional. Também foram gravadas/filmadas 16 entrevistas de docentes e 

funcionários e ex-funcionários da instituição, em trabalho conjunto com a 

Comissão de Acervo da FAMEMA.  

 

Fotocópias e impressão de materiais para estudos 

O serviço de fotocópias e impressão de materiais é disponibilizado aos 

usuários como apoio aos estudos acadêmicos. Neste período foram feitas 52.249 

cópias, distribuídas em 16.113 páginas fotocopiadas e 36.136 páginas impressas.  
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Inovação e Melhoria 

Em junho de 2021, a FAMEMA contratou a Biblioteca Virtual de livros 

eletrônicos BV-Pearson. O objetivo geral desta implementação é a 

disponibilização de livros eletrônicos aos estudantes, em atendimento à 

necessidade de ampliação da oferta de fontes de informações disponíveis em 

formato eletrônico, para apoiar as atividades acadêmicas desenvolvidas pelos 

estudantes. Além da necessidade emergencial do oferecimento de recursos que 

apóiem as atividades acadêmicas desenvolvidas de forma remota, o serviço tem 

por finalidade inserir a Biblioteca no processo de uso de livros de forma híbrida 

(impressos e eletrônicos) e minimizar problemas inerentes à manutenção do 

acervo de livros impressos como espaço físico para armazenamento, extravio, 

preservação e limitação de exemplares por títulos, uma vez que entre outras 

vantagens, a Biblioteca eletrônica de livros é disponibilizada integralmente a cada 

usuário, podendo ser acessada de qualquer ponto de Internet, por vinte e quatro 

horas por dia, sete dias por semana. A biblioteca contratada conta no momento 

com acervo de 12.364 títulos, sendo que cerca de 4.000 destes são de áreas de 

interesse à comunidade FAMEMA, por exemplo: medicina e saúde, enfermagem, 

ciências sociais, educação, psicologia, metodologia científica, ética, estatística. 

 

 3.   PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÂO 

 

3.1 Quadro de alunos da Pós-Graduação 

QUADRO DE ALUNOS PÓS-GRADUAÇÃO em 14/12/2021 

   Coreme 187 

   Coremu 56 

   Mestrado Acadêmico 33 

   Mestrado Profrissional 32 

TOTAL 308 

 

           3.1.1 STRICTO SENSU 

     3.1.1.1 NÍVEL: MESTRADO ACADÊMICO   
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Área de Avaliação da Capes: Interdisciplinar 

Área de Concentração do Programa: Saúde e Envelhecimento 

Conceito capes: 4 

Ano de Inicio: 2012 

Local: Faculdade de Medicina de Marilia/FAMEMA 

Linhas de pesquisa: 

 Educação e cuidado à saúde no ciclo da vida 

 Aspectos biológicos e clínicos do binômio saúde-doença no 

processo de envelhecimento 

 
Inicio do curso em 2012 – conceito 3 Capes 

Avaliação quadrienal 2013-2016 – passou para conceito 4 Capes 

Diretor de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão: Prof. Dr. Osni Lázaro                                      

Pinheiro  

 Coordenadora do Programa de Mestrado Acadêmico “Saúde e 

Envelhecimento”: Profª. Drª. Maria Angélica Spadella Santos 

Vice- coordenador: Prof. Dr. Agnaldo Bruno Chies 
 

Total de alunos regularmente matriculados em 2021: 

Turma VII – (iniciou em 02/03/2018) - 01  

Turma VIII – (iniciou em 08/03/2019) - 14  

Turma IX – (Iniciou em 06/03/2020) – 14 

Turma  X – (iniciou em 05/03/2021) – 13 

TOTAL: 42 alunos regularmente matriculados 
 
 

Qualificações e Defesas ocorridas em 2021: 

Defesa Turma VII que ocorreu em 2021 – 01 Qualificações  

Turma VIII que ocorreram em 2021 – 10         Defesas  

Turma VIII que ocorreram em 2021 – 12 Qualificação   

Turma IX que ocorreu em 2021 – 04 Defesa  
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Turma IX que ocorreu em 2021 - 01 Qualificação  

Turma X que ocorreu em 2021 – 01  

TOTAL DE QUALIFICAÇÕES E DEFESAS: 29 

 
Total de alunos do Mestrado Acadêmico que receberão Diploma em 2021: 

14 alunos   

Alunos Bolsistas 2020/2021 – 07 Bolsas Demanda Social – Capes 01 Bolsa Pós-

Doutorado PNPD – Capes (Bloqueada) 

Alunos Bolsistas 2019/2020 – 06 Bolsas Demanda Social – Capes, 01 Bolsa 

Fapesp 01 Bolsa Pós-Doutorado PNPD – Capes (Bloqueada) 

 

3.1.1.2 NÍVEL: MESTRADO PROFISSIONAL 

 
Área de Avaliação da Capes: Interdisciplinar 

Área de Concentração do Programa: Ensino em Saúde 

Conceito apes: 3 Ano de Inicio: 2011 

Local: Faculdade de Medicina de Marilia/FAMEMA 

Linhas de Pesquisa: 

Articulação entre o Ensino e o Sistema Único de Saúde 

Processos de Ensino-Aprendizagem em Saúde 

Curso: Ensino em Saúde 

Turma IX: 2019/2021 

Defesa de Dissertação: 17 

Envio de Artigos para Publicação da Turma IX: 17 

Turma X: 2020/2022 

Defesa de Dissertação: (defesas a partir de 2022) Turma XI: 2021/2023 

Defesa de Dissertação: (defesas a partir de 2023) 

Envio de artigos para publicação da Turma X: Os trabalhos estão em fase 

de    projeto 

 

EVENTOS: “X Simpósio de Pós-Graduação; IX Seminário de Iniciação Científica 

do PIBIC/CNPQ da FAMEMA e V Simpósio “Situação de Saúde do Distrito sob 

Os Cuidados da FAMEMA”, este ano com a temática: “Uma Década de          Pós-
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Graduação Stricto Sensu na FAMEMA: impacto na formação, na pesquisa e na 

sociedade”, realizado nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2021 

Total de Palestrantes convidados: 09 

Total de Inscritos e Participantes: 205 

Total de Trabalhos apresentados: 94 

Resumos Enviados: 105 

 

3.2 LATO SENSU 

 

3.2.1 Relatório Anual da COREMU -  2021 

    A Comissão de Residência Multiprofissional da Faculdade de Medicina 

de Marília (Coremu/FAMEMA) tem como coordenadora a Profa. Dra. Danielle 

Abdel Massih Pio, desde 25 de fevereiro de 2016, conforme Portaria FAMEMA nº 

05/16. 

    A Coremu/FAMEMA constitui espaço para discussões, propostas e 

deliberações de assuntos pertinentes aos Programas de Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde da Faculdade de Medicina de Marília e tem por 

finalidade estabelecer normas para o funcionamento e cumprimento dos 

programas. É constituída por docentes, profissionais, gestores e residentes de 

todos os programas de Residência Multiprofissional da FAMEMA. Compete a 

Coremu respaldar, auxiliar e orientar os programas pelos princípios e diretrizes 

do SUS, a partir das necessidades e realidade local. São realizadas reuniões 

bimestrais ou de acordo com as necessidades das coordenações e/ou 

residentes de todos os programas. 

Durante o ano de 2021 estas foram realizadas online, num total de 4 

reuniões nos meses de abril, junho, agosto e outubro e a próxima será em 

dezembro/21. 

            A Equipe de coordenadores dos cinco programas se encontram 

ordinariamente, semanalmente, às terças-feiras das 8 às 12 horas para 

resolverem assuntos demandados pelos residentes, tomadas de decisões, 

deliberações e pautas gerais enviadas por partes dos residentes e dos 

coordenadores. 

 A Coremu subsidia os cinco programas de residências multiprofissionais: 
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Residências Multiprofissionais em Saúde nas áreas de Saúde Coletiva, Urgência 

e Materno Infantil, Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Mental e 

Residência Multiprofissional em Atenção Clínica e Cirúrgica Especializada. 

 

 
Residência 
Integrada 

Multiprofission al 
em Saúde 

 
Vagas 

Ofertada s 

 

Janeiro/2021 
Março/202 1 

R1 que  
passaram 
para R2 

 

 
Desistências 

Conclusã o em 
Fevereiro e 

Março/ 2021 – 
R2 

Iniciaram 

em 

Março/ 

2021 - 

R1 

 
Novembro/ 

2021 

  R1   R2      R1  R1 R2 

Atenção Cl. 
Cir. Espec. 

