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1. INTRODUÇÃO 

 

A Faculdade de Medicina de Marília – Famema – é uma autarquia de ensino em 

regime especial vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação. A Famema foi criada pela Lei Estadual n˚ 9.236, de 19 de janeiro de 

1.966, como instituto isolado do ensino superior.  Seu funcionamento só foi possível através 

de ações e esforços conjuntos de agentes políticos e civis para iniciar o Curso de Medicina 

em 1.967 pelo Decreto Estadual n˚ 47.702, de 30 de janeiro de 1967, depois de criada a 

Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília - FUMES com a finalidade organizar, 

instalar e manter a Faculdade de Medicina de Marília, instituída pela Lei Municipal n˚ 1.371, 

de 22 de dezembro de 1.966.  

O Curso de Enfermagem foi criado em 1.981. O Decreto Estadual nº 85.647 de 20 de 

janeiro de 1.981, autorizou o funcionamento do Curso de Enfermagem e Obstetrícia, com as 

habilitações em Enfermagem Médico-Cirúrgica, Enfermagem Obstétrica e Enfermagem em 

Saúde Pública, também ministrado pela Faculdade de Medicina de Marília e mantida pela 

Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília.  

 

 

Fachada Carmelo 

 

A incorporação da Famema pelo Governo do Estado aconteceu em 1.994, através da 

Lei 8.898, de 27 de setembro. Desde os primeiros tempos de seu funcionamento, a Famema 

se utilizou de docentes e funcionários contratados pela FUMES – Fundação Municipal de 

Ensino Superior de Marília, através de concurso público. A manutenção dos Cursos de 

Medicina e Enfermagem pela FUMES, através da cobrança de mensalidade de seus alunos, 

mostrou-se insustentável, e, após greves e ações políticas, foi criada em 1994 no Sistema 

Estadual de Ensino, como autarquia de regime especial, a Faculdade de Medicina de 
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Marília, Famema, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.    

Destaque na área de ensino, com mais de 50 anos de existência, a Famema também 

tem importante atuação na área de atenção à saúde. Publicação no Diário Oficial do Estado, 

no dia 14 de setembro, autoriza a Famema a adotar as providências necessárias para a 

abertura de concurso público visando o provimento de 14 cargos de professor assistente 

mestre e 61 de professor adjunto doutor para a Famema. 

A Secretaria de Patrimônio da União, órgão do Ministério do Planejamento, formalizou 

a assinatura do termo de cessão definitiva de uso da área da União localizada na Avenida 

Tiradentes para a Famema. Com 15 mil metros quadrados, de propriedade da União 

localizados na Avenida Tiradentes, nº 1.073, a área foi cedida definitivamente à Famema 

para a construção de ambulatórios para o atendimento multidisciplinar na área da saúde e 

prédios para o ensino - projeto inicial do campus universitário da Instituição. 

 

 

Reunião com os Engenheiros do Patrimônio da União  

 

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. O método vem obtendo resultados extremamente positivos. Isso 

pode ser constatado pelas avaliações do MEC e de institutos de pesquisa, que classificam 

os cursos da Famema entre os melhores do Brasil. Os Cursos de Medicina e de 

Enfermagem também foram destaques no Ranking Universitário Folha,  o RUF 2018, 

divulgado em outubro pelo jornal Folha de São Paulo, com classificação entre os dez 

melhores no Estado de São Paulo e no Guia do Estudante 2018 da Editora Abril. Desde a 

sua criação a Famema formou 3.584 médicos e 1.111 enfermeiros.  
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A Famema aderiu ao processo de acreditação do SAEME (Sistema de Acreditação de 

Escolas Médicas), uma iniciativa conjunta do Conselho Federal de Medicina e da 

Associação Brasileira de Educação Médica, que norteia a avaliação dos cursos de medicina, 

seu contexto e política institucional. 

  

 

Reunião de Acreditação SAEME 

 

No período de 10 a 12 de setembro, a equipe de avaliadoras externas do SAEME, 

esteve na Famema para realizar as análises dos indicadores de acreditação. Os indicadores 

foram organizados em vários âmbitos e dimensões, como Gestão Educacional; Programa 

Educacional; Corpo Docente; Corpo Discente e Ambiente Educacional. O SAEME é 

inspirado no Liaison Committee on Medical Education (LCME), processo oficial de 

acreditação dos cursos de medicina dos Estados Unidos e Canadá.  

Na pós-graduação, destaques para os cursos stricto sensu: Mestrado Acadêmico em 

“Saúde e Envelhecimento” e o Mestrado Profissional em “Ensino em Saúde”. No lato sensu, 

a Famema oferece o Programa de Residência Médica em 29 especialidades e o Programa 

de Residência Multiprofissional nas áreas: Materno Infantil, Urgência, Saúde Coletiva, 

Saúde da Família e em Atenção Clínica e Cirúrgica Especializada. Atualmente a Famema 

conta com 228 vagas credenciadas junto à Comissão Nacional de Residência Médica e 

oferece 90 para o primeiro ano da Residência Médica. A Famema também oferece os 

cursos de Aprimoramento em Saúde Mental, Nutrição Clínica, Hemoterapia e Saúde da 

Família.  
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Aula Inaugural Mestrado Acadêmico 

 

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou em sessão extraordinária 

realizada no dia 12 de dezembro, o Projeto de lei nº 694/2018, que cria no Sistema Estadual 

de Ensino para constituir o quadro especial em extinção da Faculdade de Medicina de 

Marília na SDECTI - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação. O Governador do Estado de São Paulo, promulgou no dia 28 de 

dezembro, o Projeto de lei nº 694/2018.  

A publicação ocorreu no Diário Oficial do Estado em 29 de dezembro. Agora passa a 

ser a Lei nº 16.922. Desta forma, os funcionários da FUMES que não fizeram a opção para 

serem vinculados à SDECTI após a estadualização da Famema em 1994 passarão a 

integrar esse quadro especial em extinção. 

Quando a Famema passou a autarquia em regime especial em 1994, os funcionários 

na época tiveram a opção de escolher entre passar para o regime estadual ou continuar no 

sistema anterior, portanto, passaram a ser “optantes” do novo formato ou não optantes,      

funcionários contratados pela FUMES após 1994 também são “não optantes”. Atualmente, a 

FUMES possui 614 funcionários “optantes” e 505 “não optantes”. 

A Faculdade de Medicina de Marília 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. O formato de ensino à distância (EAD) 

do polo instalado e estruturado, permite o acesso do aluno na Famema para o encontro 

presencial, através de provas e atividades com o mediador para tirar dúvidas e receber 

orientações sobre as disciplinas. O polo Marília/Famema da UNIVESP possui quatro cursos: 

Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Pedagogia e Tecnólogo em Gestão 

Pública, todos com 50 vagas para cada curso na modalidade à distância. Em 2018, a 

Famema recebeu o Selo Parceiro UNIVESP. 
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Recebimento do Selo Parceiro UNIVESP 

 

 

2. GRADUAÇÃO 

 

A Diretoria de Graduação da Famema, em suas funções de planejar, coordenar, 

supervisionar e orientar as atividades acadêmicas e administrativas dos Cursos de Medicina 

e Enfermagem, cumprindo e fazendo cumprir as deliberações e as determinações dos 

Órgãos Superiores e da legislação vigente, no ano de 2018, realizou as seguintes atividades 

conforme seguem: 

 

2.1. SECRETARIA DE GRADUAÇÃO 

 

 

Vestibular Famema 2018 

 

A Famema oferece, anualmente, 80 vagas para o Curso de Medicina, com duração de 

seis anos e 40 vagas para o Curso de Enfermagem, com duração de quatro anos. 
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A relação candidato/vaga, em 2018, foi de 183,6 para Medicina e 3,5 para 

Enfermagem; vagas para egressos de escolas públicas 165,4 para Medicina e 7,3 para 

Enfermagem; vagas para egressos de escolas públicas que se autodeclaram pretos, pardos 

e índios – PPI, 184,5 para Medicina e 12,5 para Enfermagem. 

 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS 

Cursos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Medicina 478 477 481 480 483 476 475 477 

Enfermagem 150 144 137 144 145 147 144 158 

Total 628 621 618 624 628 623 619 635 

 

 

O corpo docente da Instituição conta com 252 profissionais (169 docentes e 83 

assistentes de ensino), com a seguinte titulação: 88 especialistas, 61 mestres, 95 doutores, 

7 pós-doutores e 1 livre-docente. 

A Secretaria de Graduação agendou 80 consultorias e atendeu ocorrências de 

estudantes, tais como: atestados (matrícula e boa conduta), carta de apresentação, 

declaração de conclusão de graduação, entre outras. 

No mês de março foi realizada a coleta de dados e preenchimento do Sistema do 

Censo da Educação Superior 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 período de 2 a 5 de abril, conforme publicado em edital foram abertas inscrições 

aos estudantes dos cursos de Medicina e Enfermagem para os programas de monitoria. A 

prova escrita ocorreu em 11 de abril o resultado final para o preenchimento das vagas foi 

publicado em 23/5/2018, conforme número de vagas nas áreas Biblioteca, Laboratório de 

Embriologia Humana, Laboratório de Anatomia Humana, Laboratório Morfofuncional e de 

Simulação, Saúde Coletiva – Urgência num total de 40 monitores bolsistas. 

