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Introdução 
 

A Faculdade de Medicina de Marília - Famema, criada em 1966 e estadualizada em 19941, tem uma 

história de compromisso com a transformação da educação médica no Brasil, marcada pela adesão aos 

projetos IDA – Integração Docente Assistencial (1983), UNI – Uma nova iniciativa na formação de 

profissionais de saúde (1993) e Famema 2000. Este último promoveu uma significativa reforma curricular 

nos cursos de Medicina e Enfermagem, a partir de 1997 e 1998, respectivamente. A missão do curso 

médico da Famema é formar um profissional com “excelência no exercício da medicina pautado por 

sólida fundamentação no conhecimento científico e na melhor evidência e por uma prática 

compromissada com a melhoria da saúde e com o direito das pessoas”2. 

As concepções de ensino-aprendizagem que fundamentam o programa de medicina são 

complementares: aprendizagem centrada no estudante, baseada em problemas e orientada à 

comunidade3. A organização curricular compreende unidades educacionais interdisciplinares, que 

conformam a estrutura do currículo (ver figura 1). As unidades verticais focalizam temas específicos, 

predominantemente baseados em sistemas orgânicos nas duas primeiras séries, seguidos por unidades 

baseadas nos ciclos da vida, na terceira série, e apresentações clínicas na quarta série. As unidades 

horizontais, Interação Comunitária e Habilidades Profissionais, estão presentes nas quatro primeiras 

séries e têm como propósito o desenvolvimento de práticas profissionais em diversos cenários. O 

internato é desenvolvido na quinta e sexta séries. As unidades educacionais eletivas estão presentes da 

segunda à sexta séries com a finalidade de proporcionar ao estudante o desenvolvimento de áreas de 

seu interesse4. 

Os seis anos de desenvolvimento das mudanças iniciadas em 1997 reafirmam a compreensão de 

que o currículo é uma construção social, na qual estão presentes contradições e conflitos entre 

diferentes atores que estabelecem limites, assim como, avanços na implantação de um novo modelo de 

formação. Nesse sentido, a tradução das intenções e princípios curriculares nos planos educacionais e 

destes nas práticas educativas evidencia tanto conquistas como fragilidades que ainda precisam ser 

superadas. 

O Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares - PROMED é considerado um recurso político e 

financeiro estratégico para a continuidade do processo de mudança iniciado na Famema, uma vez que 

aponta para a necessidade de aprofundamento de várias áreas nas quais identificamos fragilidades. 

A proposta apresentada pela Faculdade de Medicina de Marília, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde, mobilizou diretores, docentes, estudantes, gestores dos serviços, profissionais de 

saúde e representantes da comunidade5 que se sentiram desafiados a rever as mudanças em curso e 

                                                
1 [Famema] Apêndice 1 - “A FAMEMA tem por finalidade ministrar, desenvolver e aperfeiçoar o ensino-
aprendizagem das ciências e práticas da saúde visando ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo, como 
exigência da cidadania” 
2 [Famema] Apêndice 5 - Manual Famema 2002 
3 [Famema] Apêndice 2 - Guia do Processo de ensino-aprendizagem - Aprender a aprender - 2002 – Eixos 
Curriculares 
4 [Famema] Apêndice 2 - Guia do Processo de ensino-aprendizagem – Aprender a aprender - 2002 – Programa de 
Medicina 
5 Oficina de Planejamento para o Promed, com 8 horas de duração, ocorreu em 18/06/2002 com a participação de 
50 docentes representando todas as disciplinas, 16 estudantes representando todas as séries e Diretórios 
Acadêmicos dos cursos de Medicina e Enfermagem, 7 profissionais das áreas técnicas e assistenciais da Famema, 
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reelaborar uma nova imagem objetivo à luz dos três eixos do Promed. Uma comissão de redação 

permanente, composta por representantes de todos os segmentos envolvidos na elaboração da proposta 

intitulada projeto Famema Século XXI foi mantida até a entrega desta versão final, que foi aprovada na 

Congregação, instância máxima de deliberação da Famema, além do Colegiado do Curso de Medicina, 

Comissão Intergestores Regional – CIR e diretoria do Conselho Municipal de Saúde - COMUS. 

 

Figura 1. Grade curricular do curso médico da  Famema em 2002. 
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b) Planejamento do Projeto 

Conjugando esforços para uma construção coletiva deste Projeto, iniciamos esta fase 

organizando uma Oficina de Trabalho: “Elaborando o Projeto Promed-FAMEMA” no dia 18 de julho de 

2002, com duração de 8 horas; e com apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Marília, DIR XIV 

Marília, Núcleo de Apoio a Comunidade e Diretório Acadêmico Christiano Altenfelder, todos signatários 

da Carta Compromisso. Para esta oficina foram convidados todos os docentes chefes de disciplinas da 

                                                                                                                                                       
24 profissionais de saúde da SMS e DIR XIV-Marília e 5 representantes do Núcleo de Apoio à Comunidade do 
Projeto UNI-Marília. 
P 
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FAMEMA, todos os docentes envolvidos em atividades de gestão curricular, assistencial e de pesquisa; 

representantes dos estudantes de cada série do curso médico e dos Diretórios Acadêmicos de Medicina 

e Enfermagem. Também participaram representantes dos serviços técnicos da FAMEMA e Secretarias 

Municipal e Estadual da Saúde e Núcleo de Apoio a Comunidade, totalizando 92 pessoas, que 

trabalharam em pequenos grupos após a sessão de abertura onde foram  apresentadas a proposta do 

Promed e a carta de intenções (Relatório  executivo apresentado na sequência).  

Nesta oficina foi constituída uma Comissão de Redação do Projeto composta por 

representantes dos segmentos participantes, que começou a elaboração final deste documento, a partir 

dos relatórios dos grupos. 

De 02 a 05 de setembro, como ocorre anualmente, realizamos o Fórum 2002 para o 

desenvolvimento curricular: “Enfrentando os desafios do desenvolvimento curricular permanente”, onde 

168 pessoas, majoritariamente docentes discutiram e elaboraram propostas que serão encaminhadas 

aos colegiados dos cursos e grupos gestores dos currículos e também subsidiaram a elaboração deste 

projeto (Relatório executivo apresentado na sequência). Os resultados do Fórum dos docentes foram 

divulgados em um Fórum dos Estudantes “Fórum 2002 – Efetivando a construção coletiva” realizado em 

21/10/2002, com grande participação e onde mais uma vez foram colhidos subsídios e propostas para o 

desenvolvimento curricular. 

Assim, o planejamento e a elaboração final deste Projeto contemplou ampla participação da 

comunidade docente e discente, e os parceiros da esfera governamental e não governamental. 

c) Proposta da Institucionalização da Articulação da IES/SUS 

A Famema e a Prefeitura Municipal de Marília celebraram um Convênio e um Termo de Adesão 

com o objetivo de estabelecer as bases para o desenvolvimento de um Programa de Cooperação 

Técnico-Administrativa, Formação de Recursos  Humanos e de Prestação de Serviços de Saúde desde 

abril de 1998 (cópia do Convênio e do Termo na seqüência). Este convênio possibilitou a celebração de 

um Termo Aditivo ao Convênio, que tem como objetivo, a integração dos serviços das unidades 

básicas de saúde do Município de Marília ao programa de desenvolvimento curricular permanente da 

Famema (cópia do Termo e da Rerratificação na seqüência).  

O Convênio e os Termos de Adesão e Aditivo estabelecem a institucionalização e a articulação da 

Famema  com a Secretaria Municipal de Higiene de Marília, com Gestão Plena do Sistema deste 1998, 

permitindo a execução as atividades propostas no Projeto Famema Século XXI, em consonância com o 

SUS. 

d) Avaliação 

 A avaliação do Projeto Famema Século XXI será realizada através de elaboração de relatório 

semestrais com execução físico e financeiro do Projeto e resultados parciais, construindo-se a 

Avaliação de Processo. Nos quadros a seguir será apresentada a proposta de Avaliação de 

Resultados.  
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Avaliação de Resultados 
 

Eixo A – Orientação teórica 
Vetor 1 – Produção de conhecimentos segundo as necessidades do SUS 

Avaliação de Resultados  

Imagem Objetivo Enfoque Indicador Cronograma /abrangência 

Implantação dos GITs Número GITs implantados 

Docentes envolvidos 

2004/2005 

universo 

Análise da elaboração das competências 

Análise dos problemas 

Atributos e tarefas-chave 

 

Temas – relevância, prevalência, 
dimensões 

2004/2005 

amostra 

Produção de conhecimento baseada no 
modelo de vigilância à saúde em 
parceria com os profissionais do 
serviço, visando à transformação das 
práticas educativa e profissional e a 
melhoria contínua da formação médica, 
dos processos de trabalho e da 
Qualidade de vida e saúde das pessoas 
e população. 

Análise quantitativa e qualitativa da 
produção de pesquisas 

Linhas de pesquisa 

Temas 

Perfil pesquisadores 

2004/2005 

universo 
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Eixo A – Orientação teórica 

Vetor 2 – Pós-graduação e Educação Permanente  

Avaliação de Resultados  

Imagem Objetivo Enfoque Indicador Cronograma /abrangência 

Efetivação parcerias Programas elaborados/executados 

Profissionais envolvidos 

2004/2005 

universo 

Pós-graduação como política de 
formação de recursos humanos 
especializados em áreas estratégicas 
para produção de conhecimento voltada 
às necessidades do SUS. 

Análise dos cursos de formação  

Análise da produção científica 

Número e inserção dos egressos 

Número e temática dos projetos de 
pesquisa  

2005  

amostra 

Análise programas de educação 
permanente 

Análise atividades desenvolvidas 

Articulação faculdade/serviços 
Número e qualificação das atividades 
Número de participantes segundo 
instituição 
Número de participantes segundo 
segmento 
Situações problematizadas (quantitativo 
e qualitativo) 

2004/2005 

universo 

Organizações (Famema/SMHS) 
capazes de aprender e promover 
melhoria nos seus processos de 
trabalho por meio da Educação 
Permanente. 

Análise do impacto sobre o processo de 
trabalho (articulação com a mudança das 
práticas profissionais) 

Alteração processo de trabalho 2004/2005 

universo 
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Eixo B – Abordagem Pedagógica 
Vetor 3 – Mudança Pedagógica  

Avaliação de Resultados  

Imagem Objetivo Enfoque Indicador Cronograma /abrangência 

Análise questões aprendizagem Taxonomia do domínio cognitivo  

Integração de dimensões  

Integração básico-clínica 

Enfoque segundo promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação 

2003/2005 

amostra 

Análise das avaliações formativas 

 

 

 

Análise das avaliações somativas 

Metacognição 
Atitude de aprendizagem 
Atitude no trabalho em grupo 
Desenvolvimento de destrezas e 
técnicas 
Capacidade de solução de problemas 
Integração de domínios  
Integração de dimensões  
Integração básico-clínica 
Avaliação de desempenhos (tarefas e 
atributos 

2005 

universo 

Desenvolvimento qualificado da 
concepção pedagógica do currículo do 
curso de medicina: centrado no 
estudante, orientado à comunidade e 
baseado em problemas, com trabalho 
em pequenos grupos 

Análise da utilização dos recursos de 
aprendizagem independente 

Número de usuários 

Número de consultas/empréstimos 

2003/2005 

universo 
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Eixo B – Abordagem Pedagógica 
Vetor 4 – Integração básico/clínica e teórico/prática 

Avaliação de Resultados  

Imagem Objetivo Enfoque Indicador Cronograma /abrangência 

Análise da grade curricular 

Análise da abordagem das competências 

Integração de unidades educacionais 

Integração de domínios  

Integração de dimensões  

Integração básico-clínica 

Articulação de desempenhos 

2005 

universo  

Currículo integrado (Integração 
básico/clínica e teórico/prática) e 
orientado por competências para a 
prática clínica ampliada num modelo de 
vigilância à saúde 