07 5 4 5 1 (R1) 4 7 6 5 

Materno 

Infantil 
 

07 7 4 7 - 4 7 7 7 

Saúde 
Coletiva 

 
06 6 4 6 2 (R2) 4   5* 5 4 

Saúde Mental 08 8 6 8 1 (R2) 6 8 8 7 

Urgência 04 4 3 4 1 (R2) 3 4 4 3 

Total de Residentes = 56 residentes 30 26 

*Uma vaga não preenchida 

 

Em fevereiro e março de 2021, concluíram as residências, um total de 21 

residentes dos 5 programas de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde. 

Em março de 2021 iniciaram os Programas, conforme quadro acima, um 

total de 31 residentes, dos cinco programas, com data de término em fevereiro e 

março de 2023. Os residentes que iniciaram em março de 2020 passam 

automaticamente a R2 em março de 2021 e concluem em fevereiro/março de 

2022. 

Para o ano de 2022 estão sendo ofertadas um total de 32 vagas para as 

diversas categorias profissionais, abrangentes aos 5 programas de Residência 

Integrada Multiprofissional em Saúde nas áreas Materno Infantil, Saúde Coletiva 

e Urgência e para a Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Mental e 

Residência Multiprofissional em Atenção Clínica e Cirúrgica Especializada, com 

início programado para o dia 01 de março de 2022. 

O processo seletivo de Admissão ao Primeiro Ano de Residência 

Integrada Multiprofissional em Saúde, para início em 01/03/2022, encontra-se 

em andamento. 

No processo seletivo de 2021, não houve candidatos aprovados para 

algumas categorias profissionais ou não contemplou a totalidade das vagas 

oferecidas pelos programas, tendo sido necessária a abertura de outro Edital 

para processo seletivo para preenchimento destas vagas. O edital desta vez foi 

pela própria FAMEMA, tendo candidatos aprovados que iniciaram no final de 
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março/2020, preenchendo assim as vagas remanescentes das diversas 

categorias profissionais. 

No decorrer do ano de 2021, tivemos residentes que foram aprovados em 

concursos públicos e solicitaram desistências, para assumir vaga de emprego. 

Conta-se atualmente com um total de 56 residentes atuantes, sendo 30 

residentes de primeiro ano que passarão a R2 em março/2022 e 26 do segundo 

ano, que concluirão em fevereiro/março de 2022. 

 

 
     3.2.2. Curso de Especialização em Psicoterapias de Orientação 

Psicanalítica 

 

O curso de Especialização em Psicoterapias de Orientação Psicanalítica 

iniciou a Turma 9 em 12 de abril de 2019 com onze (11) alunos e encerrou em 

15 de maio de 2021 com aprovação de todos e em dezembro de 2021 iniciou o 

processo para abertura de uma nova turma com programação para inicio em 

abril de 2022. 

O curso de especialização em Psicoterapias de Orientação Psicanalítica 

tem duração de 24 meses e utiliza metodologia ativa de ensino-aprendizagem 

em seu currículo segundo os princípios do projeto político pedagógico adotado 

pela Faculdade de Medicina de Marília e tem por finalidade: 

I – desenvolver um sistema organizado de disciplinas cujo objetivo é formar 

profissionais de alta capacitação, a fim de poderem atuar em clínica 

psicoterápica, realizando atendimentos individuais e/ou em grupo, com sólida 

fundamentação teórica e metodológica; 

II – criar um espírito crítico e um olhar empírico, capacitando-os à elaboração 

de projetos de pesquisa. 

 
Objetivo principal é atualização dos estudos da teoria e da técnica 

psicoterápica de orientação psicanalítica visando formar especialistas nesta área 

de atualização. 

 
Atividades de Rotina 
 

 O curso é reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação parecer nº 
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078/2008. 
As atividades do curso são desenvolvidas às 6ª feiras à tarde e aos 

sábados com tutorias, conferências, grupos de estudo, orientação para 

monografia e supervisão clínica, perfazendo uma carga horária total durante 

dois anos de 685 horas. 

Atualmente, sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Olga Aparecida Angeli, 

vice- coordenadora Prof.ª Dr.ª Magali Aparecida Alves de Moraes e 

coordenadora de apoio pedagógico ao estudante a Prof.ª Eliana Ferreira 

Roselli. 

O corpo docente é composto por professores da FAMEMA e professores 

convidados de outras instituições de ensino superior. 

A Famar é responsável pela gestão administrativa, operacional e 

financeira, já que o curso é particular, sem fins lucrativos e possui recurso 

próprio. 

    A secretaria do curso está funcionando na Av Monte Carmelo nº800, no 

Carmelo, bairro Fragata, e a escriturária é Marinês Leonardo da Silva, que 

trabalha 40 horas por semana. 

   

3.2.3 Programa de Residência Médica 

   A Comissão de Residência Médica (COREME) da FAMEMA, oferece 

Programas de Residência Médica em 31 áreas de conhecimento da Medicina, 

promovendo o treinamento e qualificação de médicos para inserção no modelo de 

Saúde do nosso país. 

  Os programas são credenciados junto à Comissão Nacional de Residência 

Médica (CNRM), subordinada à Secretaria de Ensino Superior do MEC 

(SESu/MEC). 

  O médico residente tem direito ao recebimento de bolsa de estudo de 

acordo com o piso estabelecido na Lei Federal no 10.405/2002, pagas 

respectivamente pela Secretaria de Estado da Saúde e complementada pela 

Autarquia HC-FAMEMA. 

  A COREME mantém-se empenhada no sentido de integrar os médicos 

residentes com a sociedade, Sistema Único de Saúde (SUS), conselhos das 

especialidades, conselhos regionais de medicina e academia. Para tanto, conta 
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com a colaboração do nosso Corpo Docente, Coordenadores dos Programas de 

Residência Médica, Preceptores dos Residentes, Diretoria Técnica dos Hospitais 

de Clinicas I / II / III, Coordenadorias do Hemocentro e Ambulatório Mario Covas, 

Conselho Regional de Medicina e Diretoria Geral da FAMEMA. 

  No ano de 2021, em 01 de março, tiveram início as atividades dos 

ingressantes ao primeiro ano dos Programas de residência médica admitidos pelo 

Processo Seletivo 2021. 

  Em maio de 2021 a Coreme iniciou a elaboração do Projeto Básico para 

realização do Processo Seletivo de 2022. 

  Em 16 de outubro de 2021 foi publicado o EDITAL nº 14/2021 do Processo 

Seletivo RESIDÊNCIA MÉDICA 2022. 

  De julho a setembro de 2021 a Coreme da FAMEMA teve 26 Programas 

de Residência Médica vistoriados para recredenciamento, sendo que o parecer 

final das vistorias constam na tabela abaixo. 

 

MEDICINA INTENSIVA 
RESTITUIDO PARA ADEQUAR PCP 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (+3) 
RECREDENCIADO E AUMENTO DE VAGAS 

PSIQUIATRIA 
RECREDENCIADO 

CARDIOLOGIA (+1) 
RECREDENCIADO E AUMENTO DE VAGAS 

ANGIORRADIOLOGIA E CIR. 

ENDOVASCULAR 

RECREDENCIADO 

MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO 
RECREDENCIADO 

ONCOLOGIA CLÍNICA 
RESTITUÍDO PARA ADEQUAR PCP 

CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO 
RECREDENCIADO 

CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 
RECREDENCIADO 

CIRURGIA VASCULAR 
RECREDENCIADO 

CLÍNICA MÉDICA 
RECREDENCIADO 

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 
RECREDENCIADO 

GERIATRIA 
RECREDENCIADO 

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 
RECREDENCIADO 

INFECTOLOGIA 
RECREDENCIADO 

MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE 
RECREDENCIADO 

MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA 
RECREDENCIADO 

NEFROLOGIA 
RESTITUÍDO PARA ADEQUAR PCP 
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NEUROLOGIA 
RECREDENCIADO 

OFTALMOLOGIA 
RECREDENCIADO 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
RECREDENCIADO 

OTORRINOLARINGOLOGIA RECREDENCIADO 

PEDIATRIA RECREDENCIADO 

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO P/ IMAGEM 
RECREDENCIADO 

REUMATOLOGIA 
RECREDENCIADO 

UROLOGIA 
RECREDENCIADO 

 

 

          3.2.4 Comissão de Extensão da FAMEMA – COEXT-FAMEMA 

 A Comissão de Extensão está em fase de implantação na Instituição, sob 

coordenação da Profa. Roseli Vernasque Bettini. 