Nos dias 30 e 31 de julho de 2018, setenta e cinco estudantes dos cursos de 

Enfermagem e Medicina entregaram documentos para análise da situação socioeconômica, 

conforme Edital Famema nº 123/2018 sessenta estudantes foram contemplados com bolsas 

Auxílio Alimentação/Transporte para o período de agosto/2018 a fevereiro/2019 no valor de 

R$ 330,00 ao mês e cartões refeição, em que o quantitativo refere à frequência mensal do 

estudante bolsista em suas atividades curriculares.  

Além dos 60 beneficiados, outros 14 estudantes foram contemplados com cartões 

refeição, dentre estes, 13 ficaram como suplentes para o benefício da bolsa no valor de R$ 
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330,00 ao mês, após a saída dos estudantes matriculados na 6ª série de Medicina e 4ª série 

de Enfermagem. Apenas um estudante teve a solicitação do benefício indeferida. 

O calendário institucional para o ano de 2019 foi elaborado no mês de Junho/2018 e 

aprovado em 25 de outubro. Já os calendários acadêmicos para os cursos de Enfermagem 

e Medicina foram elaborados no mês de Junho/2018 e aprovados no Colegiado em 9 de 

outubro e na Congregação em 25 de outubro de 2018. 

 

   2.2. PROGRAMAÇÃO DOCENTE INSTITUCIONAL 2018 (MAPA 2018) 

  

A Faculdade de Medicina de Marília – Famema tem em seu calendário institucional um 

período ao final de cada ano letivo, destinado ao preenchimento da programação docente 

institucional para o ano seguinte. Este “Mapa Docente” como é conhecido é um instrumento 

de planejamento dos Cursos de Medicina e Enfermagem que garantem a cobertura de todas 

as atividades curriculares propostas, com a certeza que os docentes estão inseridos em 

todas elas. 

 Para esta programação docente institucional existem regras que são encaminhadas 

após aprovadas na Congregação a todos os docentes, as quais oficializam e regulamentam 

o preenchimento do documento.  

Em outubro de 2017 foi divulgado através de sistema interno on line a programação 

das atividades para o ano letivo de 2018 juntamente com suas diretrizes gerais e 

operacionalização, garantindo desta maneira a totalidade de cobertura das atividades 

curriculares para 2018. 

 Após seu fechamento verificou-se o total de profissionais esperado para cada 

atividade e os casos onde não ocorreu o preenchimento esperado, foram realizadas 

negociações individuais e grupais com comissão específica instituída para este fim.  

 

2.3. IMPLEMENTAÇÃO DE CALENDÁRIO ESCOLAR COMUM PARA TODAS 

AS SÉRIES 

  

A Diretoria de Graduação, através de seu colegiado, teve aprovado em reunião 

ordinária do dia 03/10/2017, conforme consta em ata, o calendário escolar 2018, 

possibilitando que as séries (1ª, 2ª, 3ª e 4ª) dos dois cursos tenham as mesmas datas de 

início, férias, e término de suas atividades. 

 Exceto o início da 1ª série que é mais tardio, pois provém de chamadas do vestibular, 

até então, cada série tinha seu calendário específico, e esta situação significa um ganho 
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para a Instituição, pois desta maneira consegue-se melhor organização tanto das atividades 

como dos docentes e colaboradores das Unidades Educacionais.  

O Calendário da 5ª e 6ª série do Curso de Medicina é diferente, pois atende às 

especificações do regime de internato médico. 

 

 

2.4. PROGRAMA DE BOLSA IBERO - AMERICANAS  

 

O Programa de bolsas Ibero-Americanas foi criado com o objetivo de promover o 

intercâmbio acadêmico anual de estudantes de graduação entre 127 universidades dos 

seguintes países: Brasil, Peru, Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, México, Portugal, Porto 

Rico e Uruguai. 

 A Famema desde então tem participado dos processos. Para 2018 disponibilizadas 02 

bolsas sendo 01 para os estudantes regularmente matriculados na 3ª série do Curso de 

Medicina e 01 para os estudantes regularmente matriculados na 3ª série do Curso de 

enfermagem. 

 

2.5.  COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

 
 A CPA tem a função de desenvolver e conduzir o processo de avaliação institucional, 

construído por toda a comunidade acadêmica, como instrumento de autoconhecimento e 

aperfeiçoamento.  

Teve a primeira gestão no período de 2004-2008, quando foi elaborado um relatório de 

avaliação institucional onde foram identificadas fortalezas e fragilidades e a partir daí, foram 

definidas políticas institucionais para neutralizar as fragilidades, transformando-as em 

fortalezas e para intensificar os investimentos, maximizando-se o que existe de melhor. 

Diante da necessidade de avanços na autoavaliação, busca-se a realização de um 

diagnóstico institucional embasado no desenvolvimento de um questionário aos docentes, 

discentes e corpo técnico administrativo da Famema, onde a análise dos dados obtidos será 

realizada por meio do software IBM SPSS® (Statistical Package for Social Science), onde as 

informações serão codificadas e formatadas em banco de dados. Será realizada análise 

descritiva e estatística básica considerando frequência, proporção e variabilidade do evento 

entre os sujeitos e produzidos gráficos explicativos (FLETCHER ET AL, 1996), conforme 

cronograma: no mês de abril feito à análise comitê de ética em pesquisa; maio, divulgação 

da pesquisa adequação do projeto, coleta de dados; junho, coleta de dados; julho e agosto 

análise dos dados; setembro e outubro elaboração do relatório final.  
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2.6. PREPARAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM PELO 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

ENFERMAGEM  

  

O Curso de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília, em obediência às 

legislações realiza o ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) que realizou 

sua última prova em 2016.  

O Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia os cursos por intermédio 

dos desempenhos dos estudantes, Como resultado deste exame, o referido Curso obteve 

conceito 3. Como consequência da nota 3, o Conselho Estadual de Educação – CEE 

determina que ocorra uma avaliação “in loco” no prazo de 01 ano (até setembro/2018). 

 Para esta avaliação são solicitados documentos, os quais estão sendo 

providenciados. Frente a esta situação, fez-se necessária também uma revisão do projeto 

pedagógico do Curso de Enfermagem, que já foi realizada e encontra-se para análise e 

aprovação nos devidos fóruns.   

 

2.7.  NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

  

O NDE foi instituído na Famema através de Portaria da Diretoria de Graduação desde 

fevereiro/2017, e cada curso de graduação constitui-se de um grupo de docentes, com 

caráter consultivo para acompanhamento do curso de graduação, atuante no processo de 

concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso (PPC) 

visando a continua promoção de sua qualidade. 

 Houve necessidade da instituição de nova portaria para alteração de membros 

componentes da mesma. A Portaria foi publicada em maio/2018. 

O NDE em suas reuniões elaborou uma minuta de regimento do Núcleo Estruturante – 

Famema do Curso de Medicina e uma do Curso de Enfermagem, que se encontra em fase 

de análise para aprovação. 

 

2.8. FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL FAMEMA 2018 

 

O Fórum Institucional de Desenvolvimento Famema acontece anualmente na 

Instituição. Este evento faz parte do calendário institucional e tem como objetivo reunir todo 

corpo docente, discente e colaboradores que desenvolvem atividades curriculares nos 

cursos da Famema para discussão, compreensão e proposição de ações que visam 

qualificar o currículo adotado na Instituição.  
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Abertura Oficial do Fórum de Desenvolvimento Institucional 

 

Neste ano de 2018, o Fórum foi realizado nos dias 14 e 15/08/2018. As atividades 

foram desenvolvidas nos dois dias, no período da manhã no salão nobre e em salas do 

Univem (Centro Universitário Eurípides de Marília). Por se tratar de evento do calendário 

institucional a participação foi de caráter obrigatório para docentes, assistentes de ensino e 

discentes.  

 As inscrições foram feitas em sistema interno on-line e a programação foi pautada 

nos eixos estruturantes: Eixo 1 – Organização e Integração Curricular, Eixo 2 – Processo de 

Trabalho Institucional e Eixo 3 – Integração Ensino/Serviço. 

 Participaram do evento 142 (docentes e assistentes de ensino), 668 discentes e 29 

convidados (professores colaboradores e gestores de serviços de saúde municipais), 

totalizando 839 participantes. 

 Foram realizadas conferências com convidados externos sobre temas de interesse 

institucionais voltados para academia, que foram: “Integração Ensino-Serviço”; mesa 

redonda com participantes dos gestores dos serviços de saúde que oferecem campo de 

estágios aos estudantes Famema e “Abordagem dos Conteúdos num Currículo por 

Competências Dialógicas”, além de oficinas de trabalho sobre os eixos estruturantes. 

 Foi realizada avaliação através do Núcleo de Avaliação, que pontuou vários 

segmentos avaliados como um evento satisfatório. 

 

2.9. SIMPÓSIO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DO DISTRITO SOB OS CUIDADOS 

DA FAMEMA – ATIVIDADE DA UNIDADE DE PRÁTICA PROFISSIONAL 1 E 2 

  

Atendendo os apontamentos das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de 

Medicina e Enfermagem, no que se refere à inserção dos estudantes na prática profissional, 
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e a formação visando o atendimento integral segundo os princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde, a Famema organiza seu currículo neste sentido, desde as séries iniciais, 

com parceria histórica com a Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

 

 No ano de 2016 houve a distritalização do município, e a Famema optou por fazer a 

diferença nos cenários que assumiu.  

Dessa forma, organizou o processo de ensino-aprendizagem por meio da elaboração 

do diagnóstico de situação de saúde, que subsidia as ações coletivas dos territórios.  

 Busca-se assim, contribuir no planejamento das ações de saúde desses territórios 

integrando o ensino e o serviço, com o objetivo de impactar positivamente a melhora na 

qualidade de saúde das pessoas. Com este simpósio, apresentam-se os produtos do 

trabalho da Unidade de Prática Profissional da 1ª e 2ª séries, com os estudantes, 

professores, preceptores e equipes de saúde das USF. 