Análise da relação entre as mudanças 
curriculares e a origem das propostas de 
mudanças 

 

Análise da utilização dos recursos de 
aprendizagem independente 

Análise do envolvimento de 
docentes/estudantes/profissionais de saúde 
no planejamento curricular 

Origem: 

avaliação de programa (formatos) 

fóruns de avaliação 

programa de educação permanente 

colegiado de curso 

Número de usuários 

Número de consultas/empréstimos 

 

Número segundo segmento 

2003/2005 

universo 

 

 

 

 

2003/2004/2005 

universo 

2003/2004/2005 
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Eixo C – Cenários de Práticas 

Vetor 5 – Diversificação cenários do processo de ensino 

Avaliação de resultados  

Imagem Objetivo Enfoque Indicador 
Cronograma/ 
abrangência 

Ampliação da utilização dos diversos 
cenários de ensino-aprendizagem em 
todas as séries do curso médico para o 
desenvolvimento da prática profissional, 
com enfoque na vigilância à saúde e 
considerando-se o grau de autonomia 
crescente dos estudantes e a 
complexidade das tarefas 

Análise quantitativa e qualitativa dos 
cenários selecionados e as práticas neles 
desenvolvidas 

Carga horária 

Diversificação segundo séries 

Natureza das práticas desenvolvidas 

2005 

amostra 
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Eixo C – Cenários de Práticas 
Vetor 6 – Abertura dos serviços universitários às necessidades do SUS 

Avaliação de Resultados  

Imagem Objetivo Enfoque Indicador 
Cronograma/ 
abrangência 

Ampliação da integração dos serviços 
próprios ao SUS, com garantia de 
atendimento aos problemas de saúde 
relevantes da população, buscando 
eqüidade, qualidade e sustentável 
relação custo-efetividade na prestação 
do cuidado. 

Análise do perfil de morbidade e mortalidade 

 

Análise do cuidado no ambiente hospitalar 

 

 

 

Análise do cuidado no ambiente 
ambulatorial 

 

 

Pesquisa de opinião do usuário/checador 
invisível/história de percurso 

 

Análise do envolvimento de 
docentes/estudantes/profissionais de saúde 
nas mudanças das práticas 

Evento sentinela 

 

Abordagem quantitativa e qualitativa: 

- Processo de trabalho 

- Enfoque do cuidado 

- Referência/contra-referência 

- Necessidades de saúde 
consideradas 

- Planos de cuidado 

 

Abordagem quantitativa e qualitativa: 

- Processo de trabalho 

- Enfoque do cuidado 

- Referência/contra-referência 

- Necessidades de saúde 
consideradas 

- Planos de cuidado 

Incidente crítico 

Número segundo segmento 

2003/2005 

Universo 

 

2003/2005 

Universo 

 

 

 

2003/2005 

Universo 

 

 

2005 

Amostra  

 

2003/2005 

Universo 
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e) Sustentabilidade do Projeto 

 
A sustentabilidade do Projeto Famema Século XXI pode ser assegurada pela institucionalização 

do trabalho em equipe, da cultura da avaliação, do desenvolvimento da parceria com os gestores e 

profissionais dos serviços locais de saúde, e líderes da comunidade de Marília, e pela capacidade de 

desenvolver um trabalho articulado com os diferentes atores, e em distintos cenários.  

A Famema demonstra a capacidade de planejar, desenvolver e avaliar projetos desta natureza 

através do desenvolvimento do Projeto UNI, Projeto Famema 2000, Projeto Ensino-Aprendizagem de 

Medicina e Enfermagem Baseado em Problemas e Orientado à Comunidade, e da constituição do Pólo 

Regional de Capacitação em Saúde da Família, todos projetos interinstitucionais, que consideram a 

cultura, experiência e saberes de cada instituição no desenvolvimento de cada proposta de ação 

conjunta. 

Como desdobramento do Projeto UNI Marília, fundou-se aos 07 de junho de 2002 o Instituto UNI - 

Famema OSCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, criada por iniciativa de 

membros da Famema, docentes e servidores não-docentes, da Secretaria Municipal de Higiene e 

Saúde, profissionais de saúde e líderes da comunidade. 

O Instituto UNI-Famema OSCIP, em sua assembléia geral realizada aos de 14 de outubro de 

2002, aprovou e autorizou a operação não reembolsável entre o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES e o Instituto UNI - Famema OSCIP referente ao Projeto "Universidade, 

Serviços e Comunidade construindo juntos o SUS: ampliando parcerias e consolidando os processos de 

mudanças na saúde" desenvolvido em parceria com a Rede UNIDA, e onde a Famema se 

responsabilizará por um sub-projeto. O Instituto UNI - Famema OSCIP amplia a capacidade de captar e 

gerir recursos de projetos da Famema. 

A solidez da Famema evidencia-se pela sua vinculação como Autarquia Especial à Secretaria de 

Estado da Ciência Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Governo de São Paulo, da qual no 

exercício de 2002 obteve recursos orçamentários da ordem de R$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões 

de reais) para investimento e custeio, possibilitando o desenvolvimento de programas inovadores na 

graduação em medicina e enfermagem. Além disso, obtém receita da ordem R$16.000.000,00 

(dezesseis milhões de reais) por constituir-se referencia regional para atenção a saúde com os seus 

hospitais, hemocentro, ambulatórios, instituto de olhos, dentre outras estruturas, e principalmente pela 

finalização de seus docentes, discentes e servidores que estão preparados e capacitados para as 

mudanças pretendidas no campo da educação em saúde. 

Contamos com um total de 1481 servidores no quadro atual, sendo 194 docentes e 40 auxiliares 

de ensino, dos quais 135 em tempo integral (50 em dedicação exclusiva), 60 doutores/livre-docentes, e 

59 mestres.  

Os recursos técnico-financeiros da Autarquia Famema somam-se aos recursos capitalizados e a 

serem captados pelo Instituto UNI-Famema/OSCIP, e aos recursos a serem obtidos através de 

iniciativas como o PROMED, servindo para a institucionalização da boa prática de avaliar para mudar, 

desenvolver parceria e trabalho em rede, visando a transformação das práticas para a promoção da 

saúde através da educação em saúde e da educação de profissionais de saúde. 
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Através do Núcleo de Educação Permanente - NEP, a Famema tem desenvolvido ações 

concretas de educação continuada e educação permanente para seu corpo docente, discente e técnico-

administrativo, e estendendo suas ações para os profissionais de saúde de Marília e Região. Além da 

realização de oficinas de trabalho para docentes e profissionais de saúde participantes dos nossos 

projetos, e módulos de capacitação docente, o NEP tem organizado cursos de especialização em Saúde 

da Família, e em Gestão em Saúde, devendo ampliar sua atuação envolvendo além da Residência em 

Saúde da Família, um mestrado profissionalizante em Ciências da Saúde com linhas de atuação em 

Saúde da Família, Educação em Saúde, Medicina Baseada em Evidências. 

Tal processo, de educação continuada e educação permanente dos nossos docentes, é a mola 

propulsora do desenvolvimento curricular permanente com vistas à transformação da educação de 

profissionais de saúde e de suas práticas de promoção da saúde. 

Acreditamos que o que sustenta uma proposta inovadora é a manutenção de uma certa dose de 

ousadia no cotidiano, na prática diária docente-discente, médico-paciente, profissional-equipe, 

instituição-comunidade.  

Não podemos nunca dizer: “mudamos...”, sendo preferível dizer: “estamos mudando”. Quem diz 

simplesmente “mudamos”, não compreende a magnitude de uma mudança real. De uma mudança de 

paradigma. 

Para tal mudança e sustentabilidade, é necessária a existência de uma massa crítica de gestores, 

avaliadores e executores da proposta na instituição que quer inovar. São seus recursos humanos, sua 

gente, que ousa inovar e perseverar. Gente imbuída de propósitos e em capacitação permanente, 

através da problematização das suas práticas.  

Consciente disto a Famema tem como seu maior patrimônio, e sustentáculo de suas ações, os 

seus docentes, discentes, servidores, colaboradores, e parceiros. Transformar implica em 

transformarmo-nos! 
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Projeto Famema Século XXI 
Imagem Objetivo 

 
EIXO A – ORIENTAÇÂO TEÓRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
EIXO B – ABORDAGEM PEDAGÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EIXO C – CENÁRIOS DE PRÁTICAS 
 

 
 

 

 
 
 
Projeto Famema Século XXI 
 

 

Produção de conhecimento baseada no modelo de vigilância à saúde em parceria com os profissionais 

do serviço, visando à transformação das práticas educativa e profissional e a melhoria contínua da

formação médica, dos processos de trabalho e da qualidade de vida e saúde das pessoas e população. 

Organizações (Famema/SMHS) capazes de aprender e promover melhoria nos seus processos de

trabalho por meio da Educação Permanente. 

Pós-graduação como política de formação de recursos humanos especializados em áreas estratégicas

para produção de conhecimento voltada às necessidades do SUS. 

Currículo integrado (Integração básico/clínica e teórico/prática) e orientado por competências para a

prática clínica ampliada num modelo de vigilância à saúde. 

Desenvolvimento qualificado da concepção pedagógica do currículo do curso de medicina: 

centrado no estudante, orientado à comunidade e baseado em problemas, com trabalho em 

pequenos grupos.lll 

Ampliação da utilização dos diversos cenários de ensino-aprendizagem em todas as séries do curso 

médico para o desenvolvimento da prática profissional, com enfoque na vigilância à saúde e considerando-

se o grau de autonomia crescente dos estudantes e a complexidade das tarefas. 

Ampliação da integração dos serviços próprios ao SUS, com garantia de atendimento aos problemas de 

saúde relevantes da população, buscando eqüidade, qualidade e sustentável relação custo-efetividade na 

prestação do cuidado. 

Desenvolvimento qualificado da concepção pedagógica do currículo do curso de medicina: 

Centrado no estudante, orientado à comunidade e baseada em problemas, com trabalho em

pequenos grupos. 
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EIXO A – ORIENTAÇÂO TEÓRICA 

 
VETOR 1 - Produção de conhecimentos segundo as necessidades do SUS 
 

Situação Atual 

 

Conforme os princípios do currículo do curso de medicina da Famema (currículo prescrito) o 

objetivo primeiro da transformação curricular na educação de profissionais de saúde é a melhoria do 

cuidado à saúde das pessoas e da população. Nesse sentido, faz parte da missão do programa de 

medicina influenciar e buscar transformações do mundo do trabalho (organização e relações) por meio 

do fortalecimento das relações de parceria com os serviços de saúde e com a comunidade. O 

compromisso firmado no projeto político-pedagógico do curso médico da Famema contempla a luta pela 

real efetivação do Sistema Único de Saúde e a ampliação do atual modelo de atenção centrado na 

doença para um modelo de vigilância à saúde, com a inclusão da prevenção de doenças e promoção da 

saúde. Para tanto, são necessárias mudanças paradigmáticas na produção do conhecimento, nas 

práticas educativa e profissional e na organização dos serviços de saúde. Estas mudanças demandam, 

além de decisão política, a educação permanente de docentes, profissionais de saúde, estudantes e 

líderes da comunidade. 

Desde 1999, a estrutura organizacional da Faculdade deixou de ser configurada segundo 

departamentos. A estrutura matricial, que substituiu a organização anterior, é compatível com a 

abordagem interdisciplinar do conhecimento. Nesse sentido, os docentes estão alocados em disciplinas 

e estas conformam os grupos interdisciplinares de trabalho - GITs. Esses grupos representam um dos 

eixos da estrutura matricial (Apêndice 1 – Regimento da Famema, pag 24) e são responsáveis pelas 

atividades de ensino, pesquisa e assistência. Embora ainda não efetivados, os GITs devem ser 

organizados segundo problemas de saúde, assumindo, assim, uma composição interdisciplinar, quer na 

graduação/pós-graduação (ensino), no cuidado à saúde (assistência) ou na produção de novos 

conhecimentos (pesquisa). Enquanto os GITs não se organizam, as disciplinas disponibilizam, 

diretamente, docentes para a formação das equipes de planejamento e execução das unidades 

educacionais na graduação. 