 Finalizou-se o regulamento da Extensão. 

 Divulgou-se a Portaria com o Regulamento da COEXT-FAMEMA em 

01/07/2021, instituindo a Comissão de Extensão da FAMEMA – COEXT-

FAMEMA. 

 Iniciou-se a construção dos critérios de extensão no SIGA-FAMEMA, em 

desenvolvimento conjunto do Comitê de Extensão e NTI-FAMEMA. 

 Foi realizada a Apresentação para comunidade no Fórum Institucional em 

20/10/21. A apresentação da COEXT-FAMEMA foi realizada pela Profa. 

Roseli V. Bettini e Profa. Márcia Mayo. Os estudantes da FAMEMA 

apresentaram suas iniciativas. 

 As apresentações do Fórum serão escritas para publicação na Revista 

SER FAMEMA. 

 Estão sendo realizadas reuniões com discentes que desenvolvem 

iniciativas com a comunidade. 

 Está se estruturando uma nova formação de componentes na Comissão de 

Extensão. 

 Está sendo elaborado edital de chamamento interno para os programas 

existentes na FAMEMA. 

 Aguarda-se que o NTI-FAMEMA finalize a inserção da Extensão no SIGA-

FAMEMA    e no Site da FAMEMA, inclusive para deliberar datas no edital. 
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Concomitantemente, o Comitê de Extensão em conjunto com a 

Direção de Graduação tem realizado discussões fundamentais sobre a inserção 

curricular da extensão, que deve iniciar em ser realizada em 2022. 

    

3.3 PESQUISA 

      

3.3.1 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 
Relatório Semestral 

Comitê de Ética: Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA 

Período:   Consolidado Anual  Ano:   2021  Número de Reuniões:10 

 
 

PROJETOS DE PESQUISA EM SERES HUMANOS APRECIADOS 
 

 
GRUPO 

SITUAÇÃO - NUMERO DE 
PROJETOS 

 
TOTAL 

APROVADOS 
NÃO 

APROVADOS 
PENDENTES RETIRADOS 

À Critério    do 

CEP 

I 48 0 1 0 0 49 

II 0 0 0 0 0 0 

III 138 1 88 4 0 231 

Total 186 1 89 4 0 280 

(*) Total de Folhas de Rosto de projetos APROVADOS e NÃO APROVADOS dos Grupos II e III 

enviados à CONEP 

 

139 

 
 

   3.3.2 CEUA 

 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina de  

Marília/CEUA-FAMEMA, não teve projetos em 2021. 

 

   3.4  Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – 

              (PIBIC/CNPq) – FAMEMA 

 

 A duração da bolsa será de 12 meses; 

 Períodos de vigência da cota institucional de bolsas: 2018/2019 e 2019/2020; 

 

 Vigência 2018/2019: 15 inscritos para 04 vagas; 
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 Vigência 2019/2020: 10 inscritos para 04 vagas. 

Em 2020 a FAMEMA participou da Chamada CNPq/PIBIC Nº 10/2020 para 

renovação/obtenção de bolsas de iniciação científica (PIBIC/CNPq) sendo que a 

instituição não   foi contemplada, desta forma na vigência 2020/2021 não haverá 

bolsas de Iniciação Científica financiadas pelo CNPq. 

A chamada para concorrer à concessão de novas bolsas, prevista para 

2021 não foi aberta sendo a concessão 2020 prorrogada por um ano, assim em 

2021 não houve chamada permanecendo a instituição sem Bolsas de Iniciação 

Científica PIBIC/CNPq. 

 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Junior–             

(PIBIC/CNPq) – FAMEMA 

 

 A duração da bolsa será de 12 meses; 

 Períodos de vigência da cota institucional de bolsas: 2018/2019 e 2019/2020; 

 Vigência 2018/2019: 07 inscritos para 07 vagas; 

 Vigência 2019/2020: 07 inscritos para 07 vagas; 

 Vigência 2020/2021: 05 inscritos para 05 vagas; 

 Vigência 2021/2022: 05 Inscritos para 05 vagas. 

Em 2020 a FAMEMA participou da Chamada CNPq/PIBIC Nº 13/2020 para 

renovação/obtenção de bolsas de iniciação científica júnior (PIBIC-EM/CNPq) 

sendo que a instituição foi contemplada com 05 cotas (bolsas) desta forma na 

vigência 2020/2021 foram concedidas 05 bolsas de Iniciação Científica Junior 

financiadas pelo CNPq. A chamada previamente mencionada teve sua vigência 

prorrogada por 12 meses e na vigência 2021/2022 as cinco bolsas foram 

atribuídas a novos estudantes do ensino médio. 

 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – FAMEMA 

 A duração da bolsa será de 12 meses a contar da data de cadastro no sistema 

de     Iniciação Científica da FAMEMA. 

 

 Períodos de solicitação: Fluxo contínuo 

 Voluntário. 
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 Nas vigências 2020/2021 e 2021/2022 obtivemos, respectivamente, 12 e 09 

bolsas de Iniciação Científica cadastradas no sistema de IC da Faculdade. Vale 

destacar que o cadastro do sistema de IC formaliza o desenvolvimento da 

Iniciação e permite políticas de incentivo a pesquisa 

Grupos de Pesquisa no CNPQ 

 
 

Consulta básica 

 

 

 

 

 
Resultado da consulta 

  
Nome do Grupo 

 
Nome do 

Líder 

 
CPF 

 
Instituição 

 
Área 
Predomina
nte 

 
    Último       

Envio 

 
Situação 

Aspectos clínicos e 
imunoalérgicos e  o  
envelhecimento 

 

Zamir  Calamita 

 

088.957.418-97 
Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

 

Medicina 

 

09/08/2020 

 

Não 
atualizado 

 

Pesquisa em Ação Pedro Marco 
Karan Barbosa 

 

031.131.618-27 Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

 
 

Enfermagem 

 

10/10/2020 

 

Não 
atualizado 

 
Farmacoepidemiologia 
em Saúde 

 
Carlos Alberto 
Lazarini 

 

078.885.828-93 Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

 

  Farmacologia 

 

26/05/2020 

 
Não 

atualizado 

 
Interação Gênica e  
Proteica entre os 
Componentes das Vias 
Inflamatória, da 
Apoptose em RNAs 
nas Doenças Gástricas 

 

 
Lucas Trevizani 
Rasmussen 

 
 
 

 

342.376.648-48 

 
 

 

Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

 
 
 

 

Genética 

 
 
 

 

26/05/2020 

 
 
 

 

Certificado 

 

Saúde, Educação e  
Envelhecimento 

Maria José 
Sanches Marin 

 

058.394.308-03 Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

 

Saúde 
Coletiva 

 

10/11/2021 

 

Certificado 

Desenvolvimento 
Docente na Área da  
Saúde 

Elza de Fátima 
Ribeiro  Higa 

 

960.355.958-04 Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

 

Educação 

 

26/08/2020 

 

Certificado 

 
Doenças crônicas                           
não Transmissíveis 

Carlos Rodrigues 

da      Silva Filho 

 

041.450.538-77 Faculdade de 

Medicina de 
Marília 

 

Medicina 

 

17/02/2021 

 

Certificado 

 

Educação e avaliação 
da prática profissional 

Magali Aparecida 
Alves de Moraes 

 
085.440.648-41 Faculdade de 

Medicina de 
Marília 

 
Educação 

 
28/11/2021 

 
Certificado 

Desenvolvimento 
Humano, formação, 
ensino e aprendizagem 

Roseli  Vernasque 
Bettini 

 
096.374.028-88 Faculdade de 

Medicina de 
Marília 

 
Psicologia 

 
30/11/2021 

 
Certificado 
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Aspecto genético- 
clínicos do 
envelhecimento e da 
Doença de Alzheimer 

 

Spencer Luiz 
Marques Payao 

 

 
071.391.228-65 

 

Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

 

 
Medicina 

 

 
17/12/2017 

 

 
Certificado 

 
Estresse Oxidativo e  
Homeostasia 

 
Maria Angélica 
Spadella 

 

267.895.388-28 Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

 

Medicina 

 

30/07/2020 

 

Certificado 

 

Grupo de Pesquisa 
Educação na Saúde 

 

Mara Quaglio 
Chirelli 

 
058.816.398-80 Faculdade de 

Medicina de 
Marília 

 
   Enfermagem 

 
29/07/2020 

 
Certificado 

Total de registros: 12 

   4.  ATIVIDADES DE APOIO 

 

  4.1 Assessoria de Comunicação  

 

A Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina de Marília atuou 

na divulgação das informações de interesse institucional para as comunidades 

interna e externa. Reportagens, boletins informativos, vídeos, notícias, 

comunicados e notas de esclarecimento foram produzidos, editados e enviados 

aos veículos de comunicação, redes sociais - como Instagram, Facebook e 

WhatsApp, e inseridos nos mecanismos internos para divulgação à Comunidade 

FAMEMA.  