 

2.10.  AVALIAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA DA FAMEMA PELO CREMESP 

 

A Famema (Faculdade de Medicina de Marília) está entre as 8 instituições públicas 

com avaliação acima da média exigida pelo Cremesp (Conselho Regional de Medicina de 

São Paulo) no exame de 2018 para os acadêmicos do 6º ano do Curso de Medicina. 

O resultado repete o desempenho da Famema nos anos anteriores.  

O exame não produz ranking das instituições, mas lista faculdades que atingiram 

índice mínimo de aprovações.  
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Este ano participaram da avaliação 37 escolas de medicina, entre as 22 escolas com 

melhor aproveitamento, oito são públicas e catorze privadas, dezesseis escolas não 

atingiram o ponto de corte, ou seja, mais de 50% de seus alunos foram reprovados. 

 

2.11. ABERTURA DE EDITAL PÚBLICO PARA TRANSFERÊNCIA 

 

A Famema (Faculdade de Medicina de Marília) divulgou edital de abertura para 

inscrições para preenchimento de três vagas de transferência para a segunda série do 

Curso de Enfermagem. Foram quatro inscritos e as três vagas foram preenchidas, divulgou 

edital de abertura para inscrições para preenchimento de três vagas de transferência para a 

quinta série do curso de Medicina. Foram trinta candidatos inscritos e as três vagas foram 

preenchidas. 

 

2.12. POSIÇÃO DA FAMEMA NO RANKING UNIVERSITÁRIO FOLHA (RUF 

2018) 

 

 O Curso de Medicina da Famema (Faculdade de Medicina de Marília) melhorou sua 

posição no RUF 2018 (Ranking Universitário Folha), uma das maiores publicações voltadas 

à educação e ensino superior do país. O Curso de Medicina da Famema ocupa a 25ª 

posição entre todas as instituições do país e a oitava posição no Estado de São Paulo. 

 No ano passado ocupava a 33ª colocação. O Curso de Enfermagem da Famema, 

neste ano, ocupa a 40ª posição no RUF. O RUF (Ranking Universitário Folha) é uma 

avaliação anual do ensino superior do Brasil feita pelo jornal Folha de São Paulo desde 

2012. Há dois produtos principais: o ranking de universidades e os rankings de cursos. 
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No ranking de universidades estão classificadas as 196 universidades brasileiras, 

públicas e privadas, a partir de cinco indicadores: pesquisa, internacionalização, inovação, 

ensino e mercado. 

No ranking de cursos é possível encontrar a avaliação de cada um dos 40 cursos de 

graduação com mais ingressantes no Brasil de acordo com o último censo da educação 

superior disponível, como administração, direito e medicina, a partir de dois indicadores: 

ensino e mercado. Nos rankings de cursos são avaliadas universidades, centros 

universitários e faculdades. 

 

3. PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Na Pós-graduação, destaques para os cursos stricto sensu: Mestrado Acadêmico em 

“Saúde e Envelhecimento” e o Mestrado Profissional em “Ensino em Saúde”. No lato sensu, 

a Famema oferece o Programa de Residência Médica em 30 especialidades e o Programa 

de Residência Multiprofissional nas áreas: Materno Infantil, Urgência, Saúde Coletiva, 

Saúde da Família e em Atenção Clínica e Cirúrgica Especializada.  

 

 

Aula Inaugural Mestrado Acadêmico 

 

Atualmente a Famema conta com 236 vagas credenciadas junto à Comissão Nacional 

de Residência Médica e oferece 96 para o primeiro ano da Residência Médica. 

 A Famema também oferece os cursos de Especialização em Psicoterapias de 

Orientação Psicanalítica, Aprimoramento em Psicologia Clinica em Saúde Mental, Psicologia 

Hospitalar, Hemoterapia Geral.  

A Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão assessora a Diretoria Geral nos 

assuntos relativos ao fluxo de docentes em regime de pós-graduação stricto sensu e apoia 

os cursos de Pós-Graduação oferecidos pela Instituição. 
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Nível mestrado acadêmico curso Saúde e Envelhecimento houve 13 defesas de 

dissertação e 10 qualificações de dissertação cujos artigos já foram enviados para 

publicação. 

 Nível mestrado profissional curso Ensino em Saúde houve 16 defesas de 

dissertação com o envio de 16 artigos para publicação. 

 

3.1. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos (CEP) avaliou 480 projetos de 

pesquisa, 240 folhas de rosto de projetos aprovados e não aprovados enviados a CONEP.   

 A Famema conta junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) com grupo de pesquisa com total de 07 registros de relatório de grupos 

certificados.  

 

3.2. BOLSAS DE INCENTIVO  

  

Foram disponibilizadas duas bolsas de mobilidade internacional, via programa de 

bolsas para a Famema. Um estudante de Pós-Graduação Lato Sensu foi contemplado e 

desenvolverá estágio de no máximo 04 meses em instituições internacionais conveniadas. 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica - (PIBIC/CNPq) - Famema 

2018/2019, a duração da bolsa será de 12 meses e o período de vigência da bolsa: 

01/08/2018 a 31/07/2019 tivemos 12 inscritos para 04 vagas. 

 

 

3.3 CURSOS DE PÓS–GRADUAÇÃO 

 

3.3.1.     RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

A Comissão de Residência Médica - Coreme da Famema oferece programas de 

residência médica em 30 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). 

Atualmente conta com 236 vagas credenciadas, sendo oferecidas 96 vagas para R1 a 

cada ano, de acordo com a CNRM e com a resolução do CONFORPAS-SP. 
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O 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 (S U S), conselhos das especialidades, conselhos 

regionais de medicina e academia. Conta 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, Associação Paulista de Medicina e Diretoria 

Geral da Famema. 

 

3.3.2.     RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

 

A Comissão de Residência Multiprofissional da Faculdade de Medicina de Marília 

(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. 

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 a necessidade das coordenações e/ou residentes de todos os 

programas. 

 No ano de 2018 foram realizadas 02 reuniões, com o intuito de deliberar a respeito de 

abertura de editais, solicitação de desligamento, Informes sobre portarias, ofícios, 

informações sobre publicação de resoluções da Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional (CNRM), pautas gerais enviadas por partes dos residentes e dos 

coordenadores.   

A Coremu subsidia os cinco programas de residências multiprofissionais:  

 Saúde Coletiva; 

 Urgência; 

 Materno-Infantil; 

 Saúde Mental;  

 Atenção Cirúrgica Especializada. 
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Em março de 2017 foram iniciados novos grupos de residentes (R1) dos cinco 

programas com data de término em fevereiro de 2019. 

 Os residentes que iniciaram em março de 2016 passaram automaticamente a R2 em 

março de 2017 e concluíram em fevereiro de 2018. 

Em novembro de 2017 tínhamos um total de 31 R1 (08 da Saúde Mental, 07 da 

Cirúrgica Especializada, 06  da Saúde Coletiva, 04 da Urgência e 06 da Materno-Infantil) e 

27 R2 (08 da Saúde Mental, 03 da Cirúrgica Especializada, 05  Saúde Coletiva, 04  

Urgência e 07 Materno-Infantil); 27 residentes dos 5 programas concluíram a residência em 

fevereiro de 2018.  

 Em março de 2018 iniciou um total de 32 residentes (08 da Saúde Mental, 07 da 

Cirúrgica Especializada, 06 Saúde Coletiva, 04 Urgência e 07 Materno Infantil) dos cinco 

programas. 

No decorrer do ano tivemos algumas desistências, estávamos com 28 R1 (06 da 

Saúde Mental, 07 da Cirúrgica Especializada, 05 da Saúde Coletiva, 04  da Urgência e 06  

do Materno Infantil) e 28 R2 05 da Saúde Mental, 06 da Cirúrgica Especializada, 06  da 

Saúde Coletiva, 04 da  Urgência e 07 da materno- infantil (sendo um R2 que retornou do 

trancamento de matrícula em 02/05/2018) totalizando 56 residentes dos cinco programas 

em 2018. 

 

3.3.3.     CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOTERAPIAS DE ORIENTAÇÃO 

PSICANALÍTICA 

 

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: 

 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 ou em grupo, com sólida fundamentação teórica e 

metodológica;  

 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 

O curso é reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação parecer nº 078/2008. 
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 As atividades do curso são desenvolvidas às sextas-feiras 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.  

O corpo docente é composto por professores da Famema e professores convidados 

de outras instituições de ensino superior. 

 

3.3.4.      PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL (PAP) 

 

 Período do Curso: 01/03/2017 à 28/02/2018 e 01/03/2018 à 2802/2019 

 Convênio com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP) que 

concede a bolsa. 

 O processo de ensino aprendizagem se dá através do exercício da prática 

profissional, com 80% de carga prática e 20% de carga teórica, enfatizando as políticas 

públicas de saúde; participação em equipes interdisciplinares, que favorecem a 

integralidade; supervisão de profissionais especializados nas áreas oferecidas; preceptorias 

para acompanhar o desenvolvimento do aprimorando ao longo do programa.  

 Além de completar a carga horária, os aprimorando são avaliados periodicamente e 

devem entregar ao final do programa um trabalho de conclusão de curso.  

  São favorecidas a representação de aprimorando nas reuniões em São Paulo e a 

integração de diversos programas da Famema, através de reuniões periódicas, cursos 

comuns à formação dos profissionais, aumentando assim, sua visibilidade e importância. 