A organização por unidades educacionais interdisciplinares, construídas com a participação de 

docentes de diversas disciplinas, visou favorecer a integração de aspectos relevantes das dimensões 

biológica, psicológica e social (Apêndice 2 – Guia do Processo de Ensino aprendizagem, pág 11), 

ampliando o modelo biomédico tanto na elaboração dos objetivos educacionais como dos problemas e 

outros recursos de ensino-aprendizagem utilizados nas unidades verticais. 

Para a abordagem dos conteúdos, nos grupos de tutoria da 1ª à 4ª séries, são utilizados 118 

problemas que buscam simular casos reais de situações prevalentes e relevantes para a prática 

profissional. Assim, as necessidades dos indivíduos, famílias e comunidade deveriam estar refletidas na 

seleção dos conteúdos abordados nesses problemas. Porém, uma análise (Apêndice 3 – Relatório de 

Avaliação do Projeto Famema 2000 - 2001) dos conteúdos explicitados nos problemas educacionais 

mostrou que existe uma distância entre a formulação de objetivos, mais próxima das diretrizes do 
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currículo prescrito, e a construção dos problemas, mais semelhante à seleção tradicional do 

conhecimento. 

Dessa forma, foi observado que 56% dos objetivos educacionais das quatro primeiras séries, em 

2001, focalizaram conteúdos que ampliaram a dimensão exclusivamente biológica. Porém, uma análise 

dos problemas elaborados para as sessões de tutoria mostrou a reprodução do enfoque tradicional na 

seleção do conhecimento, visto que: 

• 95% dos problemas apresentavam indivíduos como objeto de estudo; 

• 86% ou não apresentavam ou apresentavam muito precariamente o contexto de vida do 

paciente, informando quase que exclusivamente dados da dimensão biológica; 

• 73% dos problemas focalizavam o atendimento prestado exclusivamente por profissional 

médico, com enfoque centrado no diagnóstico e no tratamento de doenças. 

No conjunto dos problemas das quatro primeiras séries, os dados apresentados para a exploração 

da dimensão biológica representam 67,5% do total de dados explicitados nos problemas. Os dados 

apresentados para a exploração da dimensão psicológica (19,3%) foram fundamentalmente 

considerados de senso comum e repetitivos, preponderando referências às reações emocionais frente às 

doenças (preocupação, ansiedade, tristeza, medo etc). Os dados para exploração da dimensão social 

apareceram com uma freqüência de 13,2% e concentraram-se nos aspectos da organização dos 

serviços de saúde. 

A análise de uma amostra das questões de aprendizagem levantadas pelos estudantes da 2ª série 

de 2000 confirma que a condução do processo de tutoria ainda é fortemente influenciada pelo modelo 

biomédico, sendo centrada no estudo das doenças e na abordagem curativo-individual. Além disso, as 

questões de aprendizagem referentes à dimensão biológica tendiam a reproduzir a aprendizagem por 

conteúdos disciplinares, ao invés de interdisciplinar. 

Dessa forma, embora haja uma orientação para os planejadores das unidades e algumas 

conquistas por parte desses docentes no sentido de selecionar conteúdos segundo o modelo de 

vigilância à saúde, de fato a ampliação do modelo biomédico ainda não foi adequadamente traduzida 

para a prática educacional nas unidades educacionais verticais. 

No tocante ao desenvolvimento dos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor para as quatro 

primeiras séries, 74% dos objetivos educacionais foram dirigidos exclusivamente para o desenvolvimento 

do domínio cognitivo. A pouca abordagem dos domínios afetivo e psicomotor e a formulação de objetivos 

comportamentais fragmentados segundo domínio tem-se mostrado um obstáculo para o 

desenvolvimento da aprendizagem significativa e da integração teoria/prática. Embora haja atividades 

específicas para o desenvolvimento dos diferentes atributos (cognitivo, afetivo e psicomotor) que 

fundamentam a prática profissional, as experiências educacionais e os conteúdos selecionados precisam 

favorecer uma abordagem integradora desses atributos, de tal forma a comunicar a relevância de cada 

um e sua indissociabilidade. 

Essas dificuldades estão relacionadas, em parte, às diferentes traduções realizadas por docentes 

e estudantes em relação aos princípios do projeto político-pedagógico do curso,> Essas traduções são 

decorrentes da mediação de valores pessoais que, muitas vezes, se sobrepõem aos estabelecidos no 

projeto e da tendência à hipervalorização dos conteúdos disciplinares tradicionais. O esforço para a 

identificação e problematização dessas diferentes traduções tem orientado o trabalho do núcleo de 

avaliação de programa, visando à permanente reformulação curricular. 
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Em relação à produção de conhecimento, sob a forma de pesquisa, a Famema tem pouca 

tradição, inclusive em relação à pesquisa voltada às ciências básicas e à alta tecnologia. Visando 

superar essa fragilidade, tem havido um grande esforço e incentivo para a capacitação e titulação de 

docentes. 

A pesquisa voltada à atenção básica faz parte do currículo de graduação e é uma das atividades 

desenvolvidas na unidade educacional horizontal Interação Comunitária. Nessa unidade, grupos de 

estudantes de medicina e enfermagem realizam um trabalho de investigação científica voltado aos 

problemas de saúde relevantes, identificados em conjunto com docentes, profissionais dos serviços de 

saúde e comunidade à qual estão vinculados. Esses trabalhos têm a orientação de um docente, mas 

ainda apresentam algumas limitações técnicas na formulação e desenvolvimento dos projetos. 

Embora a intenção para a mudança na produção de conhecimento esteja explicitada no currículo 

prescrito, de forma coerente com as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em 

Medicina, a transposição do modelo tradicional requer mudanças que envolvem o significado e a 

representação que docentes, estudantes e profissionais de saúde têm sobre o objeto de estudo e o 

propósito da medicina e de ser médico. Em função de sua complexidade e relevância, a transformação 

da orientação teórica na formação médica pode ser considerada um elemento chave, porém ainda é um 

desafio no processo de mudança do currículo de medicina da Famema. 

 
VETOR 1 (V1) - Imagem Objetivo 

 

 

 

 

 

VETOR 1 (V1) – Estratégias: o subprojeto V1 é composto por 3 estratégias 
 
1ES - Apoio à organização e ao desenvolvimento dos grupos interdisciplinares de trabalho – GITs; 

2ES - Seleção dos conteúdos do currículo do curso de Medicina voltados às necessidades de saúde das 

pessoas, contemplando a ampliação do modelo biomédico e o desenvolvimento de competências em 

consonância com as diretrizes nacionais; 

3ES - Desenvolvimento de linhas de pesquisa voltadas à investigação em atenção primária, à avaliação 

da qualidade dos serviços prestados pelo SUS e à análise da organização e gestão do cuidado; 

3.1ES - Criação de um Núcleo de Apoio à Pesquisa, em parceria com o serviço, para o 

desenvolvimento de linhas de investigação orientadas à atenção primária e à gestão e 

organização do SUS; 

3.2ES - Instituição de benefícios indiretos como forma de apoio às iniciativas de produção do 

conhecimento relevante para o SUS; 

3.3ES - Apoio ao desenvolvimento do Sistema Municipal de Informações, possibilitando acesso a 

dados epidemiológicos, de produção dos serviços e gestão do sistema de saúde; 

Produção de conhecimento baseada no modelo de vigilância à saúde em parceria com os profissionais

do serviço, visando à transformação das práticas educativa e profissional e a melhoria contínua da 

formação médica, dos processos de trabalho e da qualidade de vida e saúde das pessoas e população. 
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3.4ES - Apoio técnico e financeiro ao programa de iniciação científica da unidade horizontal 

Interação Comunitária, como espaço privilegiado de identificação de demandas e formação 

docente e discente para pesquisa; 

3.5ES - Divulgação de conhecimento nas esferas técnica, de gestão e de gerência dos serviços; 

3.6ES - Institucionalização do Núcleo de Apoio à Pesquisa através da sua inclusão na estrutura 

organizacional da Famema. 

 

VETOR 1 (V1) – Atividades: o subprojeto V1 é composto por 26 atividades (operações)6 

1AT- Realizar oficinas de trabalho com docentes de todas as disciplinas para discussão da concepção 

dos GITs 

2AT - Realizar oficinas de trabalho com docentes de todas as disciplinas para apoio à elaboração dos 

planos de trabalho dos GITs 

3AT – Contratar assessoria para acompanhamento do desenvolvimento dos planos de trabalho dos GITs 

4AT – Adequar a infra-estrutura de apoio ao funcionamento dos GITs com a aquisição de equipamentos 

de informática e mobiliário 

5AT - Realizar seminários de sensibilização para docentes envolvidos com a graduação, estudantes, 

profissionais de saúde e representantes da comunidade sobre: 

• necessidades de saúde das pessoas e população  

• clínica ampliada e modelo de vigilância à saúde 

• desenvolvimento de competências à luz das diretrizes nacionais 

6AT - Realizar oficinas de trabalho, envolvendo docentes e representantes de discentes e de 

profissionais de saúde, para análise dos problemas elaborados para as quatro primeiras séries do curso 

de medicina, à luz dos referenciais teóricos do currículo prescrito. 

7AT - Realizar oficinas de trabalho envolvendo docentes, representantes de discentes e profissionais de 

saúde, para indicação de conteúdos que fundamentam a ampliação da clínica num modelo de Vigilância 

à Saúde de forma articulada com o desenvolvimento de desempenhos e competências para a prática 

profissional 

8AT - Realizar oficinas de trabalho para re-elaboração dos problemas focalizando uma abordagem 

ampliada da clínica, num modelo de vigilância à saúde 

9AT - Definir as competências para os egressos do curso de medicina da Famema fundamentadas em 

tarefas chave e atributos (cognitivo, psicomotor e atitudinal) através de: 

• Oficinas para a elaboração (grupo focal) e validação de tarefas chave (técnica Delphi) 

• Oficinas para a elaboração (grupo focal) e validação de atributos (técnica Delphi) 

• Validar o produto das oficinas com: 

� o referencial do Projeto Competências da Rede Unida 

� as Diretrizes Nacionais de Graduação 

� o referencial de desempenhos/competências do profissional médico a ser 

formado pela residência e curso de especialização em Saúde da Família 

                                                
6 A Planilha 1 da Matriz Física e Financeira apresenta a relação entre imagem objetivo, estratégias e 
atividades 
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� docentes, estudantes, profissionais de saúde, usuários de Maríllia e experts 

• Capacitar no exterior de 2 docentes da Famema em desenvolvimento de competências 

10AT – Elaborar o regimento interno do NAPES – Núcleo de Apoio à Pesquisa 

11AT – Adequar a Infra-estrutura do NAPES 

12AT– Contratar assessoria 

13AT – Adquirir material de consumo para apoio à realização de pesquisas 

14AT – Instituir o pagamento de bolsas de apoio à realização de pesquisas aprovadas pelo NAPES 

15AT – Realizar oficinas de trabalho para capacitação em Metodologia da Pesquisa 

16AT – Atualizar o acervo da Biblioteca da Famema em Metodologia da Pesquisa 

17AT – Elaborar o projeto técnico da base de dados em saúde 

18AT – Desenvolver o aplicativo da base de dados municipal de saúde e suas rotinas de atualização 

19AT – Capacitar os técnicos em tecnologia da informação para manutenção da base de dados 

20AT - Adquirir um servidor de arquivos para a instalação e disponibilização da base de dados via 

Internet 

21AT – Instituir o pagamento de bolsas de iniciação científica para realização de pesquisas aprovadas 

pelo NAPES 

22AT - Apoiar tecnicamente a publicação de artigos em revistas indexadas e BVS em Saúde Pública 

23AT – Apoiar a participação de docentes, estudantes e profissionais de saúde em eventos científicos 

24AT - Apoiar a publicação da Revista Científica do DACA – Diretório Acadêmico 

25AT – Criar a Revista Eletrônica da Famema por meio do(a): 

• desenvolvimento de projeto 

• desenvolvimento do aplicativo 

• aquisição de software 

• capacitação de técnicos 

26AT – Elaborar e encaminhar proposta de alteração do Regimento Escolar da Famema para a inclusão 

do NAPES como parte da estrutura organizacional 
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VETOR 2 – Pós-graduação e Educação Permanente 

 

Situação atual 
 

Historicamente, a pós-graduação na Famema esteve voltada à especialização com a oferta de 

residência médica, credenciada desde 1982, e de cursos de especialização latu sensu nas áreas de 

saúde mental e saúde coletiva. Atualmente, a residência médica conta com 22 especialidades 

credenciadas e são oferecidos cursos de aprimoramento em Saúde Mental e de especialização em 

Psicoterapias de Orientação Psicanalítica, em Saúde da Família e em Gestão de Sistemas e Serviços 

de Saúde. 