 

Em plena pandemia de COVID-19, com muitas atividades da Instituição por 

meio remoto, foram produzidos diversos vídeos e campanhas utilizando 

plataformas tecnológicas para acessar estudantes, professores, funcionários e 

imprensa. 

 

A Assessoria de Comunicação da FAMEMA atuou em conjunto com 

diretorias, coordenações e núcleos com o objetivo de divulgar temas e 

campanhas específicas. Como exemplo: 

 XIV Fórum de Desenvolvimento Institucional FAMEMA 2021, 

realizado em parceria com as Diretorias de Graduação e de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão, em parceria com a UNIVESP TV; 

 X Simpósio de Pós-Graduação;  

 Testes de Progresso dos cursos de Medicina e de Enfermagem; 
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 Recepção dos estudantes do 1º ano da graduação; 

 Recepção dos residentes dos programas de Residência Médica e de 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde; 

 Cerimônia de posse da Diretoria FAMEMA gestão 2021/2025; 

 Diversas campanhas em parceria com o NUAC – Núcleo de Apoio à 

Comunidade e com o NUADI – Núcleo de Apoio Discente. 

 

No início de 2021 foi finalizado e passou a ser veiculado o vídeo 

institucional em eventos oficiais da Instituição. Essa produção é essencial no 

trabalho de difusão das competências da FAMEMA, bem como na divulgação das 

ações desenvolvidas pela Faculdade.  

A Assessoria de Comunicação compartilhou informações e imagens na TV 

FAMEMA em parceria com o Núcleo de Tecnologia da Informação. O sistema 

interno de televisão da FAMEMA veicula informações e mensagens em monitores 

instalados no prédio do Carmelo e na Unidade de Educação em Ciências da 

Saúde. A programação das inserções na TV FAMEMA contempla a Comunidade 

Interna, com temas de campanhas, informes de interesse geral, mensagens e 

notícias. 

 

Em 2021 foram postadas mais de 1.760 informações no Site da FAMEMA e 

nas redes sociais da Instituição: 320 no Site, 480 no Facebook, 384 no Instagram 

e 576 no WhatsApp. 
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A Assessoria Comunicação promoveu agendamentos de entrevistas com 

profissionais da Instituição e com Diretores da FAMEMA nos meios de 

comunicação.  

 

E redigir, editar, formatar e distribuir releases com informações referentes 

às campanhas de educação em saúde promovidas pela FAMEMA. 

 

F
A

M
E

M
A

C
A

P
20

22
02

23
1

Autenticado com senha por ELOISA HARUE OKUMURA SAKAI - Secretário / DIRETORIAGERAL - 23/03/2022 às 10:15:32.
Documento Nº: 37475309-8554 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37475309-8554



   

 

 

79 

 

  

Outra atividade foi emitir informativos, notas e comunicados sobre assuntos 

referentes à FAMEMA ou pautados pelos veículos de imprensa. 
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Atribuições da Assessoria de Comunicação: 

 

 Publicações das principais informações da Instituição na seção 

"Notícias" nas páginas principais www.famema.br;  

 Notícias e comunicados encaminhados à lista de e-mails Mailing 

Famema, contendo endereços eletrônicos de docentes, discentes e 

funcionários;  

 Contatos telefônicos ou por email com editores de jornais, revistas, 

informativos online e programas jornalísticos de rádio e de televisão 

de Marília e Região, além de outras regiões do Estado e do Brasil;  

 Entrevistas e coletivas com a imprensa foram organizadas com o 

objetivo de esclarecer a população sobre assuntos ligados à 

FAMEMA;  

 Produção de matérias e de fotografias para a imprensa;  

 

Todas as notícias publicadas em jornais, revistas e informativos online 

sobre a FAMEMA foram arquivadas no formato digital. O objetivo do 

arquivamento é disponibilizar as publicações para fins de pesquisa e 

documentação. 
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      4.2 Ouvidoria 

 

A Ouvidoria da FAMEMA foi instituída pela Portaria 17, de 26 de agosto de 

1999 em cumprimento à Lei 10.294 de 20 de abril de 1999; buscando a 

aproximação com o usuário/cidadão nas suas angústias e necessidades, 

apresentando à Instituição as demandas e possibilitando transformá-las em 

oportunidades de melhoria, além de permitir uma avaliação contínua da qualidade 

das ações e dos serviços prestados, subsidiando dessa forma a gestão nas 

tomadas de decisões, trabalhando em parceira com as Diretorias e Serviços, 

buscando de forma integrada atender e satisfazer os usuários.   

No ano de 2021 foi solicitado à Diretoria um novo espaço físico para a 

Ouvidoria e SIC com ampla visibilidade, identificação e privacidade. Acreditamos 

que essa mudança proporcionará um aumento considerável no volume de 

manifestações e satisfação. A recomendação foi acatada, porém encontra-se em 

estudos. 

Em abril de 2021, foi oferecido aos estudantes da 1ª série dos Cursos de 

Medicina e Enfermagem a Semana da Recepção. 

No período de 01/janeiro/2021 à 31/dezembro/2021 recebeu um total de 08 

manifestações, as quais foram registradas conforme demonstrado na tabela 

abaixo. 

 
 
         Registro das Manifestações por Tipo e Tema Geral 
 

Tipo 

Manifestação 

Tema Geral 

Comunicação Conduta  Procedimentos Quantidade 

Informação 01 - 
- 

01 

Reclamação - 03 02 05 

Denúncia - 01 01 02 

Total 01 04 03 08 

 

A Solicitação de Informação representa 12,5% e refere a documentos de 

RH solicitado por ex-funcionário. As Reclamações representam 62,5% e são por 

excesso de barulho provocado por estudantes incomodando vizinhos da 

Faculdade; documento PPP oferecido pelo RH que o funcionário discorda 

alegando não conduzir com a realidade; conflito entre funcionários. As Denúncias 
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representam 25% e são feita por estudantes, uma  na Ouvidoria do Estado por 

não aceitar a forma de condução da faculdade da maioria das atividades 

permanecerem on-line alegando prejuízo na formação acadêmica e outra foi 

denúncia de assédio sexual entre estudantes. 

A demanda da Ouvidoria reduziu em 88,41% devido a pandemia onde a 

maioria das atividades acadêmicas acontecerem on-line, além da estrutura física 

da Ouvidoria não ter visibilidade, identificação e privacidade para os usuários. 

 

4.2.1 Serviço de Informações ao Cidadão – SIC 

 

O SIC - Serviço de Informações ao Cidadão foi instituído na FAMEMA no 

dia 26 de junho de 2012, em cumprimento ao Decreto Estadual n° 58.052, de 16 

de maio de 2012, que regulamenta a Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, os quais dispõem sobre os procedimentos a serem observados a fim de 

assegurar o pleno direito de acesso dos cidadãos a documentos, dados ou 

informações públicas, de forma eficiente e adequada. 

O SIC é uma unidade de atendimento que tem como missão ser o canal de 

comunicação entre a Instituição e o cidadão, sendo responsável por prestar 

orientações, receber e gerenciar os pedidos de informações. 

A Lei de Acesso à Informação tem por objetivo garantir aos cidadãos o 

direito às informações públicas, que deverão ser transmitidas de forma 

transparente e eficaz. 

Qualquer cidadão pode solicitar aos órgãos públicos o acesso a 

documentos e informações igualmente públicas, sem precisar de justificativa e 

com a necessidade de resposta imediata, caso seja possível, ou em um prazo de 

até 20 dias, prorrogável por outros dez. 

Os documentos não classificados com fundamentação legal quanto ao 

sigilo são encaminhados à Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso – 

CADA. 