 Oferecido a profissionais que concluíram o curso superior no período de 2013 a 

2017, formados em curso superior reconhecido pelo MEC. 

 Números de Vagas: 03 vagas Psicologia Clínica em Saúde Mental; 02 vagas em 

Psicologia Hospitalar 09 vagas em Hemoterapia Geral, total de 14 vagas oferecidas. 

 

3.3.4.1. PROGRAMA HEMOTERAPIA GERAL 
 
 

 Público Alvo: biomédicos, biólogos e bioquímicos. 

 Objetivo do curso: Treinar profissionais das áreas de Biomedicina, Biologia e 

Farmácia/Bioquímica para o exercício de atividades técnicas na área de Hemoterapia Geral.  

 Descrição: Este Programa teve início na Famema em 2002. È realizado em dois 

anos, totalizando 3840 h, com carga horária semanal de 40 h.  

 Desenvolvimento de atividades teóricas e práticas nos cenários: Captação de 

doadores, Cadastro de doadores, Triagem Clínica e Hematológica, coleta, estoque e 
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fracionamento, agencia transfusional do HC I, Laboratório de Controle de Qualidade em 

hemocomponentes, Laboratório de Imunohematologia, Laboratório de Sorologia. 

 

 
3.3.4.2.  PROGRAMA PSICOLOGIA CLÍNICA EM SAÚDE MENTAL  
 
 

 Público Alvo: psicólogos  

 Objetivo do curso: Aprimorar a formação de profissionais de nível superior da área da 

saúde através de prática profissional supervisionada dentro da área de saúde mental. 

 Descrição: Este Programa teve início na Famema em 1985. È realizado em um ano, 

totalizando 1920 h, com carga horária semanal de 40 h.  

 Desenvolvimento de atividades teóricas e práticas nos cenários: Ambulatório de 

Saúde Mental; Enfermaria Psiquiátrica em Hospital Geral; Caps AD; Caps Com-Viver. 

 

 3.3.4.3. PROGRAMA PSICOLOGIA HOSPITALAR – ÁREA SAÚDE MENTAL 
 
 

 Público Alvo: psicólogos  

 Objetivos do curso: Aprimorar a formação do psicólogo na área de psicologia 

hospitalar através do treinamento em serviço. 

 Descrição: Este programa teve início na Famema em 1994. È realizado em um ano, 

totalizando 1920 h, com carga horária semanal de 40 h.  

 Desenvolvimento de atividades teóricas e práticas nos cenários: Hospital de Clinicas 

I; Hospital de Clinicas II; Ambulatório de Pediatria, Ambulatório de Onco-Ginecologia, 

Oncoclínica e Hemocentro. 

 

 

4. ATIVIDADES DE APOIO 

 

4.1. ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

A Assessoria de Imprensa da Famema atuou na divulgação das informações de 

interesse institucional. Boletins informativos, notícias e notas de esclarecimento foram 

enviados aos veículos de comunicação e inseridos nos mecanismos internos para 

divulgação à comunidade Famema.  
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Agendamentos de entrevistas com profissionais da instituição e com diretores da 

Famema nos meios de comunicação estiveram entre as atribuições da Assessoria de 

Imprensa. 

A Assessoria de Imprensa também produziu: 

 Publicações das principais informações da Instituição na seção "Notícias" nas 

páginas principais www.famema.br e www.hc.famema.br;  

 Publicações de informações institucionais nas redes sociais, especialmente nos 

formatos Whatsapp e Face book, através do endereço; 

 Notícias e comunicados foram encaminhados à lista de e-mails Mailing Famema, 

contendo endereços eletrônicos de docentes, discentes e funcionários;  

 Entrevistas, redação, revisão, fotos, edição, impressão e distribuição do Hemo em 

Ação do Hemocentro, com impressão colorida, em parceria com a iniciativa privada;  

 Redação, edição e produção do Informativo Famema, boletim digital mensal com 

informações da Instituição, inserido no site da Famema e na “Área do Funcionário”, e 

impressão no formato cartaz para ser anexado nos murais das unidades da Famema;  

 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 coletivas foram organizadas com o objetivo de esclarecer a população 

sobre assuntos ligados à Famema;  

 Matérias e de fotografias para a imprensa;  

 Atualização de cadastros de endereços eletrônicos em trabalho conjunto com o NTI 

(Núcleo de Tecnologia da Informação). 

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. 

A produção da Assessoria de Imprensa foi de:  

 320 publicações de matérias relacionadas à Famema em veículos impressos;  

 150 chamadas de capa em jornais;  

 750 matérias publicadas em meios de comunicação online;  

 910 matérias publicadas no site da Famema. 

 

 

 

 

 

http://www.famema.br/
http://www.hc.famema.br/
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4.2. CONSULTORIA JURÍDICA 

 

As atividades desenvolvidas foram: 

Atividade Quantidade 

Pareceres consultivos (licitações, contratos, convênios, 
processos disciplinares, servidores e outros) 

54 

Expedientes recebidos para exames e manifestação 992 

Atendimentos 931 

Participação em reuniões 65 

Assessoramento das autoridades quando convocado 13 

Recursos administrativos (Tribunal de Contas, Receita 
Federal, Ministério do Trabalho, etc.). 

5 

 

 

 

 

4.3. NÚCLEO TÉCNICO DE INFORMAÇÕES 

 

4.3.1.   SUPORTE E INFRAESTRUTURA 

 

Realizados atendimentos aos usuários, computadores, servidores, cabeamento, 

internet e infraestrutura de TI. A rede conta com 400 computadores conectados e 46 

impressoras, na sua grande maioria com processadores Intel i3, i5 e i7, foram feitos, 

aproximadamente, 2.623 atendimentos devidamente registrados e acompanhados pelo 

sistema de chamados. Também houve a adequação do parque tecnológico com aquisição 

de 77 computadores i7 e 28 notebooks i5 para uso acadêmico.  

 

4.3.2.   OUTROS SERVIÇOS 

 

INFORMAÇÕES: Fornecem levantamentos de dados epidemiológicos, informações 

gerenciais e estatísticas para as áreas gerenciais. 

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: Laboratório de informática da Univesp 

instalação e configuração dos 50 computadores. 
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CONTAS DE Email: Manutenção e criação de contas de e-mail, com 

aproximadamente 3.500 contas de e-mail dos domínios famema.br e hc.famema.br., 

cadastro/manutenção das contas de acesso ao Portal Capes via Proxy. 

 

4.3.3. SOFTWARES DE SAÚDE DESENVOLVIDOS 

 

 Em 2018 foram criadas ferramentas e melhorias nos processos de trabalho para as 

áreas de gestão. 

1 - Controle de Documento Institucional; 

Desenvolvimento do sistema de controle e geração dos protocolos institucionais, 

realização do controle de fluxo de envio e recebimento do protocolo/documento. 

3 – Processos de Residência Multiprofissional; 

Criação do processo da residência com inscrições dos candidatos, lista de presença, 

lista de sala, impressão de etiquetas e listas de presença e divulgação dos resultados.  

4 – Biometrias para lista de presenças; 

Criação de rotinas e fluxo para o cadastro da digital do estudante e sistema de 

armazenamento e leitura da digital com o objetivo inicial de efetivar a digital na lista de 

presença. 

5 – Adequações do cadastro de profissional com foto; 

Realização da rotina para a importação das fotos dos profissionais cadastrados no 

sistema Rubi para o cadastro de profissional no SIGA. 

6 – Desenvolvimento de impressão de crachás para estudantes e profissionais; 

Desenvolvido layout dos crachás da Instituição, de docentes e profissionais, para a 

impressão dos novos funcionários e estudantes, além da impressão de 2ª via. 

7 – Geração do censo educacional; 

Geração dos arquivos para importação pelo sistema do Ministério da Educação - MEC 

com os dados exigidos e validação no sistema do Ministério da Educação - MEC. 

8 – Publicações e divulgações de eventos, simpósios, vestibulares; 

Atualizações no site dos eventos. 

9 – Módulo Ativo ERP (Enterprise, Resource, Planning); 

 Acompanhamento da consultoria para ativar no módulo do ativo, depreciação de bens 

e integração com a Contabilidade. 

10 - Adequações nos módulos de rematrícula do estudante; 

Alteração e inclusão de novos dados para o cadastro do estudante. 

12 – Adequações no ERP (Enterprise, Resource, Planning) para AUDESP 

(Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos do Estado de São Paulo); 
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Criação de estrutura e rotinas de exportação/importação de acordo com layout da 

AUDESP, de envio dos arquivos para Secretaria da Fazenda.  

 

4.4. ACADÊMICA 

 

4.4.1 BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca da 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.  

 

REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

 

O total de entrada/saída na Biblioteca, registradas pelo portão eletrônico, foi de 

77.211, sendo a média mensal de 6.434 registros de frequência local. 

 

EMPRÉSTIMOS E CONSULTAS DE MATERIAIS 

 

O movimento de empréstimo e consulta de materiais foi de 28.517 itens sendo 18.389 

empréstimos de livros, folhetos, teses, CDs e DVDs; 10.066 consultas de livros, folhetos e 

teses; 62 consultas de periódicos (impressos). 

 

 CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS 

 

 Foram desenvolvidas atividades de capacitações/orientações para uso das principais 

ferramentas de pesquisas em ciências da saúde, como LILACS, MEDLINE/PUBMED, 

biblioteca eletrônica SCIELO (livros e periódicos); bibliotecas virtuais em saúde: Bireme, 

Ministério da Saúde, psicologia, enfermagem e outras; banco de dados DATASUS; portal de 

periódicos CAPES, Web of science, Scopus, plataforma sucupira e base de dados interna 

da Biblioteca – BIBLIV e capacitações para normalização de trabalhos acadêmicos (normas 

ABNT e Vancouver) uso do gerenciador de referências ENDNOTE, registro/preenchimento 

de dados na plataforma Lattes.  