A política institucional de incentivo à da titulação docente em cursos de especialização strictu 

sensu, reconhecidos pela CAPES/CNPq, possibilitou um incremento do número de mestres e doutores 

de atualmente representa 56% do total de docentes da instituição. Outros 23 docentes estão cursando 

mestrado, 31 doutorado e 5 estão em programas de pós-doutorado, perfazendo 23% do corpo docente. 

Há também apoio específico ao desenvolvimento da formação e investigação em áreas consideradas 

chave para a FAMEMA, como educação para profissionais de saúde (convênios com as Universidades 

de Illinois at Chicago, Maastricht e Dundee) e prática baseada em evidências (convênio com a 

UNIFESP). Até 2002, foram titulados 7 mestres em Educação e 16 em Prática Baseada em Evidências. 

Em 1998, foi criado o Núcleo de Educação Permanente da Famema - NEP cuja função é o 

fomento à transformação das práticas profissionais visando à melhoria do cuidado em saúde prestado 

aos pacientes de Marília e região e da prática educativa visando à melhoria da formação de recursos 

humanos em saúde. Os cursos de especialização em Psicoterapias de Orientação Psicanalítica, em 

Saúde da Família e em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde e a residência em Saúde da Família 

passaram a ser responsabilidade da equipe de coordenação do NEP, porém a capacitação de docentes 

permanece com a coordenação e atividades desarticuladas do Núcleo. 

Todos os eventos promovidos pelo NEP têm sido desenvolvidos em modalidades presenciais, 

com deslocamento tanto de instrutores quanto de profissionais. A participação de docentes, 

profissionais de saúde e lideranças da comunidade tem sido crescente nas iniciativas realizadas. As 

atividades em desenvolvimento têm sido voltadas à capacitação: 

� de gestores municipais de saúde da região; 

� dos profissionais que atuam no Programa de Saúde da Família; 

� dos profissionais da rede básica da Secretaria Municipal de Saúde de Marília, tanto para 

desenvolvimento do papel de preceptor dos estudantes de medicina e de enfermagem na rede 

quanto para sua atualização profissional; 

� de lideranças da comunidade para o desenvolvimento de projetos de geração de renda. 

Em relação à graduação, como a prática educacional e, portanto, o papel dos professores 

envolvidos no novo currículo assumiu conformações bastante distintas do tradicional, foi necessário um 

grande investimento institucional para que um contínuo e intenso programa de capacitação docente 

permitisse a construção de um novo lugar e participação dos docentes no novo currículo (Apêndice 3 – 

Relatório de avaliação, pág 33). Ao invés do papel de transmissor e praticamente de única fonte de 

informação, os professores passaram a desempenhar, fundamentalmente, o papel de facilitador da 

aprendizagem necessitando, para isso, do desenvolvimento de novas competências para o manejo de 
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pequenos grupos, para a metacognição (avaliação do processo de cognição de cada estudante), 

avaliação formativa, avaliação dos domínios psicomotor e afetivo e para a ampliação do modelo 

biomédico. 

Nesse sentido, os docentes passaram a desempenhar novas funções (Apêndice 2 – Guia do 

Processo de Ensino Aprendizagem, pág 18), como por exemplo: 

� tutor – facilitador no grupo de tutoria; 

� consultor – de acordo com sua área específica de conhecimento, sendo procurado pelos 

estudantes quando necessário; 

� instrutor de unidade ou preceptor de estágio – orientação dos estudantes em atividades de 

desenvolvimento da prática profissional, onde os problemas poderão ser reais ou simulados; 

� orientador de estudante de graduação – acompanhamento do desenvolvimento individualizado do 

estudante durante o curso de graduação; 

� responsável por unidade educacional; 

� coordenador de série. 

O programa de capacitação docente, voltado ao desenvolvimento do novo currículo médico da 

Famema, foi iniciado em 1996. Cerca de 95% dos docentes que atuam no curso médico já participaram 

de uma capacitação básica sobre os princípios do currículo de medicina e fundamentos da 

aprendizagem baseada em problemas e em pequenos grupos. Atualmente, o programa de capacitação 

docente oferece módulos temáticos (educação continuada) e acompanhamento/supervisão nas 

atividades de ensino-aprendizagem, como nas sessões de tutoria, preceptoria e orientação de 

estudantes (educação permanente). Os docentes escolhem no mínimo dois módulos do programa de 

educação continuada por ano, de acordo com seu interesse, sendo que alguns desses módulos são 

oferecidos também aos profissionais de saúde da Secretaria Municipal que recebem estudantes. 

O trabalho de educação permanente no programa de capacitação docente começou a ser 

realizado por meio de um projeto piloto com docentes da primeira série, utilizando a problematização de 

situações reais vivenciadas para a transformação das práticas educacionais. Essa experiência 

possibilitou o reconhecimento da educação permanente como ferramenta mais potente para a 

transformação das práticas do que os resultados obtidos com as formas tradicionais de educação 

continuada. Esse processo somado à reflexões e apoio de assessorias específicas permitiu a 

reconceitualização dos objetivos do programa de capacitação docente, aproximando os propósitos desse 

programa à proposta de trabalho do Núcleo de Educação Permanente - NEP. Esses novos referenciais 

foram amplamente discutidos e validados no Fórum 2002 para o desenvolvimento curricular. 

Apesar de todo o processo de sensibilização e capacitação de docentes já realizado na Famema, 

várias análises de documentos formais de avaliação do programa do curso médico têm mostrado que 

ainda há uma convivência de práticas educativas inovadoras com tradicionais. 

As práticas tradicionais tendem a dificultar o desenvolvimento da capacidade de aprender a 

aprender dos estudantes e acabam empobrecendo as etapas das sessões de tutoria e as possibilidades 

de construção de conhecimento e da aprendizagem significativa. Por outro lado, as práticas inovadoras 

dos docentes possibilitam o desenvolvimento de uma pedagogia diferenciada e da avaliação formativa. 

A inserção de docentes nos serviços de saúde de atenção primária do município para o 

desenvolvimento da unidade Interação Comunitária também tem sido um grande desafio para o 

desenvolvimento de novas competências desses docentes. Apesar das dificuldades, a participação de 
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docentes da Faculdade junto às instâncias técnicas da Secretaria Municipal de Saúde tem viabilizado 

uma maior aproximação da academia e dos serviços observável pelo processamento conjunto dos 

problemas identificados nas áreas de abrangência dos serviços, pela redefinição dos protocolos de 

cuidado dirigidos a diferentes grupos de risco e pelo envolvimento de docentes e estudantes nos 

momentos de reflexão crítica da prática corrente visando a reorganização do modelo de cuidado à 

saúde. 

A configuração de um sistema municipal de informações em saúde, ancorado na implantação do 

cartão SUS e que encontra-se atualmente na fase de teste de recursos de telemática, permitirá a 

construção de um grande banco de dados  em saúde e a comunicação on line  entre as unidades de 

saúde da rede básica e as unidades acadêmicas e assistenciais hospitalares da FAMEMA. Favorecerá 

ainda, tanto o acesso a bases bibliográficas quanto a fontes secundárias para a produção de 

conhecimento. 

Embora existam iniciativas inovadoras e esforços expressivos para a melhoria das áreas de pós-

graduação e de educação permanente na Famema, estas apresentam, respectivamente, 

desenvolvimentos incipiente e recente e, portanto, ainda são desafios a serem enfrentados. Parcerias 

com instituições de maior tradição na área de pós-graduação e o apoio do Promed para o 

desenvolvimento de pesquisa em atenção primária e da educação permanente representam estratégias 

para alavancar as mudanças necessárias na produção de conhecimento, visando à transformação das 

práticas educativa e em saúde. 

 
VETOR 2 (V2.1)– Imagem Objetivo: educação permanente 

 

 

 

 

VETOR 2 (V2.1) – Estratégias: o subprojeto V2.1 é composto por 2 estratégias  

 
4ES - Ampliação da parceria entre a Famema e a SMHS visando à elaboração e execução de 

programas de educação permanente 

5ES - Utilização do Programa de Educação Permanente como ferramenta para transformação das 

práticas educativa e em saúde, visando à melhoria contínua do processo de trabalho e dos resultados 

obtidos. 

VETOR 2 (V2.1) – Atividades: o subprojeto V2.1 é composto por 5 atividades 

(operações)7 

27AT - Estabelecer termo aditivo ao convênio interinstitucional existente para a elaboração/execução 

de programas de educação permanente em parceria 

28AT - Realizar oficinas de trabalho e cursos entre serviços de saúde e NEP-Famema para formação de 

instrutores, elaboração e avaliação dos programas de educação permanente e de educação à distância 

                                                
7 A Planilha 2 da Matriz Física e Financeira apresenta a relação entre imagem objetivo, estratégias e 
atividades 

Organizações (Famema/SMHS) capazes de aprender e promover melhoria nos seus processos de

trabalho por meio da Educação Permanente. 
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articulados com as iniciativas já desenvolvidas pelo NEP (Pólo de Capacitação em Saúde da Família 

e Programa de Desenvolvimento Docente) 

29AT – Ampliar a infra-estrutura do NEP-Famema 

30AT - Criar o núcleo didático pedagógico do NEP-Famema 

31AT - Apoiar tecnicamente e com infra-estrutura a realização de oficinas de problematização das 

situações de trabalho, segundo instituição (vetores 3 e 6) 

 
VETOR 2 (V2.2)– Imagem Objetivo: pós-graduação 

 

Pós-graduação como política de formação de recursos humanos especializados em áreas estratégicas 

para produção de conhecimento voltada às necessidades do SUS. 

 

VETOR 2 (V2.2) – Estratégias: o subprojeto V2.2 é composto por 1 estratégia  
 

6ES - Diversificação da oferta de pós-graduação da Famema em áreas estratégicas definidas em 

parceria com os serviços de saúde. 