O objetivo do SIC é facilitar o exercício do direito de acesso às informações 

públicas, e suas atribuições são: 

 Atendimento e orientação sobre os direitos do cidadão, o 

funcionamento do SIC; 
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 Protocolar as solicitações de informações e encaminhá-las aos setores 

produtores para providências; 

 Controlar o cumprimento de prazos; 

 Orientar o cidadão quanto à localização da informação caso as 

mesmas não pertençam à Instituição; 

 Trabalhar de forma integrada com todos os serviços institucionais, 

inclusive a Ouvidoria; 

 Fornecer à Central de Atendimento ao Cidadão – CAC, dados 

atualizados dos atendimentos prestados. 

No período de janeiro/2021 à dezembro/2021 foram protocoladas oito 

solicitações de informações, conforme demonstrado na tabela abaixo. 

 
Relatório das Solicitações de Informações  

 Sistema de Informações ao Cidadão - SIC SP 2020 
 

    Fase das Solicitações Total Percentual 
 Encerradas 7 87,5% 
 Em Trâmite 1 12,5% 
 Total Geral 8 100% 
 Fonte: Sistema Integrado de Informações ao Cidadão - SIC SP 

   

 

4.3 Núcleo Técnico de Informações (NTI) 

 

 O Núcleo Técnico de Informática, na FAMEMA, N.T.I. é responsável por 

manter a infraestrutura de Tecnologia da Informação – TI; planejar, desenvolver, 

implantar e integrar sistemas de informação; treinar e dar suporte aos usuários na 

utilização de aplicativos e recursos tecnológicos. Além de organizar, processar e 

disseminar as informações geradas pela Instituição. Está estruturado nas 

seguintes áreas: Coordenação, Desenvolvimento e Informação, Infraestrutura e 

Suporte.  
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  4.3.1 Infraestrutura e Suporte 

 

Realiza atendimentos aos usuários, computadores, servidores, 

cabeamento, internet e infraestrutura de TI. A rede conta com 450 computadores 

conectados, na sua grande maioria com processadores Intel i3, i5 e i7, no ano de 

2021 iniciamos um processo de aquisição para a substituição dos micros mais 

antigo que já tem aproximadamente 10 anos de uso e também aquisição de 

notebook para as atividades acadêmicas.  

 

4.3.2 Desenvolvimento e Informação 

 

A área é responsável pela análise e desenvolvimento de softwares de 

negócio e do site. Bem como a implantação e suporte de sistemas de terceiros. 

Em 2021 foram realizadas manutenções preventivas e corretivas na 

ferramentas desenvolvidas pelo N.T.I.. 

  Programação Acadêmica . 

  Avaliação  

  Frequência e Lista de  Histórico Escolar 

  Censo Educacional  

  Ocorrência  

  SIGAWEB  

  SIGAONLINE  

Divisão 
Técnica de 
Informação 

Sistemas e  
Web 

Servidores 
e Banco de 

Dados 

     Manutenção 
       Suporte de 
              Rede 
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  Sophia  

  ERP – Benner 

  Processo Seletivo 

  GestColab 

  Plataforma Moodle  

Conhecido com Ambiente Virtual de Aprendizagem, uma plataforma utilizada 

por estudante e docente como apoio ao ensino a distância. 

Em 2021 deve as atividade acadêmicas foram na sua maioria remota outra 

hibrida o N.T.I. teve um grande esforço de trabalho para as configurações na 

plataforma (criação de salas, grupos, usuários, treinamentos) para que o processo 

de ensino e aprendizagem socorrense da melhor forma possível. 

Como também as manutenções nos sistemas devido a toda essas alterações 

para facilitar o processo de trabalho e o do ensino. 

Em 2021 foi implantado o programa SP Sem Papel é o programa do Governo 

do Estado de São Paulo para reduzir / eliminar gradualmente o trâmite de papel 

no âmbito da Administração Estadual e no seu relacionamento com outras esferas 

de governo, mediante, entre outras iniciativas, ações de desburocratização e a 

adoção do processo digital. 

Foi realizada o cadastros dos usuários e perfis  também o setores que iriam 

utilizar o programa e o treinamento realizado em abril com o público alvo, também 

foi liberado o AVA “Ambiente Virtual de Aprendizagem” para que  os usuários 

concluir a formação do treinamento e em maio/2021 implantado, com a 

participação do N.T.I. na coordenação da implantação. 
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4.4 Núcleo de Apoio a Comunidade – NUAC 

 

Ainda em clima de pandemia do novo coronavírus, e agora enfrentando a 

segunda onda, continuamos mantendo as medidas de proteção sanitária, tais 

como o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e mantivemos a 

suspensão de algumas atividades presenciais.  A maioria dos nossos eventos 

fizemos de forma virtual e obtivemos boa resposta do público, além de todo 

aprendizado.   

A seguir relataremos algumas das atividades do ano 2021.  

 
                       
 
 
 

  

Março  Mulher 
Janeiro 
Aniversário de 55 anos da FAMEMA 
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Dia 15 de Junho – Dia da Não Violência contra a pessoa idosa 

Aqui realizamos uma série de lives relativas à temática. 
https://fb.watch/v/24d2np-9i/    Primeira fala – Enfermeira Camila, Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos - 15/06 
https://fb.watch/v/eomoJjy-2/   segunda fala – Pastor e Terapeuta Familiar - 
Marcos Kopeska – 16/06 
https://fb.watch/v/1ik2Bqokn/    terceira fala – Sandra Farias – Coordenadora do 
Marmitas Solidárias -  17/06 
https://fb.watch/6BYvQ_nYdn/     quarta fala – Guilherme Almeida -  Procon – 
18/06 
https://fb.watch/6BYtHdUggg/    quinta fala – Amigos do Sorriso - FAMEMA 

                                                                       
Reunião para Revisão do Plano Municipal dos Direitos Humanos – temática 
Pessoa Idosa. 

  
 

Participação da Dra.Maria José 
Sanches Marin – Docente da Pós 
Graduação Saúde e Envelhecimento, 
Sônia Custódio e João Moraes – 
Núcleo de Apoio a Comunidade 

 

AGOSTO DOURADO 

Maio 
Homenagem às mães 
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Reunião com o secretário de cultura do município de Cafelândia João Mendes

 
, 
 
Semana da Diversidade – De 27/09 a 02/10 

 

A Semana AFRO é um evento de militância onde realizamos atividades 

durante o mês sobre o racismo e toda forma de discriminação. 

Encerramos as atividades realizando um grande evento que é para 

comunidade de Marília e região: Corrida Inclusiva e tivemos a adesão de cerca 

de setecentos atletas. 

 

  4.5 Administração Geral 

 

  4.5.1 Arquivo Administrativo 

   

  O Arquivo Administrativo custodia documentos de fase intermediária, os 

quais são pouco consultados e aguardam sua destinação final; e documentos 

João Mendes, Dra.Haydée 
Moreira,         João Moraes e 
Sônia Custódio 

Visita a carreta da mamografia 
João Mendes, Dra.Haydeé Moreira, 
Sônia Custódio, Dra Paloma Libâno e 
João Moraes 
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de fase permanente, não sendo mais consultados e sem utilidade 

administrativa, porém, conservados permanentemente devido seu valor 

histórico, probatório e informativo.  

  O trabalho desenvolvido atualmente consiste em identificar e classificar os 

documentos, bem como adotar prazos de guarda baseados no Plano de 

Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração 

Pública do Estado de São Paulo: Atividades-Meio. Neste ano, deu-se início a 

elaboração do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de 

Documentos provenientes das atividades-fim da Instituição. 

  No período de janeiro a dezembro de 2021, foram transferidas ao Setor de 

Arquivo 76 caixas de documentos, bem como foram identificadas e 

classificadas 148 caixas e 176 processos já existentes no local. 

     

       4.5.2  Divisão de Finanças, Orçamento e Contabilidade 

 

O departamento de finanças orçamento e contabilidade têm por finalidade 

promover as atividades de elaboração do orçamento, demonstrações contábeis, 

prestação de contas de recursos  recebidos, atividades de tesouraria e apuração 

de obrigações fiscais e tributárias. 