No total de 280 usuários participaram destas atividades, distribuídos em 168 

estudantes dos Cursos de Medicina e Enfermagem; 10 aprimorando; 33 residentes; 32 

mestrandos; 30 Funcionários do Centro de Reabilitação Lucy Montoro e 04 monitores, 04 

estagiários. 
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PESQUISAS BIBLIOGRÁFICAS EM BASES DE DADOS E NORMALIZAÇÃO DE 

TRABALHOS ACADÊMICOS E PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 

 

A Biblioteca oferece suporte aos usuários para realização de pesquisas em bases de 

dados bibliográficas e normalização de trabalhos científicos e acadêmicos.  

Quando necessário, a Biblioteca oferece atendimento individual ou em grupo através 

de agendamento de horário com um dos bibliotecários para suporte para realização de 

pesquisas em bases de dados, uso de gerenciador de referências ENDNOTE, 

preenchimento de dados na plataforma Lattes e normalização de trabalhos acadêmicos 

(Monografias e dissertações) e artigos científicos (normalização, fator de impacto, indicativo 

Qualis Capes dos periódicos e suporte para submissão do artigo). Neste período foram 

realizados 744 atendimentos neste serviço. 

 

PROCESSAMENTO TÉCNICO DE MATERIAIS DO ACERVO 

 

Foram registrados 1.263 novos exemplares de livros, monografias, teses, folhetos, 

periódicos e CDs, inseridos no acervo da Biblioteca. Todos foram processados tecnicamente 

através do tombamento, classificação, catalogação, indexação e digitação nas bases de 

dados internas da Biblioteca. 

 

 PERIÓDICOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 

  

Os principais títulos correntes de periódicos nacionais da área de ciências da saúde 

estão disponíveis gratuitamente em formato eletrônico, com textos completos na biblioteca 

eletrônica SCIELO – Brasil, nos próprios sites das revistas ou outros serviços de acesso 

aberto. 

 Neste período foram incorporados no acervo 127 fascículos de periódicos 

(impressos). Com relação aos periódicos estrangeiros, a Biblioteca tem permissão de uso do 

Portal Capes que contempla diversas bases de dado com textos completos de artigos, 

livros, teses e outros.  

 

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Durante o período foram recebidos 265 pedidos de artigos científicos, teses e 

capítulos de livros. Foram recuperados 71,7% destes pedidos através do Portal Capes sites 

dos próprios periódicos e serviços de acesso aberto (open acess) e acervo impresso da 

Biblioteca e encaminhado gratuitamente aos usuários. 
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Foram solicitados 10 pedidos (3,77%) ao Serviço de Comutação Bibliográfica 

gerenciada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia: COMUT/IBICT. 

Os demais, 24,53% dos pedidos, não permitiram acesso gratuito ou via Portal Capes e os 

usuários não autorizaram o pedido em outras bibliotecas via serviço COMUT. 

 

FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTUDOS 

 

O serviço de fotocópias e impressão é disponibilizado aos usuários como apoio aos 

estudos acadêmicos.  

Neste período foram feitas 213.012 cópias, sendo 99.507 fotocopias e 113.505 

impressões. 

 

PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS  

 

O Setor de Audiovisuais realiza o serviço de produção de materiais audiovisuais 

solicitadas e utilizadas pela comunidade acadêmica para as atividades de ensino, pesquisa 

e participação em eventos locais, nacionais e internacionais e documenta os eventos 

realizados na Instituição (fotos e filmagem). 

 Este serviço presta também auxílio aos docentes na produção de aulas. O serviço 

produziu no período 6.077 itens sendo 42 aulas, 3.441 fotos, 51 DVDs, 2.543 scaner.  

 

INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE LIVROS 

 

Foram adquiridos livros, em formato impresso, para atualização do acervo e 

atendimento dos usuários com a aquisição de novos títulos.  

Trata-se de investimento bastante significativo para a Biblioteca e toda a comunidade 

acadêmica, que passou a contar com exemplares das últimas edições dos principais títulos 

da área num total de 205 títulos, 644 exemplares. 

 

 UPTODATE 

 

Em janeiro de 2018, foi finalizada a renovação do contrato de permissão de uso da 

base de dados UPTODATE, pela Faculdade de Medicina de Marília. Trata-se de um recurso 

de informação eletrônica, baseada em evidências clínicas, que oferece respostas 

detalhadas a perguntas clínicas, descreve as opções atuais de gestão, diagnóstico e 

terapêutico, bem como informações sobre eficácia, dosagem e interações de medicamentos 

utilizados na prática clínica. 
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 Foi contratado o direito de uso do UPTODATE, na modalidade de acesso “anywere”, 

na qual o mesmo pode ser acessado de qualquer equipamento da instituição, via cadastro 

de IP, ou de forma remota através de cadastro/login do usuário, criado na Instituição e 

acessado de qualquer ponto da Internet. 

 Foram registrados 11.024 acessos ao UPTODATE, pelos usuários Famema. 

 

 

 

4.4.2. LABORATÓRIO MORFOFUNCIONAL E DE SIMULAÇÃO 

 

O Laboratório Morfofuncional e de Simulação caracteriza-se por um espaço 

privilegiado para a autoaprendizagem, construção de conhecimentos e desenvolvimento de 

recursos cognitivos, psicomotores e afetivos.  

Favorecem as 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 as 

disponibilidades de peças anatômicas contribuem para a discussão entre os estudantes, 

tornando mais significativo o aprendizado.  

 

        

Visitas ao Laboratório Morfofuncional 

 

O Laboratório Morfofuncional funciona desde 1.998 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 trabalha com simulações realísticas, com peças simuladoras de 

procedimentos ou com o programa de pacientes simulados.  
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Durante o ano são montadas as estações práticas em cada sala, fornecidos materiais 

específicos para cada tipo de simulação, maquiagens que simulam ferimentos, sutura, 

lesões de pele, nódulos, entre outras.  

Checados com frequência os materiais, equipamentos e livros, quanto à manutenção e 

extravio. Este laboratório permite a simulação de técnicas e procedimentos, voltados ao 

exame clínico, procedimentos médicos e de enfermagem, etc. 

 Estimulada pela crescente solicitação de preparo de práticas para os estudantes de 

Medicina e de Enfermagem, Residência Multiprofissional e Residência está em 

funcionamento na unidade II (Hospital Materno Infantil), desde 2011, parte do Laboratório 

Morfofuncional. Onde conta com peças de simulação para o desenvolvimento de habilidades 

em Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria e conta com um acervo de livros cedidos pela 

Biblioteca da Famema.  

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 Cirúrgica, realizam atividades 

didáticas no laboratório Morfofuncional, considerando as diferentes especificidades. 

 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 do 

Curso de Enfermagem e UPP6 do Curso de Medicina. 

 Realizado respectivamente as atividades de: biossegurança e lavagem das mãos, 

curativos, medicações via oral, inalatória, endovenosa e intramuscular. Na sexta série do 

Curso e Medicina e quarta do Curso de Enfermagem realizados em conjunto atividades de 

procedimentos cirúrgicos em bonecos simuladores sobre atendimento inicial à vítima de 

trauma. 

 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 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.  
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Residência Multiprofissional e Médica: o Laboratório Morfofuncional e de Simulação 

participam ativamente do processo de seleção para admissão e de avaliação ao final do 

programa e dos processos de avaliação durante a execução da Residência.  

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: Dermatologia, Pediatria, Assistência à Gestante, Geriatria, Liga do 

Trauma, Projeto Alfa-Famema, Liga de Gerontologia, Sociedade Científica de Pneumologia, 

Liga de Cardiologia, entre outras. Consultorias: uso do espaço interno para as consultorias 

das disciplinas básicas e de especialidades. Apoio à comunidade: apoiou as equipes: 

Projeto Alfa, Secretaria Municipal de Saúde, SENAC, Instituto Ana Nery de Marília, Colégio 

Shunji Nishimura (Pompéia/SP), Workshop DACA, Unimed; Colégio Criativo, 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, facilitando o desenvolvimento de atividades acadêmicas ou de cursos de 

extensão universitária e de residência médica das diferentes áreas propostas pela Famema. 

  Capacitação dos Trabalhadores da assistência hospitalar da Famema: por meio de 

empréstimos de manequins, possibilitou a capacitação em Punção de Portocath 

desenvolvida aos enfermeiros da Instituição vinculados ao HCI, HCII e Ambulatório Mário 

Covas.  

Foram disponibilizadas 20 vagas de monitoria, destinadas aos estudantes dos Cursos 

de Medicina (3ª e 4ª séries) e Enfermagem (3ª série); gerando a demanda de reorganização 

das práticas e do projeto, com vistas à melhoria do aproveitamento deste recurso. Dessa 

forma, são realizadas, quinzenalmente, reuniões com a coordenação dos laboratórios e a 

equipe de monitores, com o desenvolvimento de atividades que visem à construção de 

novos recursos de autoaprendizagem destinados ao enriquecimento do acervo. 

Os monitores do Laboratório Morfofuncional em parceria com os monitores do 

Laboratório de Anatomia e sob a supervisão da coordenação dos Laboratórios 

Morfofuncional e de Simulação estruturam anualmente o Workshop do laboratório. 