VETOR 2 (V2.2) – Atividades: o subprojeto V2.2 é composto por 3 atividades 
(operações)8 
 

32AT - Estabelecer convênios com instituições de formação e de serviços para a elaboração/execução 

de programas de pós-graduação 

33AT - Criar curso de mestrado profissional na Famema com as seguintes linhas de pesquisa: Saúde da 

Família, Prática Baseada em Evidências, Gestão em Saúde e Educação de profissionais de saúde para 

clientela multiprofissional, com currículo nuclear e áreas de concentração do projeto de pesquisa 

34AT – Desenvolver a residência multiprofissional em Saúde da Família 

EIXO B – ABORDAGEM PEDAGÓGICA 

 
VETOR 3 – Mudança Pedagógica 

Situação Atual 

Desde 1997, a ABP - aprendizagem baseada em problemas é utilizada nas unidades verticais da 

1ª à 4ª séries do curso de medicina. Essas unidades são desenvolvidas em pequenos grupos de tutoria, 

com 8 estudantes e um docente tutor, duas vezes por semana até a 3ª série e uma vez para a 4ª série. A 

semana típica, da 1ª à 3ª séries, compreende atividades programadas (Apêndice 2 – Guia do Processo 

de Ensino Aprendizagem) que totalizam 50% da carga horária. Na 4ª série, as atividades programadas 

compreendem 1 sessão de tutoria semanal e 5 períodos de prática profissional na rede básica, 

totalizando 60% da carga horária. O tempo complementar é computado como tempo pró-aluno, devendo 

ser administrado individualmente pelo estudante, em conformidade com os objetivos educacionais e 

suas necessidades de aprendizagem (Apêndice 2 – Guia do Processo de Ensino Aprendizagem, pág. 4). 
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O grupo tutorial representa um espaço privilegiado de trabalho em equipe, de desenvolvimento 

da autonomia do estudante, de valores e atitudes no trabalho cooperativo e de construção coletiva do 

conhecimento. A análise dos documentos de avaliação do desempenho de docentes e estudantes em 

sessão de tutoria mostra que essa é uma boa estratégia para o desenvolvimento dessas atitudes. 

Na abertura do problema são ativados os conhecimentos prévios dos estudantes e estimulado o 

levantamento de hipóteses e a identificação dos hiatos de conhecimento para a elaboração de questões 

de aprendizagem pelo grupo. Os estudantes formulam essas questões segundo suas próprias 

necessidades de aprendizagem e buscam ativa e criticamente informações, que serão discutidas e 

confrontadas pelos demais membros do grupo na sessão de fechamento do problema. Esse processo de 

aprendizagem é considerado como sendo centrado no estudante. A análise de uma amostra das 

questões de aprendizagem levantadas pelos estudantes mostra a existência de extremos, tanto quando 

são avaliadas diferentes unidades educacionais, como grupos tutoriais. O extremo positivo se aproxima 

dos princípios da aprendizagem centrada no estudante e o negativo reproduz a aprendizagem centrada 

em conteúdos disciplinares, fundamentada no modelo biomédico e da doença e orientada pelos objetivos 

comportamentais, principalmente os de baixa taxonomia do domínio cognitivo. 

Quando os passos da sessão de tutoria (Apêndice 2 – Guia do Processo de Ensino 

Aprendizagem, pág 9) são respeitados e adequadamente explorados, a busca ativa de informações 

pelos estudantes subordina-se ao levantamento das questões de aprendizagem que refletem as 

necessidades de aprendizagem do grupo. Quanto mais desafiadoras, integradoras e de alta taxonomia 

forem as questões elaboradas pelos estudantes, maior a probabilidade de se promover uma 

aprendizagem significativa. Para tanto, houve a necessidade de uma grande reforma da biblioteca e 

criação de novos espaços de aprendizagem auto-dirigida (laboratórios de simulação, morfo-funcional e 

de informática) e aquisição/ampliação do acervo e recursos educacionais. Houve, ainda, uma expressiva 

mudança no padrão de utilização da biblioteca e dos laboratórios de informática, morfo-funcional e de 

simulação (Apêndice 3 – Relatório de Avaliação do Projeto Famema 2000 – 2001, pag 33) 

Os estudantes têm sido estimulados a buscar informações por meio de visitas técnicas a serviços 

de saúde e equipamentos sociais existentes na comunidade (governamentais e não governamentais) e 

consultorias com profissionais especialistas. Porém, esses novos espaços de construção do 

conhecimento, inicialmente bastante utilizados, foram sendo, progressivamente, menos explorados pelos 

estudantes. Uma das hipóteses levantadas para explicar a decrescente utilização dos novos recursos 

refere-se à natureza das questões de aprendizagem levantadas nas sessões de tutoria, sendo que a 

formulação de questões de aprendizagem preponderantemente disciplinares, de memorização e pouco 

desafiadoras contribuem para uma investigação burocrática e em fontes tradicionais. 

As unidades educacionais horizontais (Interação Comunitária e Habilidades Profissionais), embora 

com propostas inovadoras, considerando-se a organização tradicional da formação médica, acabaram 

reproduzindo a fragmentação entre os domínios cognitivo e psicomotor/afetivo, no caso das Habilidades 

Profissionais, e as dimensões biológica e social, no caso da Interação Comunitária. 

De modo geral, o processo de desenvolvimento das habilidades profissionais nas três primeiras 

séries vem ocorrendo de forma descontextualizada da prática real, uma vez estudantes e docentes 

utilizam apenas uma parte dessa prática para “treinar” a realização da história e do exame clínico. Para 

tanto, são entrevistados e examinados pacientes internados, porém sem que esse contato tenha ou 

reflita qualquer vinculação entre pacientes e docentes/estudantes. Essa fragmentação dificulta e 



 24 

 

 

artificializa a relação médico-paciente, transformando o paciente num mero objeto do processo 

ensino-aprendizagem. Além dessas dificuldades, a prática é considerada e utilizada apenas como um 

campo de aplicação da teoria, previamente estudada. 

Por outro lado, a abordagem de problemas coletivos e o enfrentamento das dificuldades inerentes 

à realidade dos bairros mais periféricos (distância da área central do município, pobreza, moradias 

precárias, escassez de equipamentos públicos etc.) praticamente só aparecem na unidade Interação 

Comunitária. A dicotomia entre individual/coletivo e biológico/social acabou reproduzindo o isolamento e 

a marginalização do antigo departamento de saúde coletiva, dificultando ainda mais a adesão dos 

estudantes à proposta. A referida adesão é naturalmente dificultada pela ideologia profissional que 

valoriza o médico especialista que trabalha no consultório privado e no hospital. A ida ou o contato 

escasso e pontual desses estudantes com as unidades de atenção primária, ao invés de inserí-los na 

realidade e de instrumentalizá-los para com ela trabalhar, pode promover uma sensibilização às avessas 

e desmotivá-los para a necessária ampliação da clínica e do modelo biomédico. Embora de forma não 

hegemônica, esse tipo de desdobramento tem sido observado nas avaliações/depoimentos de vários 

estudantes sobre a Interação Comunitária. 

A avaliação do desempenho dos estudantes ao longo das seis séries focaliza tanto a formativa 

como a somativa, com atenção específica para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 

atitudes e da capacidade de receber e fazer críticas (Apêndice 4 – Cardeno de Avaliação e 5 – Manual 

da Famema). No entanto existem dificuldades para a formulação e valorização dos diferentes tipos de 

avaliações, e ainda, um peso excessivo para a avaliação que contempla os aspectos cognitivos em 

detrimento daquelas avaliações que contemplam aspectos de atitudes e habilidades. A capacitação dos 

docentes para a realização dessas avaliações ainda é incipiente, porém a avaliação formativa tem sido 

parte integrante do processo tutorial ou das demais atividades de ensino-aprendizagem realizadas. A 

avaliação somativa vem sendo realizada por meio de provas dissertativas que buscam a verificação do 

raciocínio e da aplicação do conhecimento. Apesar da escolha de provas dissertativas pelo valor 

educativo, testes de múltipla escolha são semestralmente oferecidos e os resultados discutidos com os 

estudantes, visando que estes mantenham uma boa capacidade de responder esse tipo de prova em 

função dos exames de residência médica e Exame Nacional de Cursos - Provão. 

Os docentes e as unidades educacionais também são avaliados pelos estudantes, e as 

informações resultantes desse processo subsidiam a gestão do desenvolvimento curricular permanente. 

Além disso, nos últimos 4 anos foram realizados fóruns anuais de avaliação que contaram com a 

participação crescente de docentes. 

Na perspectiva dos docentes que compareceram no Fórum de 2001, embora haja uma ampla 

aceitação da ABP, o processo tutorial, em algum grau, ainda permanece inadequado, uma vez que tende 

a estar centrado no docente e nos conteúdos disciplinares, sendo mais dirigido pelos objetivos das 

unidades educacionais do que pela problematização dos problemas e a formulação das questões de 

aprendizagem tem uma maior preponderância da memorização em detrimento do raciocínio. Além 

dessas limitações, a exploração das dimensões psicológica e social vem aparecendo de modo pouco 

qualificado e artificial. A avaliação formativa tem-se tornado burocratizada, com baixa capacidade de 

promover melhoria no processo ensino-aprendizagem e a avaliação somativa tem um alto grau de 

dificuldade na formulação dos problemas e questões, uma vez que prioriza a aplicação do conhecimento, 

e as respostas dissertativas permitem uma maior presença da subjetividade na correção. 
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VETOR 3 (V3) – Imagem Objetivo 

 

 

 

 

 

VETOR 3 (V3) – Estratégias: o subprojeto V3 é composto por 4 estratégias  

 
7ES - Educação permanente para todos os docentes e profissionais de saúde envolvidos com a 

graduação visando o aprimoramento da concepção pedagógica; 

8ES - Ampliação dos espaços com os estudantes para reflexões sobre a concepção pedagógica; 

9ES - Melhoria dos recursos educacionais para auto-aprendizagem; 

10ES - Desenvolvimento da avaliação formativa e somativa de forma coerente aos princípios 

curriculares. 

 

VETOR 3 (V3) – Atividades: o subprojeto V3 é composto por 13 atividades (operações)9  

 

35AT – Realizar oficinas de trabalho para docentes focalizando a problematização das situações da 

prática educativa 

36AT – Realizar oficinas temáticas sobre abordagem avançada na ABP e aprendizagem centrada no 

estudante 

37AT – Realizar oficinas de trabalho sobre concepção pedagógica para discentes 

38AT – Incluir temas relacionados à aprendizagem nas conferências das Unidades Educacionais ao 

longo das 3 primeiras séries 

39AT – Apoiar as iniciativas dos estudantes para o  fortalecimento de lideranças em educação médica 

40AT – Adquirir equipamentos para a Biblioteca 

41AT – Ampliar a área física da Biblioteca e dos Laboratórios de ensino-aprendizagem 

42AT – Adquirir equipamentos de ensino para montagem do laboratório de ensino voltado a simulação e 

observação estruturada para avaliação de competências 

43AT – Atualizar os equipamentos de informática dos Laboratórios Morfo-Funcional e Informática 

44AT – Ampliar o acervo bibliográfico 

45AT – Atualizar os recursos de acesso à Internet para ampliar e agilizar o acesso a bases bibliográficas 

46AT – Realizar oficinas de trabalho para o desenvolvimento da avaliação formativa 

47AT – Realizar oficinas de trabalho para o desenvolvimento da avaliação somativa 

                                                
9 A Planilha 3 da Matriz Física e Financeira apresenta a relação entre imagem objeto, estratégias e atividades 

Desenvolvimento qualificado da concepção pedagógica do currículo do curso de medicina:

centrado no estudante, orientado à comunidade e baseado em problemas, com trabalho em

pequenos grupos. 
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VETOR 4 – Integração Ciclo Básico/Ciclo Profissional 

Situação Atual 

 

A estratégia de se trabalhar por problemas visa à articulação de disciplinas e à ampliação da 

clínica com a inclusão das dimensões psicológica e social à dimensão biológica (Apêndice 2 – Guia do 

Processo de Ensino e Aprendizagem). Embora não haja uma divisão formal disciplinar ou, tampouco, 

básico/clínica como nos currículos tradicionais, o planejamento e a prática nas unidades educacionais 

reflete, ainda que residualmente, tendências de valorização dos conteúdos segundo sua pertinência 

disciplinar, sendo ainda um desafio a ser vencido. 

A organização do currículo segundo unidades educacionais verticais, voltadas aos sistemas e 

aparelhos orgânicos, nas duas primeiras séries, tem favorecido um grande predomínio das 

especialidades. A presença de docentes de outras disciplinas afins à especialidade e das áreas de 

saúde coletiva e mental nem sempre tem sido garantida nas equipes de elaboração das unidades 

educacionais que, em parte, passaram a reproduzir os antigos departamentos e/ou a patrimonialização 

da unidade por alguns especialistas. 