 

Em síntese, segue discriminado abaixo o processo para a execução de 

suas ações finalísticas: 

- elaboração da proposta orçamentária anual; 

- realizar o acompanhamento da execução orçamentária e financeira; 

- administrar as receitas e despesas; 

- analisar processos, emitir empenhos, notas de lançamentos e pedido de 

desembolsos; 

- prestação de contas dos recursos financeiros recebidos e gastos à 

Secretaria da Fazenda; 

- registrar bens, direitos e obrigações contábeis e fazer conciliação; 

- prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado; 

- assistência na elaboração do Plano Plurianual e monitoração anual da 

execução das metas; 
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- elaborar e acompanhar  alterações orçamentárias; 

No período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, o departamento 

emitiu: 2127 notas de lançamentos; 1546 pedidos de desembolsos; 1605 ordens 

bancárias; 393 notas de empenho; 107 guias de recolhimento; 43 relatórios 

externos; 80 notas de reservas; 13 ofícios; 12 balancetes; 212 relatórios diversos; 

17 processos; prestação de contas de 02 convênios; elaborou a previsão da 

Receita SIR, proposta orçamentária POS e o PPA. 

 

4.5.3 Recursos Humanos – DRH 

 

     4.5.3.1 Administração de Pessoal 

 

          Controle de Pessoal 

 

Item 01 - Atividades desenvolvidas: 
 

- Houve 39 demissões; 

- Não houve admissões; 

- Cálculo de férias; 

- Rhonda  (Controle de freqüência digital)  -  recebe  via  e-mail  informações   das 

chefias para acerto das marcações de ponto no sistema; 

- Folha  de  Pagamento   –   Ticket  Alimentação,  Adiantamento  Décimo  Terceiro  

Salário e Décimo Terceiro Salário integral; 

- Pagamento UPP; 

- Análise de empréstimo consignado e liberação via site. 

- Recolhimento de tributos; 

- Relatório dos reflexos da folha de pagamento à Prodesp, via web; 

- Relatório dos reflexos da folha de pagamento e alterações cadastrais à  Audesp, 

via web; 

- Informações E-Social com transmissão DCTF Web pelo site E-CAC; 

- Dirf, Rais, Informe de Rendimentos; 

- Relatório diversos para a Contabilidade; 

- Parcelamento do F.G.T.S das competências abril, maio, junho e julho/2021 - 

medida provisória 1046/2021. 
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- Transmissão de pagamento de salário, férias e rescisão via site. 

 
Item 02 - Atividades desenvolvida via sistema, visualizando a agilização de 
informações na rotina de trabalho: 

 
- Implantação do sistema São Paulo Sem Papel. 

 

Setor de Benefícios 

 Foram entregues 71.269 tickets de vale-alimentação e 13.934 vales-

transportes intermunicipais e municipais. 

      

     4.5.3.2 Centro de Convivência Infantil (CCI) 

 

Prestação de serviço a 18 crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 

meses. A partir de 08/11/2021, a creche foi reaberta com 12 crianças de mães 

que prestam serviço à  FUMES e 06 crianças que as mães são FAMAR e prestam 

serviço pra FAMEMA - ENSINO. O objetivo do CCI é desenvolver, na criança, 

todas as potencialidades físicas, sociais e cognitivas.  

O horário de funcionamento do CCI é das 6:30h as 17:30h de segunda a 

sexta feira.  

O número de colaboradoras que prestam serviço no CCI é de 14 

colaboradoras sendo: 09 atendentes de creche; 02 oficiais de serviço de nutrição; 

02 auxiliares de serviços gerais e 01 chefe de seção administrativa. Dentre os 

colaboradores, o grau de instrução é: 13 colaboradoras com nível médio e 01 

colaboradora com nível superior. 

Nos meses de janeiro a outubro de 2021, foram promovidas diversas 

atividades recreativas, teatros, histórias realizados pelas funcionárias e enviados 

para as crianças através do WhatsApp. A partir de novembro, as atividades  

começaram a ser presenciais. A partir do momento que começaram as atividades 

presenciais, tivemos várias brincadeiras, jogos, histórias e também a presença do 

Papai Noel com entrega de presentes para as crianças. 

Quanto as melhorias e novas aquisições, não tivemos este ano, devido à 

suspensão das atividades. 
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Todo trabalho foi realizado com o objetivo de proporcionar o bem estar dos 

usuários e funcionários do C.C.I., e os resultados alcançados foram plenamente 

satisfatórios.  

       

      4.5.3.3.   Desenvolvimento de Pessoal 

                                   

        Seleção de Pessoal 

 Foram realizadas 15 entrevistas de desligamento de servidores e 

atualizado 01 relatório de Turnover de Pessoal 

 

           Setor Cargos e Salários  

 

Foram atualizados 15 Descrições de Cargos e 10 Perfis de Competências;  

atualizados 12 Quadros de Pessoal e 12 Quadros Tribunal de Contas;  foram 

emitidos 104 Descrições de Atividades para o Perfil Profissiográfico 

Previdenciário. 

Mensalmente prestados informações ao Sistema de Auditoria Eletrônica do 

estado de São Paulo (AUDESP) referente a Fase III – Atos de Pessoal com 

informações do quadro de pessoal, cargos/funções e atos normativos. 

 

 Capacitação de Pessoal 

 

No período de Janeiro/21 a Dezembro/21 as ações do desenvolvimento de 

pessoal foram: 79 palestras, 53 eventos, 304 treinamentos e 309 reuniões de 

trabalho para discussão de casos com desenvolvimento e coordenação das 

chefias e responsáveis de áreas.  

As áreas do Sistema de Gestão da Qualidade realizaram 759 treinamentos 

de Procedimentos Operacionais (PO) e 87 treinamentos de manuais, normas e 

técnicas.  
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            4.5.3.4. Controle de Afastamentos 

 

     Em relação aos afastamentos ocorridos apresentam-se os seguintes 

dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda em clima de pandemia do Novo Coronavirus conforme o Decreto nº 

64.864 de 16/03/2020, dispõe sobre adoção de medidas adicionais, de caráter 

temporário e emergencial de prevenção de contágio pela Covid-19, e o 

governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

considerando a existência da pandêmia de acordo com o artigo 2, inciso III do 

decreto, ficam suspensas  as autorizações, de quaisquer tipos de viagens, exceto 

as de caráter emergencial. 

 

      4.6 .  Divisão de Materiais 

          

Compras e Licitações 

 

A área de Compras tem por finalidade manter a continuidade do fluxo de 

suprimento na instituição, e para garantir um bom funcionamento das atividades 

com melhor desempenho, são realizadas compras de materiais acadêmicos, 

livros, consumo hospitalar, escritório, informática, limpeza, higiene, gêneros 

alimentícios, mobiliário, equipamentos e contratação de serviços em geral. 

Os processos Administrativos e Licitatórios realizados pela FAMEMA são 

executados através do Sistema Informatizado de Material e Sistema Estadual 

Finalidade Quantidade Total 

Pós-graduação 03 03 

Eventos científicos 06 06 

Cursos 06 06 

Especialização 0 0 

Ativ. Externas 02 02 

Reuniões/visitas 13 13 

Pesquisa 0 0 

Outros 08 08 

TOTAL  38 
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SIAFÍSICO/SIAFEM, com o advento dos Pregões Eletrônicos as descrições dos 

produtos são habilitadas na BEC - Bolsa Eletrônica de Compras. 

No exercício de 2021 executamos as aquisições e contratações conforme 

tabela abaixo: 

 

MODALIDADE QUANTIDADE 

COMPRA DIRETA 25 

CONVITE BEC 20 

DISPENSA BEC 30 

PREGÃO ELETRONICO 25 

INEXIGIBILIDADE 03 

DISPENSAS 04 

PROC. ADMINISTRATIVO - TAXAS 03 

 

           Almoxarifado 

 

Atendimento das Requisições de Materiais de cada Setor. (Tipo de material: 

Escritório, Limpeza, Manutenção, Gêneros Alimentícios). 

As requisições dos setores fora da Unidade de Educação são enviadas 

através do Serviço de Transporte pelo Protocolo Expediente. 

Essas requisições são analisadas as quantidades solicitadas, pois pode 

ocorrer a necessidade de entregar uma quantidade menor do solicitado, por 

motivo de estoque. 

Dia de entrega das requisições é toda quarta-feira com um prazo de 

atendimento para sexta-feira. 

Separação dos materiais, são colocados em uma caixa especifica com o 

nome do setor, onde é utilizado o serviço de transporte para a entrega. 