 Por iniciativa dos monitores os trabalhos foram desenvolvidos utilizando a 

metodologia ativa de ensino aprendizagem, integrando as atividades teórico/práticas.   
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O acervo do laboratório é composto de: cortes anatômicos de todos os tipos, 

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

estrutura, RX e tomografias computadorizadas, microscópios, livros, folhetos, pôsteres, 

monografias, banners, manequins, reanimadores adultos e infantis, simuladores de arritmia, 

recursos audiovisuais, kits de exame físico, microcomputadores, entre outros. 

Visitas técnicas solicitadas por outras instituições, que visam conhecer a estrutura 

física, método de ensino.  As visitas são agendadas previamente para não interferir na rotina 

das atividades já programadas, é feito planejamento de quais áreas serão focadas de 

acordo com a necessidade ou preferência do público visitante.  

Os colaboradores do setor acompanham a visita, junto com os monitores que 

estiverem 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 

conhecerem a Faculdade do ponto de vista de nossos estudantes e a rotina de estudos 

neste método de ensino (PBL). 

 

  

4.4.3.  NÚCLEO DE APOIO A COMUNIDADE – NUAC 

Durante o ano de 2018, realizados eventos que ajudaram na promoção de saúde, bem 

como estes foram utilizados como estratégia de comunicação e marketing com o público 

externo. 

 A proposta do NUAC é de promover saúde e mudança de comportamentos, através 

das temáticas desenvolvidas e fazer a articulação política, institucional e social.   

 

 

 

Inauguração do Espaço “S” 

 

Iniciado os trabalhos com o Março Mulher/2018, em parceria com o Grupo 

Empreender, SEBRAE e Famema, foram discutidos temas pertinentes à mulher conforme 
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planejamento e ocorreu uma mostra de artesanatos e roda de conversa sobre a mulher 

empreendedora. 

No mês de Maio, realizado no dia 10 exposição da artista Lara Almeida Feltrin no 

Centro de Reabilitação Lucy Montoro; Exposição do Ateliê de Artes Plástica Art Sol, da 

artista Solange Volpi e alunas, no saguão do HCI e no dia 11 de maio, em parceria com o 

grupo Empreender foi realizado mostra de artesanato com roda de conversa, workshop e 

atrações culturais em homenagem ao dia das mães no pátio do Carmelo. 

Realizada a Festa Junina Inclusiva no dia 26 de junho, no pátio do Carmelo, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos. 

Feito parceria com a Diocese Marília, Secretaria Municipal de Saúde, Grupo de Apoio 

aos sobreviventes de Suicídio, Famema e desenvolvido um projeto durante o período de 15 

de agosto a 30 de setembro. No mês de setembro, continuamos com o Projeto de discussão 

sobre o suicídio e nos dias 19 e 21, em parceria com a ONG Collor organizada a Semana da 

Diversidade. 

Participação na Campanha Outubro Rosa, e no dia 24, feito um ato com roda de 

conversa no pátio da Famema, com o Dr. Yuri B.Crempe, com a participação das Amigas do 

COM e da ACC. 

No mês de Novembro, participação na Campanha Novembro Azul em parceria com a 

Saúde do Adulto, da Secretaria Municipal de Saúde e Unimar, fizemos as seguintes 

atividades: panfletagem no Shopping Marília; panfletagem no Terminal Urbano; durante o 

evento Novembro Dourado (prevenção ao Câncer Infantil); Dia Nacional dos Ostomizados 

(organizado pela AOMAR); etc. 

No mês de Dezembro, Caminhada Inclusiva, que é um evento do Centro de 

Reabilitação do Lucy Montoro em parceria com a Famema através do NUAC – Núcleo de 

Apoio à Comunidade.  

Encerradas as atividades com uma Cantata Natalina do coral UNIMED, para os 

pacientes e funcionários do HC, e apresentação do Téo, que é um cachorro, vestido de 

papai Noel. 

 

 

4.4.4.  NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE – NUADI 

 

O Núcleo de Apoio ao Discente - NUADI é composto por dois psicólogos, um 

psiquiatra e uma secretária. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, nas salas 15, 

16 e 17, no piso superior do Carmelo. Os atendimentos realizados referem-se à psicoterapia 

psicanalítica e psicoterapia cognitiva; orientação e aconselhamento psicológico; avaliação 

psicológica e psiquiátrica; acompanhamento medicamentoso; orientação familiar; entrevistas 
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iniciais, realizadas com os estudantes do primeiro ano do Curso de Medicina e do Curso de 

Enfermagem; e orientação aos docentes. 

O total de atendimentos realizados no ano de 2018 foi de: 464 atendimentos 

psiquiátricos, 1.156 atendimentos psicológicos, 111 entrevistas iniciais, perfazendo um total 

de 1.731 atendimentos. 

Em setembro de 2018, no auditório Dr. Mario Alberto Cosentino, em comemoração ao 

mês de prevenção ao suicídio, os profissionais do Núcleo de Apoio ao Discente-NUADI, 

realizaram um debate, com o tema “Viver é a melhor opção sempre” para todos os alunos e 

funcionários da Instituição. 

Foram realizadas reuniões mensais com o diretor de graduação e coordenadores da 

graduação, com o objetivo de favorecer e ampliar recursos para os estudantes. Também 

são realizadas reuniões semanais entre os membros da equipe, além de ser mantido 

contato frequente com orientadores e docentes. 

 Realizados também alguns atendimentos extras, para atender situações de 

emergenciais quando necessários.    

                                                                                

 

4.4.5.  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 relacionada às inovações 

curriculares em curso ou almejada.   

 

 

 

Teste de Progresso Institucional 2018 
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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 e 

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 a validação dos Exercícios de Avaliação Cognitiva 

(EAC) e a formulação e aplicação do Teste de Progresso. 

 O Comitê de Avaliação da Prática Profissional do Estudante tem como propósito 

auxiliar as equipes de planejamento dos cursos de graduação e pós-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 em 2018 resumem-se a atividades de: 

 Elaboração do material de avaliação; 

 Atividades de pesquisa; 

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

da Prática Profissional (EAPPs); 

 Participação nas elaborações do Teste de Progresso 2018; 

 Envio de trabalhos científicos para eventos; 

 Participação em eventos; 

 Parceria com ABEM - Associação Brasileira de Educação Médica;  

 Publicações; 

 Participação na facilitação de Oficinas de trabalho na semana de Planejamento/2019; 

 Participação no NDE (Núcleo Docente Estruturante) e comissão do internato; 

 Participação no COBEM (30/10 a 01/11 em Porto Alegre) 
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 Participação na análise do instrumento de avaliação das UPPs (EAPP – Exercício de 

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

Estudante; 

  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), foi aplicado em 26/09/18, para os estudantes de 1ª à 6ª série de medicina: 

 

TESTE DE PROGRESSO NACIONAL/2018 (INTERINSTITUCIONAL) 

 

Série 
Nº de estudantes 

que fizeram o teste 
Nº total de 
Estudantes 

% de estudantes que fizeram o teste 

em relação ao nº total 

1ª 
79 82 96,34% 

2ª 
78 79 98,73% 

3ª 
71 72 98,61% 

4ª 
80 81 98,77% 

5ª 
75 81 92,59% 

6ª 
79 85 92,94% 

      Fonte: Núcleo de Avaliação 

A Faculdade de Medicina de Marília - Famema aderiu no ano de 2018 ao processo de 

acreditação do SAEME (Sistema de Acreditação de Escolas Médicas). Uma iniciativa 

conjunta do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Educação Médica, 

que norteia a avaliação dos Cursos de Medicina, seu contexto e política institucional.  

O SAEME é inspirado no Liaison Committee on Medical Education (LCME), processo 

oficial de acreditação dos Cursos de Medicina dos Estados Unidos e Canadá, e passa por 

processo de validação internacional, ou seja, as escolas que forem acreditadas pelo SAEME 

terão sua qualidade reconhecida internacionalmente, facilitando, por exemplo, a realização 

de convênios para estágios eletivos fora do país. 

Os indicadores estão organizados nas dimensões: 1) Gestão Educacional; 2) 

Programa Educacional; 3) Corpo Docente; 4) Corpo Discente e 5) Ambiente Educacional. 

A análise foi realizada por um grupo de avaliadores externos e pela comissão de 

acreditação, que visitou a Famema no período de 10 a 12 de setembro de 2018. 
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4.4.6.  PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOCENTE – PDD 

 

O Programa de Desenvolvimento Docente (PDD) promove estratégias para o 

desenvolvimento dos professores (docentes, assistentes de ensino e preceptores) dos 

diferentes cenários de atuação, estimulando a participação dos professores, promovendo a 

reflexão crítica sobre a prática profissional e a relação desta com o processo ensino-

aprendizagem. Com esta reflexão crítica, são identificadas necessidades e realizado 

planejamento que favorece o desenvolvimento de práticas orientadas pelos referenciais 

teóricos preconizados pela Famema. 

No ano de 2018, o PDD trabalhou junto aos professores dos Cursos de Medicina e 

Enfermagem da Famema através do desenvolvimento de Educação Permanente e 

Educação Continuada.  

As atividades de Educação Permanente foram trabalhadas da 1ª a 4ª série do Curso 

de Enfermagem e da 1ª a 6ª série do Curso de Medicina tanto com tutores da Unidade 

Estruturada Sistematizada como também com os professores e facilitadores de Unidade da 

Prática Profissional (UPP) e Laboratório da Prática Profissional (LPP) e também com 

preceptores. 

Nestas atividades de Educação Permanente, foram envolvidos 09 facilitadores 

pertencentes ao PDD, e 118 profissionais. 