Entretanto, avanços inquestionáveis foram feitos no sentido da articulação das dimensões 

biológica, psicológica e social nas diversas unidades educacionais, quer na elaboração dos objetivos, 

na composição de algumas equipes de planejamento das unidades e mesmo na elaboração de vários 

problemas e atividades programadas. Uma análise de todos os objetivos das unidades educacionais da 

1ª à 4ª séries de 2001 revelou que a estruturação das unidades por ciclos de vida e apresentações 

clínicas, respectivamente na terceira e quarta séries, em contraposição à organização por sistemas 

orgânicos das duas primeiras séries, favoreceram a articulação das dimensões biopsicossociais, 

básico/clínicas e a abordagem dos conteúdos em uma hierarquia mais elevada dos domínios cognitivo, 

afetivo e psicomotor. 

Uma integração teórica/prática mais expressiva e estruturante pode ser encontrada na quarta 

série do curso de medicina da Famema. Nessa série, a temática dos problemas de papel, processados 

nas sessões de tutoria, vincula-se às situações enfrentadas pelos estudantes na unidade Interação 

Comunitária – IC4, que é paralelamente desenvolvida nos serviços de atenção primária do município, 

segundo ciclos de vida (criança, mulher e adulto) ou no programa de saúde da família. 

Dessa forma, a organização das unidades educacionais por sistemas orgânicos, a elaboração de 

objetivos educacionais com baixa interdisciplinaridade, a formulação de problemas com pouca 

contextualização psicossocial (predomínio de dados biológicos), a condução do processo tutorial 

fundamentada no modelo biomédico e nas doenças, a dicotomia entre as unidades Interação 

Comunitária e Habilidades Profissionais, têm sido apontadas como áreas que requerem estratégias para 

a superação da fragmentação básico/clínica e teórico/prática. 

A experiência positiva das unidades organizadas segundo ciclos de vida e da quarta série vem 

possibilitando a exploração de alternativas que favoreçam a integração de disciplinas, dimensões e 

teoria/prática. A problematização das dificuldades enfrentadas e a aproximação a novos conhecimentos, 

oriundos de visitas técnicas e do estudo de experiências inovadoras publicadas, colocaram em cheque 

a organização curricular por objetivos educacionais. Como alternativa para a superação das limitações 

produzidas pelos objetivos educacionais, a orientação do currículo por competências permite que os 
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desempenhos da prática profissional direcionem e iluminem a seleção dos atributos cognitivos, 

psicomotores e afetivos necessários à formação do médico. 

Considerando-se uma prática profissional fundamentada no modelo de vigilância á saúde, a 

seleção dos conteúdos disciplinares passa a ser orientada pela sua aplicabilidade nessa prática, 

ganhando maior significado para a aprendizagem. O desenvolvimento das competências ocorre em 

situações da prática profissional vivenciadas pelos estudantes (confronto experiencial). Essas 

experiências devem ser, a seguir, problematizadas e teorizadas, considerando-se o conhecimento 

prévio e as questões de aprendizagem propostas. Dessa forma, a prática passa a ser o eixo para a 

produção de conhecimento, porém é para ela que os estudantes retornam, buscando aplicar o que 

aprenderam. 

Em 2001, o internato que já vinha sendo desenvolvido nas seis grandes áreas (clínica médica, 

clínica cirúrgica, ginecologia/obstetrícia, pediatria, medicina preventiva e psiquiatria) também foi alvo de 

mudanças no sentido de se trabalhar com equipes nucleares e de se vincular o paciente a essa equipe. 

Com as mudanças, os rodízios foram agrupados em três grandes áreas: saúde do adulto, saúde 

materno-infantil e urgência/emergência, sendo preservados os períodos de eletivos. A concentração do 

internato nessas três grandes áreas objetivou um atendimento humanizado, centrado no paciente e 

realizado por equipes multiprofissionais e interdisciplinares. O trabalho em equipes nucleares, 

inicialmente implantado em todas as áreas, necessitou ser readequado ao seu formato anterior devido a 

dificuldades principalmente na saúde do adulto. A área de saúde materno-infantil manteve o trabalho em 

equipes nucleares. 

O desenvolvimento do currículo segundo competências define e dá visibilidade ao perfil do 

profissional que se pretende formar, orientando a organização curricular e as estratégias de ensino-

aprendizagem que permitam o desenvolvimento de desempenhos, aqui entendidos como sendo os 

atributos cognitivos, psicomotores e afetivos que são combinados/mobilizados para o exercício 

qualificado da prática médica. 

 

VETOR 4 (V4.1) – Imagem Objetivo: currículo integrado e orientado por competências 

 

Currículo integrado (Integração básico/clínica e teórico/prática) e orientado por competências para a 

prática clínica ampliada num modelo de vigilância à saúde. 

 

VETOR 4 (V4.1) – Estratégias: currículo integrado e por competências: o subprojeto V4.1 

é composto por 2 estratégias  

 

11ES - Integração de unidades educacionais voltadas ao desenvolvimento de competências para a 

prática profissional 

11.1ES - Substituição das unidades educacionais verticais, fragmentadas e voltadas para sistemas 

orgânicos, por unidades educacionais organizadas segundo ciclos da vida 
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11.2ES - Integração das unidades horizontais de Interação Comunitária e Habilidades 

Profissionais numa única unidade de prática profissional organizada/estruturada a partir das 

competências 

11.3ES - Integração das unidades verticais (ciclos da vida) e horizontais (unidade de prática 

profissional) garantindo o desenvolvimento de desempenhos crescentes em complexidade e 

autonomia do estudante (ao longo das séries) na prática profissional; 

• Utilização da prática (confronto experiencial) para a seleção de conteúdos a serem 

explorados nas sessões de tutoria (aprendizagem oportunística baseada em problemas 

da prática profissional vivenciados pelo estudante) 

• Exploração dos conteúdos selecionados pelos planejadores das unidades, de acordo 

com as diretrizes da orientação teórica nas sessões de tutoria (aprendizagem 

sistemática baseada em problemas de papel) (vetor 1) 

• Aplicação dos conteúdos explorados para o desenvolvimento de desempenhos 

crescentes em complexidade e autonomia do estudante ao longo das séries 

12ES - Desenvolvimento de avaliação de competências com base numa abordagem não tecnicista ou 

comportamentalista dos desempenhos, que deve incluir a análise do conjunto dos atributos mobilizados 

pelos estudantes na realização de tarefas 

 

VETOR 4 (V4.1) – Atividades: o subprojeto V4.1 é composto por 12 atividades 

(operações)10  

 

48AT – Realizar oficinas de trabalho para sensibilização e elaboração da proposta de integração das 

unidades educacionais verticais 

49AT – Contratar assessoria para apoio às equipes de construção das séries 

50AT – Validar as propostas no fórum anual e colegiado de curso 

51AT – Realizar oficinas de trabalho para elaboração da proposta de integração das unidades 

horizontais 

52AT – Contratar assessoria para apoio às equipes de construção da unidade integrada por séries 

53AT – Validar as propostas no fórum anual e colegiado de curso 

54AT – Realizar oficinas de trabalho para elaboração da proposta de integração das unidades verticais e 

horizontais 

55AT – Contratar assessoria para apoio às equipes de construção da unidade integrada por séries 

56AT – Validar as propostas no fórum anual e colegiado de curso 

57AT – Realizar seminários para socialização dos conceitos e modalidades de avaliação de 

desempenhos e competências (certificação profissional) envolvendo docentes, discentes e profissionais 

de saúde 

58AT - Realizar oficinas de trabalho para definição dos critérios e instrumentos para avaliação de 

competências 

59AT - Validar o produto das oficinas com a proposta de Avaliação de Competências da Rede Unida 

 

                                                
10 A Planilha 4 da Matriz Física e Financeira apresenta a relação entre imagem objetivo, estratégias e atividades 
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VETOR 4 (V4.2) – Imagem Objetivo: desenvolvimento curricular permanente 

 

Desenvolvimento curricular permanente como prática institucional. 

 

 

VETOR 4 (V4.2) – Estratégias: desenvolvimento curricular permanente o subprojeto V4.2 

é composto por 2 estratégias  

 

13ES - Melhoria contínua do processo de avaliação do programa do curso médico por meio do 

fortalecimento dos espaços formais de avaliação curricular e da democratização da avaliação e do 

planejamento participativo 

14ES – Melhoria contínua do processo de planejamento e gestão curricular 

 

VETOR 4 (V4.2) – Atividades: o subprojeto V4.2 é composto por 14 atividades 

(operações)11  

60AT - Articular a avaliação docente com a avaliação discente e do curso de medicina  

61AT - Realizar a auto-avaliação do programa 

62AT -  Realizar meta-avaliação do programa 

63AT - Divulgar e discutir os resultados da auto e meta avaliações de programa no Colegiado de Curso 

64AT - Realizar fóruns anuais de avaliação do desenvolvimento curricular envolvendo discentes, 

docentes e profissionais de saúde 

65AT - Criar um comitê de avaliação docente 

66AT - Capacitar os integrantes do comitê de avaliação docente em modalidades de avaliação qualitativa 

67AT - Elaborar o programa de avaliação docente fundamentado nas competências para o 

desenvolvimento do novo currículo e de forma articulada ao programa de educação permanente 

institucional 

68AT - Articular a avaliação de graduação e pós-graduação 

69AT - Realizar oficinas anuais de planejamento estratégico com o grupo gestor do currículo de medicina 

70AT - Realizar oficinas anuais de planejamento das séries envolvendo, gestores, coordenadores e 

planejadores das unidades educacionais e representantes dos serviços de saúde e estudantes 

71AT - Realizar oficinas para capacitação de docentes com função gerencial em gestão e 

desenvolvimento curricular 

72AT – Contratar assessoria internacional das Universidades McMaster (Canadá) -  Albuquerque (Novo 

México – USA) 

73AT – Aperfeiçoar o Sistema de Gestão Acadêmica da Famema – SIGA – Famema 

                                                
11 A planilha 4 da Matriz Física e Financeira apresenta a imagem objetivo, as estratégias e as atividades 
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C – CENÁRIOS DE PRÁTICAS 

VETOR 5 – Diversificação de cenários do processo de ensino 

Situação Atual 

 

Ao considerar o Sistema Único de Saúde - SUS como o espaço privilegiado e preponderante para 

o desenvolvimento da prática profissional, a Famema e a SMHS de Marília identificaram e selecionaram 

serviços de atenção primária vinculados à SMHS e de atenção secundária e terciária vinculados à 

Famema para a realização de atividades de ensino-aprendizagem. Essas duas instituições vêm 

construindo uma parceria desde o início dos anos 80 fortalecida na última década, pelos projetos UNI e 

Famema 2000. Esse processo foi formalizado mediante a celebração de um convênio12 voltado para 

uma relação de cooperação visando a melhoria dos processos de formação e de cuidado à saúde. 

Outra condição favorável à diversificação dos cenários foi a mudança curricular dos cursos de 

Medicina e Enfermagem, que tem como estratégias fundamentais a busca de adesão e incorporação de 

diversos atores no processo de ensino-aprendizagem - docentes de todas as carreiras/disciplinas e 

profissionais dos serviços - além da sua capacitação contínua.  