As entregas são realizadas pelos funcionários do almoxarifado nos setores 

que solicitaram os materiais, ex. HC I, HC II, HC III, Carmelo, Parasitologia, 

Creche, SESMT e Unidade de Educação. 

As requisições dos materiais entregues são digitadas as suas saídas no 

sistema BENNER. 

Recebimento de Mercadorias de Transportadora, materiais que são 

entregues, é conferido a nota fiscal com a nossa ordem de compra feita pelo Setor 
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de Compras, confere as quantidades, os valores, a marca, lote, vencimento, 

marca/modelo, descrição do item. 

Havendo qualquer intercorrência da entrega, aciona-se o nosso setor de 

contabilidade/fiscal para tomar as devidas providencias, ( divergência de entrega, 

bloqueio da nota para pagamento, etc ). 

Armazenamento dos materiais nos seus devidos lugares após a liberação 

dos mesmos para estocagem. 

Fazer cadastro de novos materiais para estoque onde se usa o sistema 

BENNER, SIAFISICO, BEC, todos integrados para padronização do produto. 

Fazer solicitação através do pedido de compras para 3 ou 6 meses dos 

materiais de estoque padronizados no sistema BENNER (ressuprimento de 

materiais) onde gera um numero de requisição onde é enviado ao setor de 

Compras para tomar as devidas providencias. 

Inventário mensal ( BENNER ) do estoque para conferencia com o Sistema 

Siafisico, onde gera também o fechamento do mês a mês , e observam-se os 

materiais que podem estar perto do vencimento e tentar negociar com os 

fornecedores para troca. 

Com referência ao estoque de segurança, procuramos sempre solicitar a 

compra um pouco a mais para não correr o risco de ficar sem o produto, até o 

próximo pedido, sempre observando o consumo de cada mês. 

Por ventura se existir diferença nos estoques, é feita uma recapitulação 

desde a entrada do produto se esta conforme a nota fiscal, levantamento de todas 

as requisições se não houve erro de baixa de quantidade onde pode variar em 

unidade e cento, caixa ou pacotes com tantas unidades, se entregou algum 

produto e não foi feita a requisição, se houve empréstimo de entrada ou saída. 

  A seguir o inventário do estoque no Almoxarifado da FAMEMA: 
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INVENTÁRIO MENSAL - ALMOXARIFADO FAMEMA 

MÊS: DEZEMBRO / 2021 

 

TIPO DE MATERIAL / FAMÍLIA TOTAL 

 

Artigos de higiene 28.155,48 

Artigos e utensílios de escritório didático psicológico 34.574,34 

Componentes de equipamentos elétricos e eletrônicos 1.702,03 

Condutor elétrico e equipamentos de força e distribuição 11.454,00 

Equipamentos de instalação hidráulicas 79,40 

Equipamentos e artigos médicos, hospitalar 78.156,59 

Equipamentos e utensílios p/ refeitório, copa e cozinha 4.778,84 

Equipamentos materiais p/ limpeza esterilização 4.038,46 

Equipamentos p/ purificação e filtragem de água 3.090,15 

Ferragens e abrasivos 1.029,24 

Gêneros alimentícios 3.628,61 

Informática 9.050,50 

Lâmpadas p/ iluminação de ambientes 8.182,27 

Maquinas e equipamentos agrícolas 153,40 

Maquinas e equipamentos oficina em geral 84,00 

Materiais manufaturados 315,00 

Materiais p/ construção e pavimentação 696,77 

Pincéis, tintas, vedantes e adesivos 4.655,75 

Recipientes e materiais p/ acondicionamento de embalagem 10.276,07 

Sistemas de alarme, sinalização 55,50 

Vestuário em geral 273,40 

TOTAL 204.429,80 

 

Agora com respeito à melhoria no nosso Setor: 

Os materiais de estoque foram identificados através de códigos em 

etiquetas nas suas respectivas prateleiras para melhor localização. 

Foi adquirida uma empilhadeira nova onde mudamos alguns materiais de 

lugar para facilitar mais fácil o acesso. 

As lâmpadas de teto convencionais de mercúrio foram substituídas por 

lâmpadas de led, pois essas queimam menos e duram mais. 
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Sistema de ar condicionado para o galpão ainda está sendo analisada pelo 

departamento de Infra Estrutura e Engenharia. 

Também foi colocado para funcionamento os 03 hidrantes de água que 

estavam parados a muito tempo, foi trocada toda fiação para funcionamento da 

bomba de água que também foi retificada e consertada. 

Na parte superior, foi colocado cabo de aço no corrimão para proteção em 

toda a extensão do almoxarifado. 

Desta forma todas essas melhorias nos dão maior segurança no trabalho.     

  
 Reprografia 

          A produção gráfica foi de: 81.235 cópias processadas e 259 

encadernações. 

          

Patrimônio 

O Setor de Patrimônio da FAMEMA no exercício de 2021, além das 

atividades de rotina em atender as demandas operacionais, inventariar, transferir 

bens, atualizar os registros patrimoniais, realizou as atividades: 

- Realizou trabalhos para reorganização dos Depósitos de bens inservíveis, 

visando à baixa e destinação final: 

- Autuou 01 Processo para conferência do Balancete mensal do acervo imobiliário 

e registrado no patrimônio e contabilidade no exercício de 2021. 

- Procedeu ao cadastro de 186 itens; 

- Recolheu e transferiu aos depósitos 17 itens inservíveis (Baixa de Bem 

Permanente); 

- Procedeu a Baixa de Bens Permanentes de 17 itens. 

 

           Gestão Controle de Contratos e Convênios 

       

           Gerência de Gestão de Convênios: é vinculada à Seção de Licitações e 

Compras, sendo responsável pelo gerenciamento, acompanhamento, assessoria, 

monitoramento e registro de contratos, ajustes e demais documentos, oferecendo 

suporte técnico aos gestores e demais envolvidos no processo de convênios com 

a Instituição 
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ATIVIDADES DIVERSAS DESENVOLVIDAS 

TIPOS DE INSTRUMENTO QUANTIDADE 

Comunicado Interno 09 

Expedientes em Processo e/ou Despachos 44 

Portarias  03 

Ofícios  09 

Convênios Novos  03 

Convênios em vigência 12 

Publicações 03 

 

 Gerência de Gestão de Contratos: É vinculada à Seção de Licitações e 

Compras, sendo responsável pelo gerenciamento, acompanhamento, assessoria, 

monitoramento e registro de contratos, ajustes e demais documentos, oferecendo 

suporte técnico aos gestores e demais envolvidos no processo de contratação 

com a Instituição.  

 

ATIVIDADES DIVERSAS DESENVOLVIDAS 

TIPOS DE INSTRUMENTO QUANTIDADE 

Autorização de Serviço  10 

Comunicado Interno 39 

Expedientes em Processo e/ou Despachos 140 

Notificação  45 

Portarias  17 

Ofícios  14 

Contratos  24 

Termos Aditivos  20 

Rescisão Contratual 02 

Publicações 18 

 

 

 4.7 INFRAESTRUTURA 

 

  Coordenação de Infraestrutura 

Esta coordenação para o desenvolvimento das atividades rotineiras 

contou com o apoio dos serviços de Limpeza, Zeladoria, Transporte, Manutenção 

e Telefonia. 

A coordenação de infraestrutura tem por objetivo realizar o atendimento a 

comunidade universitária, viabilizando o funcionamento das atividades 

acadêmicas, de extensão, pós-graduação e administrativas no âmbito da 
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FAMEMA. 

- O setor de engenharia realizou o acompanhamento da execução do 

contrato que realizou a pintura externa dos prédios da FAMEMA; 

- Foram elaborados documentos para apoio aos processos de compras e 

realizados acompanhamento da execução de vários; 

- Foram realizadas várias ações com o objetivo de desentranhar os 

empecilhos que estavam imperando a destinação final aos diversos veículos que 

estão depositados nos pátios, obtendo o sucesso em todas as ações; 

- Realizado a gestão dos contratos de manutenção corretiva e preventiva 

dos equipamentos de ar condicionado e de confecção de móveis para os 

laboratórios da FAMEMA; 

A seguir relacionamos as realizações de cada serviço. 

 

            4.7.1 Serviço de Limpeza 

 

O serviço de limpeza tem por objetivo garantir a limpeza e conservação 

dos mobiliários e equipamentos escolares, visando à obtenção de adequadas 

condições de salubridade e higiene, disponibilizando aos trabalhadores, alunos e 

visitantes um ambiente limpo e agradável para o desenvolvimento de suas 

atividades. 