As atividades de Educação Continuada foram desenvolvidas com os tutores da 2ª 

série da Unidade Estruturada Sistematizada – UES, com preceptores do Internato Médico e 

com professores colaboradores que ingressaram nas Unidades de Prática Profissional. No 

total, nas atividades de Educação continuada, foram envolvidos 09 facilitadores e 178 

profissionais. 

Outras estratégias de Educação Continuada também foram desenvolvidas tais como:  

 Momentos de discussão teórica dentro da EP da UES 2 sobre a metodologia do APB 

– discussão a partir dos passos do processo tutorial contidos no caderno da série. 

 Para facilitadores da UPP4 – foram levantadas e disponibilizadas as referências 

sobre Team Based Learning (TBL), Aprendizagem baseada em equipes: da teoria à prática. 

Medicina (Ribeirão Preto), aprendizagem ativa na educação em saúde: percurso histórico e 

aplicações. Revista Brasileira de Educação Médica, A formação de professores em 

metodologia ativa na Universidade de Sorocaba (UNISO). 

Atividades do Programa de Desenvolvimento Docente 

Coleta e análise de dados da pesquisa para planejamento de 2019 - Em continuidade 

ao desenvolvimento da pesquisa iniciada em setembro pelo PDD, com os seguintes 

objetivos: tomada de decisões fundamentadas no posicionamento real dos professores e 
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gestores da escola, ampliar e atualizar o conhecimento dos facilitadores de EP e EC para 

atendimento das demandas institucionais e desenvolver ações educacionais que 

considerem a indicação dos professores e gestores da escola. 

Foi realizada a coleta de dados com 167 participantes entre gestão e docência nos 

diversos cenários.  

Dessa pesquisa, emergiram três resumos: um foi apresentado no Congresso Ibero- 

Americano de Investigação Qualitativa (CIAIQ) de 10 a 14 julho de 2018, em Fortaleza, CE. 

Este artigo foi publicado na integra no livro Ata do Congresso. Os outros dois foram 

apresentados no Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM), de um a quatro de 

novembro de 2018, em Vitória- ES, cujo tema central foi Desenvolvimento Docente. 

Esses três resumos acima citados, CIAIQ e COBEM, estão demonstrados a seguir. 

 Conhecimento de docentes e gestores sobre o Programa de Desenvolvimento 

Docente 

 Desenvolvimento docente: representação social de professores da saúde 

 Atividades de desenvolvimento docente: análise das vivências para avanços no 

processo  

Capacitação dos facilitadores do programa de desenvolvimento docente desenvolvidas 

pelo próprio programa: Continuidade da análise da pesquisa, específica por série, para 

planejamento 2019; participação em eventos científicos e culturais internos e externos como 

participantes, palestrantes, membros de comissão organizadora; publicações (artigos, 

capítulos de livros); participação em Comissões; orientações e supervisões de dissertações 

de mestrado; avaliação de monografias de conclusão de curso de 

aperfeiçoamento/especialização; participação em banca de trabalhos de conclusão; bancas 

de curso de aperfeiçoamento/especialização. 

 

      

4.5. ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

4.5.1.     ARQUIVO ADMINISTRATIVO 

 

O Arquivo Administrativo da Instituição custodia documentos de fase intermediária, os 

quais são pouco consultados e aguardam sua destinação final; e documentos de fase 

permanente, não sendo mais consultados e sem utilidade administrativa, porém, 

conservados devido seus valores históricos, probatório e informativo, não podendo ser 

destruídos e, portanto, conservados permanentemente. 
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A partir da realização de uma gestão adequada junto ao acervo, este possibilita 

acesso aos documentos administrativos pelos usuários, bem como facilidade na busca pela 

informação desejada, tornando possível o diálogo entre os setores. 

Os serviços realizados com frequência são: organização e armazenamento adequado 

de documentos, atendimento ao usuário e higienização do acervo (limpeza de estantes, 

caixas e documentos). 

Visando um ambiente de trabalho adequado, foi possível a liberação de espaço para 

melhor circulação e locomoção dentro do acervo a partir do remanejamento de caixas e 

estantes; os espelhos das caixas foram devidamente atualizados com a sequência de 

códigos devido à transferência de documentos de outros setores para o Arquivo, bem como 

a inclusão destes junto ao inventário; a relação de transferência de documentos foi realizada 

e enviada aos departamentos para ciência da quantidade e tipos documentais transferidos e 

recolhidos ao Arquivo. 

 Atualmente, o acervo é composto por, aproximadamente, 3.746 caixas-arquivo, 

1.124 pastas A-Z, 100 livros e 13 fitas VHS. Dentre os departamentos responsáveis pela 

transferência das documentações, pode-se citar o Centro de Convivência Infantil, o setor de 

Benefícios, Compras, Contabilidade, Controle de Afastamentos, Divisão de Materiais, 

Divisão de Recursos Humanos, Expediente, Farmácia, Faturamento, Finanças, OSCIP, 

Ouvidoria, Patrimônio, Serviço de Controle de Pessoal, Serviço de Desenvolvimento 

Pessoal e Superintendência. 

 Há, também, a cooperação entre a Instituição e a Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho - UNESP, no que tange a disponibilização de estagiários para 

realizar estágios obrigatórios e extracurriculares, o que agrega valor para ambas as partes. 

 O profissional arquivista torna-se membro da CADA (Comissão de Avaliação de 

Documentos e Acesso), vinculada ao Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), a 

partir da qual são originadas políticas de gestão documental a serem seguidas para 

enquadramento da Instituição, resultando em uma gestão eficaz e transparência pública. 

 A participação em eventos promovidos pelo APESP é possível, visando adquirir 

novos conhecimentos no que tange o aprimoramento técnico e profissional, associando, 

dessa forma, esta experiência à realidade encontrada no dia-a-dia. 

 

4.5.2.    FINANÇAS 

 

Foram realizadas as seguintes atividades de rotina: 
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Atividades Quantidade 

N.º de NL – Notas de Lançamentos 2.762 

N.º de PD – Pedido de Desembolsos 1.524 

N.º de OB – Ordem Bancária 1.500 

N.º de NE – Nota de Empenho 483 

N.º de GR – Guia de Recolhimento 65 

N.º de RE – Relatório Externo 243 

N.º de NR – Nota de Reserva 208 

N.º de Ofícios 20 

N.º de Balancetes 12 

N.º de Relatórios Diversos 302 

N.º de Processos 17 

Proposta Orçamentária ano de 2019 1 

Prestação de Contas de Convênios 2 

 

 

4.5.3. RECURSOS HUMANOS – DRH 

 

4.5.3.1. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

- CONTROLE DE PESSOAL  

 

As principais atividades realizadas com  127 Docentes, 10 Assistentes de Ensino e 

479 Técnicos Administrativos num total de 616 colaboradores foram:   

Cálculo de férias; 49 demissões; folha de pagamento  Autarquia, folha complementar, 

adiantamento 13º Salário e  13º Salário; pagamento residentes Famema; emissão de guias 

de depósitos judiciais referentes a reclamações trabalhistas; análises de  empréstimos 

consignados Banco do Brasil, Santander e liberação via site; recolhimento de tributos; 

relatório dos reflexos da folha de pagamento Autarquia à Prodesp via web; relatório dos 

reflexos da folha de pagamento Autarquia á Audesp via web; declaração do imposto de 

renda retido na fonte - Dirf, relação anual de informações sociais -  Rais, informe de 

rendimentos e  cadastro geral de empregados e desempregados  -  Caged;  transmissão de 

pagamento de salários, férias e rescisões para o Banco do Brasil via site; implantação do E 

social.  Atividades desenvolvidas via sistema, agilizando informações na rotina de trabalho. 
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Café com o Diretor 

 

- SETOR DE BENEFÍCIOS – Foram entregues 82.365 tickets de vale alimentação, 

19.915 vales transportes intermunicipais e 59.482 vales transporte circula fácil. 

 

 4.5.3.2. CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL (CCI)     

 

Prestação de serviço a 100 crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, com 

uma frequência de 80 crianças/dia, com o objetivo de desenvolver todas as suas 

potencialidades, físicas, sociais e cognitivas.  

Foram promovidas diversas atividades recreativas, pedagógicas e sociais, dentre elas:  

 Campanha de lacres solidários em colaboração a A.C. C – Associação de Combate 

ao Câncer, para a aquisição de cadeiras de rodas; 

 Apresentação para as crianças de uma peça teatral com a equipe do SENAC – 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, com o tema “Alimentação Saudável”;  

 Apresentação do grupo Amigos do Sorriso, conversando sobre “As diferenças”;  

 Teatrinhos realizados pelas colaboradoras e pelas crianças, no decorrer do ano, com 

temas diversos, como a “Primavera” e o “Dia da Árvore”;  

 Oficinas de musicalidade com voluntários externos;  

As colaboradoras do CCI participaram dos seguintes treinamentos: 

 Primeiro socorros com equipe multidisciplinar da Famema; 

 Como trabalhar limites com as crianças; palestra sobre climatério e menopausa; 

acompanhamento nutricional com a participação ativa das colaboradoras num período de 

cinco meses; todos desenvolvidos pela equipe do SASC – Serviço de Atenção à Saúde do 

Colaborador. 
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Coordenação e equipe de colaboradores CCI – O Castelinho 

 

Como melhorias e novas aquisições tiveram: 

 Aquisição de materiais escolares e didáticos para facilitar o aprendizado, a 

socialização, o desenvolvimento físico e cognitivo; 

 Brinquedos gerais para meninos e meninas para uma recreação mais divertida; dez 

motocas; 

 Decorações para festas;  

 Aquisição de uma maquina de lavar roupas, utensílios de cozinha.  