Desta forma, a unidade educacional de Interação Comunitária tem sido construída em parceria 

com a SMHS, possibilitando a diversificação dos cenários de prática desde a 1a. série dos cursos médico 

e de enfermagem, desenvolvendo atividades nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de 

Saúde da Família (USFs), nas residências dos moradores e equipamentos sociais das diversas áreas de 

abrangência das unidades de saúde. As atividades da 1ª à 3ª séries respondem por 20% do total da 

carga horária programada sendo desenvolvidas num período de 4 horas semanais ao longo dessas 

séries em 10 UBSs da rede municipal de saúde. Os 30 docentes da Interação Comunitária são médicos, 

enfermeiros ou psicólogos provenientes de diversas disciplinas, tais como a clínica médica, pediatria, 

ginecologia, saúde mental e saúde coletiva que atuam em conjunto com os profissionais das UBSs. O 

tempo reduzido destinado às atividades nas unidades de saúde e o perfil do docente, nem sempre 

apropriado para esses cenários de prática, têm sido apontados nas avaliações realizadas tanto pelos 

estudantes como pelos docentes, como fatores dificultadores para o desenvolvimento  pleno dos 

objetivos da unidade de Interação Comunitária. 

Na 4ª série, a carga horária na Interação Comunitária totaliza 75% das atividades programadas 

que são realizadas nas mesmas 10 UBSs e em outras 12 USFs (Apêndice 9 – Manuais das Unidades 

Educacionais da 4ª série, pág 1 – 11 ). Essa ampliação permitiu aos estudantes, o aprofundamento dos 

vínculos com a clientela e sua inserção no processo de trabalho da unidade de saúde onde recebem 

supervisão direta de profissionais dos serviços. Nessa atividade estão envolvidos 42 médicos na SMHS, 

cuja atuação como preceptor está formalizada pela criação da figura do professor colaborador da 

Famema e celebração de aditivo ao convênio existente entre a Famema e a Prefeitura de 

Marília/Secretaria Municipal de Higiene e Saúde (Anexo III). Esses professores colaboradores foram 

incorporados na prática educativa a partir de um processo seletivo que considerou o perfil dos 

profissionais, adesão voluntária seguida de sua inserção num processo de educação permanente, que 
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contempla sua participação como co-tutores nas unidades de Apresentações Clínicas da 4ª série, em 

oficinas de trabalho específicas e acompanhamento semanal realizado por docentes da faculdade.  

A unidade de Habilidades Profissionais está estruturada nas áreas de comunicação, habilidades 

clínicas, habilidades cirúrgicas e de suporte à vida e responde por 20% do total da carga horária 

programada da 1ª a 4ª séries. Nas três primeiras séries é desenvolvida nos serviços de nível terciário e 

secundário da Famema. Na 4ª série a unidade de Habilidades Profissionais se dedica ao treinamento de 

habilidades cirúrgicas e de atenção ao atendimento a situações de urgência e emergência pré-hospitalar. 

Essas atividades são desenvolvidas na rede básica, em UBSs que oferecem serviço de pequena cirurgia 

e alguns serviços de pronto-atendimento da rede básica e hospital geral conveniado ao SUS, além dos 

laboratórios de cirurgia experimental e de simulação. 

As atividades do internato são desenvolvidas em serviços próprios e conveniados ao SUS em 

todos os níveis de atenção (Apêndice 10 – Manual do Internato), sendo que a distribuição proporcional é 

de 15%, 20% e 45% nos níveis primário, secundário e terciário respectivamente.  

O programa de medicina da Famema utiliza cenários diversificados, porém sua distribuição ao 

longo dos seis anos mostre uma concentração de atividades em atenção primária nas quatro primeiras 

séries e em serviços terciários no internato. Observa-se que há uma programação insuficiente de 

atividades no nível secundário de atenção. 

Apesar de todos as questões levantadas em relação aos cenários de ensino-aprendizagem é 

inquestionável o avanço da Famema em relação à diversificação dos mesmos. A diversificação de 

cenários de ensino-aprendizagem não significa somente ampliar locais nos quais se realizam as práticas. 

É, principalmente, considerar o cenário como o espaço no qual se realiza o ensinar-fazendo e o 

aprender-trabalhando, visando superar a dicotomia teoria-prática, e produzir mudanças no processo de 

produção de serviços, sem, no entanto, descaracterizar sua natureza, tornando-o artificial. 

 

VETOR 5 – Imagem Objetivo 

 

 

 

 

VETOR 5 – Estratégia: o subprojeto V5 é composto por 5 estratégias 

 

15ES – Ampliação da carga horária da 1a a 3ª séries para o desenvolvimento da prática profissional 

segundo desempenhos/ competências por série 

16ES - Seleção e articulação de diferentes cenários de ensino-aprendizagem segundo o 

desenvolvimento de competências em cada série 

                                                                                                                                                       
12 Anexo III, item c - Convênio Famema/Prefeitura Marília  

Ampliação da utilização dos diversos cenários de ensino-aprendizagem em todas as séries do curso 

médico para o desenvolvimento da prática profissional, com enfoque na vigilância à saúde e

considerando-se o grau de autonomia crescente dos estudantes e a complexidade das tarefas. 
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17ES - Articulação dos momentos de teorização (sessões de tutoria) com e a partir da prática 

profissional vivenciada pelos estudantes (confronto experiencial) desde a primeira série garantindo 

complexidade e autonomia crescentes  dos estudantes 

18ES – Ampliação da inserção de docentes em serviços  municipais de saúde. 

19ES – Ampliação das relações de parceria com outros setores/serviços (Secretarias Educação, Meio 

Ambiente, ONGs, Instituições assistenciais) 

 

VETOR 5  (V5) – Atividades: o subprojeto V5 é composto por 9 atividades (operações) 13 

 

74AT – Realizar oficinas de trabalho para elaboração da proposta de ampliação da carga horária 

envolvendo docentes, estudantes e profissionais de saúde 

75AT – Contratar assessoria para apoio às equipes de construção das séries 

76AT – Validar as propostas no fórum anual e colegiado de curso 

77AT – Realizar oficinas de trabalho para elaboração da proposta de seleção a articulação de cenários 

envolvendo docentes, estudantes e profissionais de saúde 

78AT – Contratar assessoria para apoio às equipes de construção das séries 

79AT – Validar as propostas no fórum anual e colegiado de curso 

80AT – Realizar oficinas de trabalho para integração teoria/prática nos cenários selecionados. 

81AT – Ampliar o quadro docente da Famema focalizando a contratação de profissionais para a 

atenção primária  

82AT – Realizar contatos objetivando novas parcerias para ampliação dos cenários  

 

VETOR 6 – Abertura dos serviços universitários às necessidades do SUS 

Situação Atual 

Os serviços utilizados para o desenvolvimento de atividades de ensino-aprendizagem, desde a 

primeira série, estão integrados ao SUS e encontram-se sob gestão plena do município, inclusive os 

serviços próprios da Famema que constituem-se somente por unidades de atenção secundária e 

terciária. 

A Faculdade de Medicina de Marília tem como premissa o suporte para a consolidação do Sistema 

Único de Saúde na região de Marília. O Hospital de Clínicas da Famema e suas unidades vinculadas 

oferecem elevada proporção da capacidade instalada aos gestores do sistema local e regional de saúde. 

A central de marcação de consultas de nível secundário da Secretaria Municipal de Saúde controla 80% 

da capacidade planejada para consultas novas do Hospital de Clínicas em 43 especialidades e sub-

especialidades médicas e Serviços de Diagnose. A central de regulação de leitos de urgência e 

emergência da DIR XIV controla 100% desse tipo de recurso do Hospital de Clínicas. As internações de 

caráter eletivo encontram-se sob a gestão do serviço próprio por delegação do gestor municipal. Embora 

haja um sistema de referência e contra-referência implantado, este requer maior aperfeiçoamento e 

                                                
13 As atividades estão descritas na planilha 5 
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melhor utilização pelos profissionais de saúde. Além destes serviços, o Programa de Internação 

Domiciliar, operado em parceria com SMHS de Marília, atualmente oferece 15 “leitos”14. 

Apesar da articulação existente entre ensino e serviços de saúde, alguns aspectos ainda não 

estão resolvidos, como por exemplo15: 

 

� mecanismos efetivos de referência e contra referência nas consultas de especialidades que levem 

em conta critérios racionais definidos em protocolos técnicos de encaminhamento; 

� humanização do atendimento tanto nos serviços da Faculdade como nos de atenção primária da 

SMHS, principalmente no que se refere ao acolhimento e planejamento do cuidado;  

� funcionamento das Equipes Nucleares de referência nos ambulatórios de especialidades e nas 

áreas de internação do Hospital das Clínicas (trabalho multiprofissional e clínica ampliada num 

modelo de vigilância à saúde; 

� mecanismos gerenciais para negociação e pactuação das agendas interinstitucionais são ainda 

incipientes, sendo necessária a formalização de tais mecanismos, por meio da efetivação de 

grupos técnicos, envolvendo serviços da DIR e gestores municipais; 

� cuidado à saúde centrado na doença, no hospital e no trabalho compartimentalizado por 

especialidades e carreiras; 

� ausência de problematização do processo de organização do trabalho em saúde e de 

planejamento estratégico e participativo; 

� ausência de processos de avaliação sistematizada e orientada à melhoria do cuidado à saúde. 

 

VETOR 6 – Imagem Objetivo 

 

 

 

 

 

 
VETOR 6 (V6) – Estratégias: o subprojeto V6 é composto por 9 estratégias 

 
20ES – Melhoria da qualidade da atenção prestada pelas Unidades assistenciais da Famema por meio 

da: 

• humanização do cuidado aos pacientes e familiares, 

• orientação do cuidado às necessidades do paciente, segundo uma prática clínica ampliada, num 

modelo de vigilância à saúde e com trabalho em equipe multiprofissional; 

21ES - Apoio à iniciativas de melhoria da qualidade da atenção prestada pelos serviços da Secretaria de 

Saúde e Higiene de Marília por meio da: 

• humanização do cuidado aos pacientes e familiares, 

                                                
14 Relatório de avaliação do projeto UNI 
15 Relatório de avaliação do projeto UNI 

Ampliação da integração dos serviços próprios ao SUS, com garantia de atendimento aos 

problemas de saúde relevantes da população, buscando eqüidade, qualidade e sustentável

relação custo-efetividade na prestação do cuidado. 
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• orientação do cuidado às necessidades do paciente, segundo uma prática clínica ampliada, 

num modelo de vigilância à saúde e com trabalho em equipe multiprofissional; 

22ES – Criação do Núcleo da Avaliação do Cuidado prestado nos serviços de saúde da Famema, 

visando a melhoria do processo de trabalho e a qualidade do cuidado 

23ES – Apoio ao desenvolvimento da Avaliação do Cuidado prestado nos serviços de saúde da SMHS, 

visando a melhoria do processo de trabalho e a qualidade do cuidado 

24ES – Apoio à criação de projeto piloto do prontuário eletrônico da Famema 

25ES – Instituição de mecanismos de avaliação da satisfação do usuário na Famema e SMHS 

26ES – Reestruturação do ambulatório de especialidades da Famema por meio da composição de 

equipes de referência, interdisciplinares e multiprofissionais, de nível secundário, vinculadas às regiões 

de saúde do município e manutenção de parte da capacidade existente como referência ambulatorial 

terciária, visando a melhoria do intercâmbio entre os profissionais dos diversos níveis de atenção e do 

fortalecimento do vínculo com os pacientes. 

27ES – Aprimoramento dos mecanismos de gestão pactuada entre os serviços de saúde municipais e 

regionais visando a otimização da utilização dos recursos disponíveis, a efetiva hierarquização dos 

serviços e o aprimoramento do sistema de referência e contra-referência  

28ES – Elaboração de um novo Regulamento Interno para as Unidades Assistenciais da Famema 

visando institucionalizar o novo modelo de cuidado à saúde. 