Atualmente este serviço está terceirizado e conta com 07 (sete) 

funcionários onde realizam a limpeza das duas Unidades da FAMEMA (Unidade 

de Pós-Graduação e Administrativa e a Unidade de Educação) e 1 (um) 

funcionário que comparece periodicamente para realizar a limpeza dos vidros. 

A limpeza é realizada em etapas: diárias, semanais, mensais e os vidros a 

cada três meses. A limpeza consiste em tirar pó dos mobiliários, limpar paredes, 

lavar os pisos, encerar, lavar banheiros e recolher todos os lixos, também realizar 

a limpeza e conservação das áreas externas, como: varrer e lavar os corredores, 

calçadas e limpar os estacionamentos.  

A supervisão do serviço é feita diariamente através de planilha de controle 

diário, semanal, mensal e trimestral, e também através das fichas de avaliação de 

satisfação dos usuários frente à qualidade dos serviços realizados, que se faz por 

meio de pontuação em conceitos de ótimo, bom, regular e ruim, onde 
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alimentamos um indicador com a meta a ser atingida de 90% de itens avaliados 

como ótimo. 

Resultado das avaliações obtidas em 2021.

 

Através da supervisão diária e o planejamento junto à liderança da 

empresa terceirizada, conseguimos atingir o objetivo todos os meses tendo como 

impacto, banheiros limpos e abastecidos, ambientes limpos e agradáveis para o 

desenvolvimento das atividades rotineiras.  

Contamos com um funcionário exclusivo para realizar a coleta de resíduos 

e serviços de jardinagem nas duas Unidades, Creche e nos setores de Cadeiras 

Básicas.  

Foi adquirida uma lavadora de alta pressão para a manutenção da 

limpeza das áreas externas.  

 

             4.7.2 Setor de Manutenção  

 

O setor de Manutenção tem por objetivo suprir todas as necessidades na 

parte de conservação geral dos prédios, móveis, equipamentos e utensílios, além 

de aplicar o plano de manutenção preventiva a fim de reduzir o número de 

manutenções corretivas. 

Entre as atividades desenvolvidas no decorrer de 2021 estão: 

- Acompanhar a instalação de vários equipamentos condicionadores de ar; 

- Realização da reforma do Laboratório Morfofuncional para implantação de 

salas para simulação realística; 

- Acompanhamento de todas as reformas realizadas nos prédios visando a 

retirada do AVCB – Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 
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- Construção de base para sustentação do contêiner que abriga a Zeladoria 

e a empresa terceirizada de portaria; 

- Reforma e adaptação dos ambientes para abrigar a Manutenção, Gráfica 

e Coordenação de Infraestrutura no prédio da Unidade de Educação; 

- Realização    de   pequenas   reformas   pontuais   e   atendimentos    das 

solicitações  de  manutenções  por  parte  dos  usuários,  conforme demonstração 

gráfica a seguir:

 

             

             4.7.3 Setor de Telefonia  

 

O serviço de telefonia é essencial e de especial importância para a 

FAMEMA, por isso, vem trabalhando para prestar o serviço de forma eficiente e 

contínua com redução de custos.  

O sistema de telefonia da FAMEMA conta com 03 telefonistas durante o 

horário comercial, 130 ramais, sendo: 50 ramais no prédio da Unidade de 

Educação e 80 ramais no prédio da Unidade de Pós-Graduação e Administrativo. 

Em 2021 o setor de Telefonia da FAMEMA recebeu em média 2.500 

ligações/mês, sendo repassadas aos respectivos setores ou servidores.  

O gráfico a seguir demonstra as ligações realizadas em 2021 através do 
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             4.7.4 Setor de Transporte 

 

O Setor de Transporte tem como objetivo zelar pela frota da FAMEMA, 

melhorar o desempenho dos veículos através do controle das manutenções 

preventivas e corretivas para garantir a segurança dos motoristas e de todos que 

fizerem uso dos veículos.  

O setor tem como atividades rotineiras o controle da escala de trabalho 

dos motoristas, a manutenção da documentação em dia, o gerenciamento do 

contrato de abastecimento da frota, o controle e a realização das manutenções e 

atendimentos das solicitações e necessidades dos usuários.  

Em 2021 foram realizadas viagens para São Paulo e outros municípios do 

interior, num total de: 

- 03 viagens para São Paulo; 

- 02 viagens para São Carlos; 

- 03 viagens para Bauru; 

- 01 viagem para Botucatu; 

- 02 viagens para Ourinhos; 

- 01 viagem para Londrina; 

- 01 viagem para São Jose do Rio Preto. 

 

Serviços Administrativos realizados no decorrer do ano de 2021: 

- 96 saídas para serviços de banco; 

- 48 saídas para pagamentos e compras; 

- 240 saídas para transporte de materiais do Almoxarifado; 
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- 96 saídas para transporte de materiais do Patrimônio;  

-192 saídas para transporte de material e funcionários da manutenção; 

- 672 saídas para transporte de documentos para toda a Instituição/FAMEMA; 

- 60 saídas para transportar diretores em locais dentro do município de 

Marília; 

- 240 saídas para transportar servidores para outras instituições.  

  

             4.7.5 Setor de Zeladoria 

 

O setor de Zeladoria tem por objetivo coordenar as atividades para 

garantir a vigilância, guarda e segurança predial e de patrimônio materiais e 

humanos no âmbito da FAMEMA estabelecendo rigoroso controle.  

Entre as atividades desenvolvidas no decorrer de 2021 estão:  

- Fiscalização técnica e operacional do serviço de portaria terceirizada, 

estabelecendo rotinas para o desenvolvimento das atividades. 

    - Como Gestor, preencher o formulário de avaliação de qualidade 

dos serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios, 

conferir e liberar medição mensalmente.  

  - Administrar o contrato junto ao departamento de água e esgoto de 

Marília – DAEM. Sendo esse serviço de Utilidade Pública de Fornecimento 

de Água Potável e Captação de Esgoto referente à Unidade Administrativa 

e Pós-Graduação, Unidade de Educação e Creche "CCI o Castelinho"  

- Administrar o contrato de aluguel junto aos proprietários dos prédios da 

Unidade Administrativa e Pós Graduação e Unidade de Educação.  

- Participar juntamente com a equipe responsável pelo pregão eletrônico 

objetivando a prestação de serviços de manutenção ou conservação de poços e 

reservatório – limpeza de caixa d'água, referente ao PROCESSO FAMEMA Nº 

22/2021.  

- Administrar o contrato de limpeza de caixa d'água junto à empresa R&V 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. 

           - Participar juntamente com a equipe responsável pelo pregão eletrônico 

objetivando a prestação de serviços de desinsetização, descupinização, 

desratização e desalojamento de pragas urbanas, nas unidades que compõem a 
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FAMEMA, referente ao PROCESSO FAMEMA Nº 99/2021.  

- Administrar o contrato de prestação de serviço de desinsetização junto à 

empresa R&V PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. 

- Controle e abastecimento de copos descartáveis nos bebedouros do pátio 

da Unidade de Pós-Graduação e administrativa. 

-  Controle de validade e troca de filtros nos bebedouros da Faculdade. 

- Administrar o serviço de seguro patrimonial das unidades que compõem a 

FAMEMA. 

- Administrar o sistema de vídeo monitoramento da Unidade de Pós-

Graduação e administrativa, Unidade de Educação e Núcleo de Atenção à saúde 

em Cadeiras Básicas.  

- Administrar o controle das vagas dos estacionamentos da Faculdade. 

-  Participação como membro da comissão nomeada pela PORTARIA DIR. 

FUMES Nº 004/2021, DE 14 DE JANEIRO DE 2021; 

- Participação como membro da comissão processo administrativo 

disciplinar, nomeada pela PORTARIA DIR. FUMES Nº 027/2021, DE 17 DE MAIO 

DE 2021;  

-  Administrar o serviço de locação de caçambas. 

- Realizar visitas de inspeção de segurança semanal para reconhecer 

ameaças à estrutura predial e a segurança dos acessos do imóvel nos depósitos 

de guarda de materiais inservíveis do Patrimônio, situados à Via Expressa 

Sampaio Vidal nº 1.240-A e Rua Orlando Righetti s/n; sendo preenchido relatório 

individual a cada vistoria. 
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