Todo trabalho foi realizado com o objetivo de proporcionar o bem estar dos usuários 

do C.C.I. O Castelinho, e os resultados alcançados foram plenamente satisfatórios.  

 

4.5.3.4.   DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

 

- SELEÇÃO DE PESSOAL – Realizada 12 entrevistas de desligamento de servidor. 

Feita a  atualização de 01 relatório de Turnover de Pessoal. 

 

- CARGOS E SALÁRIOS – Atualizadas 53  descrições de cargos e 66 perfis de 

competência; atualizados 12 quadros de pessoal e 12 quadros Tribunal de Contas;  

descritas 247 atividades no formulário perfil profissiográfico previdenciário.  

A partir do mês de maio o setor de Cargos e Salários passou a atualizar mensalmente 

o portal transparência estadual com as informações referente a cargos e funções da 

administração indireta dos funcionários Autarquia, visando à transparência e melhoria da 

qualidade dos dados de interesse da sociedade. 

Em junho o setor de Cargos e Salários passou a prestar mensalmente informações ao 

sistema de auditoria eletrônica do estado de São Paulo (AUDESP) referente à Fase III – 

atos de pessoal com informações do quadro de pessoal, cargos/funções e atos normativos.   
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- CAPACITAÇÃO DE PESSOAL – No ano de 2018 as ações do desenvolvimento de 

pessoal totalizaram 3.084 eventos, com um total de 15.638 participantes, distribuídos em: 38 

atividades de educação permanente, 137 palestras, 880 capacitações e 546 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 1.436 treinamentos de 

procedimentos operacionais (PO) e 47 treinamentos de manuais, normas e técnicas.  

O Serviço de Desenvolvimento de Pessoal (SDP) continua a ser cenário de prática do 

programa de residência integrada multiprofissional, recebendo profissionais de áreas 

diversas com o objetivo de orientá-los quanto ao processo de trabalho e identificação dos 

elementos que contemplam o planejamento das ações deste serviço. 

 

4.5.3.5. CONTROLE DE AFASTAMENTOS 

 

 Em relação aos afastamentos ocorridos apresentam-se os seguintes dados: 

 

AFASTAMENTOS POR FINALIDADE DO EVENTO 

Finalidade Docentes Funcionários TOTAL 

 Quant. % Quant % Quant. % 

Pós-graduação 1 1,5 11 5 12 4 

Eventos 
científicos 127 34 37 17 164 26 

Cursos 18 4 41 19 59 18 

Especialização 10 2 11 5 21 5 

Ativ. Externas 123 33 22 10 145 18 

Reuniões/visitas 61 16 81 38 142 19 

Pesquisa 1 1,5 0 0 1 2 

Outros 32 8 13 6 45 8 

TOTAL 373 100 216 100 589 100 
Fonte: DRH/Controle de Afastamentos 

 

A distribuição de afastamentos por localidade do evento foi de: 67% no estado de São 

Paulo, 24% no Brasil, 4% no município de Marília, e 5% fora do país. 

O Controle de Afastamentos também é cenário de prática do programa de residência 

integrada multiprofissional, recebendo profissionais de áreas diversas com o objetivo de 

orientá-los quanto ao processo de trabalho e identificação dos elementos que contemplam o 

planejamento das ações deste serviço. Participação em reuniões; Participação em 

sindicância; Participação em banca de processo seletivo. 
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4.5.4.  DIVISÃO DE MATERIAIS 

 

4.5.4.1. 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 administrativo e licitatório realizados pela Famema são executados 

através do sistema informatizado de material e sistema estadual SIAFÍSICO/SIAFEM, com o 

advento dos pregões eletrônicos as descrições dos produtos são habilitadas na BEC - Bolsa 

Eletrônica de Compras. Realizamos 16 contratos, 02 processos administrativos e 208 

processos licitatórios, sendo: 22 convites; 17 pregões eletrônicos; 168 dispensas de 

licitação; 01 inexigibilidade.  

 

4.5.4.2.  ALMOXARIFADO CENTRAL 

 

 Foram atendidos 1.402 itens entre as áreas acadêmica e administrativa, sendo 

materiais de limpeza, laboratoriais, administrativos, manutenção entre outros. 

 

 4.5.4.3.  REPROGRAFIA 

 

A estrutura da gráfica é composta pelos seguintes equipamentos: 01 impressora 

multifuncional; 01 guilhotina; 01 encadernadora; 01 picotadeira de papel, com tecnologia e 

velocidade para reprodução em diversos formatos, tipos de papel, impressão em preto e 

branco, fornecendo impressos personalizados, cópias de documentos e encadernação, 

possibilitando ainda realizar impressão de diversas formas mais comuns no mercado 

gráfico. 

  A produção gráfica foi de 1.168.246 cópias processadas; 6.994 blocos e 1.640 

encadernações. 

Dispomos ainda de 08 impressoras Multifuncional distribuídas nas diversas áreas da 

Instituição Famema para maior agilidade e praticidade das atividades acadêmicas. 
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 4.5.4.4. PATRIMÔNIO 

 

O Setor de Patrimônio da Famema no exercício de 2018, 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 em 05 processos para a incorporação de bens doados; 04 processos para 

autorização de baixa patrimonial de bens inservíveis; 02 processos para a atualização dos 

termos de permissão de uso de bens patrimoniais; 01 processo para a transferência de 

veículos da Famema em atendimento a Lei Complementar nº1262/15; 01 processo para a 

transferência de bens da Famema em atendimento a Lei nº1262/15. 

 Recolheu e transferiu aos depósitos 282 itens inservíveis (baixa de bem 

permanente); 

 Procedeu a baixa de bens permanentes de 09 itens (veículos); 

 Procedeu ao cadastro de 255 itens; 

 Registrou 01 boletim de ocorrência referente a arrombamento em edificação. 

 

4.5.4.5. GESTÃO CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 

Iniciou-se a implantação do setor de Gestão de Controle de Contratos e Convênios, 

onde serão desenvolvidas atividades de gerenciamento, execução, controle, 

processamentos e registros, que dará suporte técnico aos gestores, coordenadores, de 

projetos/programas e demais envolvidos nos processos de contratação e parcerias com a 

Instituição. 

Como atividades de inovação destacam-se: 

Maior aderência ao Sistema informatizado – Benner módulo de compras sendo 

utilizada pela Famema, proporcionando melhor controle das aquisições de materiais com 

as respectivas reservas orçamentárias, para a execução de aquisições de materiais e 

serviços desde a solicitação de compras, aprovação, pesquisa de preço e aquisição, 

garantindo a confiabilidade da liberação da aquisição com a disponibilidade do recurso e a 

eficiência na inserção de dados nos sistemas do Governo. 
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          4.5.6.  SERVIÇO DE HIGIENE 

 

O Serviço de Higiene tem como missão higienizar todos os ambientes internos e 

externos da Instituição mantendo-os limpos e organizados, garantindo qualidade e conforto 

aos clientes e colaboradores, bem como, gerenciar os resíduos gerados. 

Atua visando o bem estar, o conforto e a segurança dos alunos, dos visitantes e de 

toda a equipe de colaboradores. 

A equipe atende todos os setores da instituição, limpando, organizando, lavando, 

realizando limpezas terminais, recolhendo lixos, fazendo desinfecção das unidades, 

atualmente está responsável pela jardinagem. 

A rotina diária, semanal e mensal dos auxiliares de serviços gerais do Serviço de 

Higiene, segue com limpezas concorrentes, que é o procedimento de limpeza realizado, 

diariamente, em todas as unidades com a finalidade de limpar e organizar o ambiente, repor 

os materiais de consumo diário, sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha e outros, 

recolher os resíduos,  durante a realização da limpeza concorrente é possível à detecção de 

materiais e equipamentos com avarias, auxiliando, as chefias na solicitação de consertos e 

reparos necessários. 

Os colaboradores possuem seus respectivos equipamentos de proteção individual e 

equipamentos de proteção coletiva e foram treinados para utilização correta. 

 

4.5.7.     SERVIÇO DE TRANSPORTE 

 

Foram desenvolvidas as seguintes atividades na área administrativa: 

 Serviços Administrativos: Bancos; Correios; Secretaria Municipal de Saúde, Ganha 

Tempo; Câmara Municipal de Marília; DRS; Fórum; Procuradoria do Estado; Justiça Federal; 

Promotoria do Estado Procuradoria Federal, Departamento de Policia, Departamento de 

Pericia, Departamento de compras.   

Transporte de documentação que são enviados da Unidade de Educação para as 

demais unidades da Famema e destas Unidades para á Famema. Transporte de materiais 

de Almoxarifado para as unidades Famema. 

É realizado também, transporte de funcionários quando há necessidade e transporte 

de materiais e equipamentos. Viagens para São Paulo e outras cidades que haja 

necessidade. 

Como melhoria implantação de cartões de débitos (VISA) um para pagamento de 

despesas com manutenção dos Veículos e outro para compra de peças dos veículos oficiais 

da Famema. 
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4.5.8. SERVIÇO DE ZELADORIA 

 

Foram desenvolvidas as seguintes atividades:  

 Zelar pelo bem-estar das comunidades de usuários e funcionários, recepção dos 

alunos e visitantes, controle do fluxo de entrada e saída de pessoas nas portarias com o uso 

obrigatório de crachás de identificação; controle da entrega de chaves dos setores; controle 

do serviço de dedetização, controle de pragas e roedores; dentre outros.   

 