 

VETOR 6 (V6) – Atividades: o subprojeto V6 é composto por 21 atividades (operações) 16 

 
83AT – Realizar seminários de sensibilização envolvendo docentes, profissionais do serviço, estudantes 

sobre humanização, orientação do cuidado aos pacientes, clínica ampliada e trabalho em equipe 

multiprofissional 

84AT – Realizar oficinas de trabalho, utilizando a estratégia da educação permanente como ferramenta 

para transformação das práticas em saúde, visando à humanização e orientação dessas ás 

necessidades de saúde das pessoas 

85AT – Realizar seminários de sensibilização envolvendo docentes, profissionais do serviço, estudantes 

sobre humanização, orientação do cuidado aos pacientes, clínica ampliada e trabalho em equipe 

multiprofissional 

86AT – Apoiar o desenvolvimento de programa de educação permanente na SMHS 

87AT – Contratar assessoria para o Núcleo de Avaliação do cuidado à saúde da Famema  

88AT – Capacitar pessoal próprio em avaliação de sistemas e serviços de saúde 

89AT – Contratar assessoria para apoiar o desenvolvimento da avaliação do cuidado à saúde na SMHS 

90AT – Capacitar profissionais em avaliação de sistemas e serviços de saúde 

91AT – Elaborar, acompanhar e validar o desenvolvimento do projeto piloto para a implementação do 

prontuário eletrônico da Famema 

92AT – Desenvolver software aplicativo 

93AT – Capacitar pessoal próprio em tecnologia da informação 

94AT – Realizar visitas técnicas a outros serviços para conhecer projetos de prontuário eletrônico 

                                                
16 As atividades estão descritas na planilha 6 da matriz Física e Financeira 
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95AT – Participar de Congressos para troca de experiências 

96AT - Elaborar projeto de avaliação da satisfação do usuário 

97AT - Coletar a opinião dos usuários (amostra) 

98AT - Analisar e divulgar resultados visando a melhoria na prestação do cuidado à saúde 

99AT – Realizar oficinas de trabalho para discussão,  elaboração e acompanhamento da implementação 

da proposta de reestruturação do ambulatório de especialidades envolvendo docentes, profissionais do 

serviço, estudantes 

100AT – Realizar oficinas de trabalho para discussão, elaboração e acompanhamento da implementação 

da proposta de referência e contra-referência envolvendo docentes, profissionais do serviço, estudantes 

101AT– Elaborar novo Regulamento Interno  proposto com apoio de assessoria externa 

102AT – Realizar Seminários para apresentação e discussão do novo Regulamento Interno 

103AT – Realizar oficinas de trabalho para validação do novo Regulamento Interno 

 



 32 

 

 

Anexo VI A– Matriz Física e Financeira do Projeto FAMEMA Século XXI  
 
Planilha 1 
EIXO A: Orientação Teórica 
Vetor 1: Produção de conhecimentos segundo as necessidades do SUS 
Imagem Objetivo (IO) 
1-IO – Produção de conhecimento baseada no modelo de vigilância à saúde em parceria com os profissionais do serviço, visando à transformação das práticas educativa e profissional e a 
melhoria contínua da formação médica, dos processos de trabalho e da qualidade de vida e saúde das pessoas e população 

Estratégias (ES) Atividades (AT) Insumos Valor unitário Valor total 1o. ano 2o.ano 3o. ano 
1AT- Realizar Oficinas de Trabalho com docentes de todas as 
disciplinas  para discussão da concepção dos GITs 
 

2 Oficinas de 4 horas por 
ano para 50 participantes 
cada uma 

R$ 5,00 por 
participante 

1.000,00  500,00 500,00 

2AT – Realizar Oficinas de Trabalho com docentes de todas as 
disciplinas  para apoio à elaboração dos planos de trabalho dos 
GITs 

3 Oficinas de 4 horas por 
ano para 30 participantes 
cada uma 

R$ 5,00 por 
participante 

900,00  600,00 300,00 

3AT – Contratar assessoria para acompanhamento do 
desenvolvimento dos planos de trabalho dos GITs 

16 horas assessoria/ano R$3.200,00 por 
16 horas 

9.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

1ES – Apoio à 
organização e ao 
desenvolvimento dos 
grupos 
interdisciplinares de 
trabalho – GITs; 

4AT – Adequar a infra-estrutura de apoio ao funcionamento dos 
GITs com a aquisição de equipamentos de informática e mobiliário 

Custo Famema – Estimado 
em R$ 80.000,00 

     

5AT – Realizar seminários de sensibilização para docentes 
envolvidos com a graduação, estudantes, profissionais de saúde e 
representantes da comunidade sobre: 

- Necessidades de saúde das pessoas e população  
- Clínica ampliada e modelo de vigilância à saúde 
- Desenvolvimento de competências à luz das diretrizes 

nacionais 

9 seminários de 4 horas (3 
em cada tema listado) para 
60 participantes cada um 
sendo 6 no 1o. ano e 3 no 
2o. ano 

R$ 5,00 por 
participante 

2.700,00 1.800,00 900,00  

6AT – Realizar oficinas de trabalho, envolvendo docentes, 
representantes de discentes e profissionais de saúde, para análise 
dos problemas elaborados para as quatro primeiras séries do 
curso de medicina, à luz dos referenciais teóricos do currículo 
prescrito. 

2 Oficinas de 4 horas por 
ano para 40 participantes 
cada uma 

R$ 5,00 por 
participante 

600,00 200,00 200,00 200,00 

2ES – Seleção dos 
conteúdos do currículo 
do curso de Medicina 
voltados às 
necessidades de saúde 
das pessoas, 
contemplando a 
ampliação do modelo 
biomédico e o 
desenvolvimento de 
competências em 
consonância com as 
diretrizes nacionais 7AT – Realizar oficinas de Trabalho envolvendo docentes, e 

representantes de discentes e profissionais de saúde, para 
indicação de conteúdos que fundamentam a ampliação da clínica 
num modelo de Vigilância à Saúde de forma articulada com o 
desenvolvimento de desempenhos e competências para a prática 
profissional 

2 Oficinas de 4 horas por 
ano para 40 participantes 
cada uma 

R$ 5,00 por 
participante 

600,00 200,00 200,00 200,00 
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EIXO A: Orientação Teórica 
Vetor 1: Produção de conhecimentos segundo as necessidades do SUS 
Imagem Objetivo (IO) 
1-IO – Produção de conhecimento baseada no modelo de vigilância à saúde em parceria com os profissionais do serviço, visando à transformação das práticas educativa e profissional e a 
melhoria contínua da formação médica, dos processos de trabalho e da qualidade de vida e saúde das pessoas e população 

Estratégias (ES) Atividades (AT) Insumos Valor unitário Valor total 1o. ano 2o.ano 3o. ano 
8AT – Realizar oficinas de trabalho para re-elaboração 
dos problemas focalizando uma abordagem ampliada da 
clínica, num modelo de vigilância à saúde 

2 Oficinas de 8 horas 
por ano para 30 
participantes cada uma 

R$ 15,00 por 
participante 

2.700,00 900,00 900,00 900,00 2ES – Seleção dos conteúdos do 
currículo do curso de Medicina 
voltados às necessidades de saúde 
das pessoas, contemplando a 
ampliação do modelo biomédico e o 
desenvolvimento de competências 
em consonância com as diretrizes 
nacionais 

9AT – Definir as competências para os egressos do 
curso de medicina da Famema fundamentadas em 
tarefas chave e atributos (cognitivo, psicomotor e 
atitudinal) através de: 

• Oficinas para a elaboração (grupo focal) e validação 
de tarefas chave (técnica Delphi) 

• Oficinas para a elaboração (grupo focal) e validação 
de atributos (técnica Delphi) 

• Validar o produto das oficinas com: 
• o referencial do Projeto Competências da Rede 

Unida 
• as Diretrizes Nacionais de Graduação 
• o referencial de desempenhos /competências 

esperados para o profissional médico a ser 
formado pela residência e curso de 
especialização em Saúde da Família 

• docentes, estudantes, profissionais de saúde, 
usuários de Marília e experts 

• Capacitar no exterior 2 docentes da Famema em 
desenvolvimento de competências 

 
6 Oficinas de 8 horas 
para 40 participantes 
cada uma 
 
48 horas assessoria 
 
 
Recursos para 
participação em 
reuniões da Rede Unida 
 
 
 
2 bolsas de estudo para 
30 dias 

 
 
R$ 15,00 por 
participante 
 
R$3.200,00 / 
16 horas 
 
R$ 3.000,00/ 
pessoa /evento 
 
 
 
R$ 24.000,00 
por bolsa 

 
 

3.600,00 
 
 

9.600,00 
 
 

3.000,00 
 
 
 
 

48.000,00 

 
 

3.600,00 
 
 

9.600,00 
 
 

3.000,00 
 
 
 
 

48.000,00 

  

3ES – desenvolvimento de linhas de pesquisa voltadas à investigação em atenção primária, à 
avaliação da Qualidade dos serviços prestados pelo SUS e à análise da organização e gestão 
do cuidado. 

      

10AT – Elaborar o regimento interno do NAPES – 
Núcleo de Apoio à Pesquisa 

Custo Famema      

11AT – Adequar a Infra-estrutura do NAPES Aquisição Equipamentos 
Informática 
 
Aquisição de Mobiliário 

Valor mercado 36.600,00 
 
 

3.000,00 

 36.600,00 
 

3.000,00 

 

12AT – Contratar assessoria 16 horas/ano R$ 3.200,00 
cada 16 horas 

9.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

3.1ES - Criação de um Núcleo de 
Apoio à Pesquisa (NAPES) em 
parceria com o serviço para o 
desenvolvimento de linhas de 
investigação orientadas à atenção 
primária e à gestão e organização 
do SUS 

13AT – Adquirir material de consumo para apoio à 
realização de pesquisas 

Aquisição de materiais 
de consumo diversos 

Valor mercado 10.000,00  6.000,00 4.000,00 
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EIXO A: Orientação Teórica 
Vetor 1: Produção de conhecimentos Segundo as necessidades do SUS 
Imagem Objetivo (IO) 
1-IO – Produção de conhecimento baseada no modelo de vigilância à saúde em parceria com os profissionais do serviço, visando à transformação das práticas educativa e profissional e a 
melhoria contínua da formação médica, dos processos de trabalho e dos resultados obtidos 

Estratégias (ES) Atividades (AT) Insumos Valor unitário Valor total 1o. ano 2o.ano 3o. ano 
14AT – Instituir o pagamento de bolsas de apoio à 
realização de pesquisas aprovadas pelo NAPES 

Oferta de 50 bolsas para 
apoio à realização 
pesquisas 

Valor médio R$ 
500,00 

25.000,00  12.500,00 12.500,0
0 

15AT – Realizar Oficinas de trabalho para capacitação em 
Metodologia da Pesquisa 

2 Oficinas por ano de 20 
horas para 20 participantes 
cada uma 

R$ 25,00 por 
participante 

3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

3.2ES - Instituição de 
benefícios indiretos como 
forma de apoio às iniciativas 
de produção do 
conhecimento relevante para 
o SUS 

16AT – Atualizar o acervo da Biblioteca da Famema em 
Metodologia da Pesquisa 

Aquisição de livros Valor mercado  10.000,00 5.000,00 5.000,00  

17AT – Elaborar o projeto técnico da base de dados em 
saúde  

20 horas consultoria R$ 150,00/ hora 3.000,00 3.000,00   

18AT – Desenvolver o aplicativo da base de dados 
municipal de saúde e suas rotinas de atualização 

40 horas serviços 
desenvolvimento software 

R$ 70,00/ hora 2.800,00 2.800,00   

19AT – Capacitar os técnicos em tecnologia da informação 
para manutenção da base de dados 

2 cursos 
 

R$ 2.000,00/ 
curso 

4.000,00 4.000,00   

3.3ES – Apoio ao 
desenvolvimento do Sistema 
Municipal de Informações 
que possibilite acesso a 
dados epidemiológicos, de 
produção dos serviços e 
gestão do sistema de saúde 20AT – Adquirir um servidor de arquivos para a instalação e 

disponibilização da base de dados via Internet 
Aquisição equipamento Valor mercado 15.000,00  15.000,00  

21AT – Instituir o pagamento de bolsas de iniciação 
científica para realização de pesquisas aprovadas pelo 
NAPES 

Oferta de 20 bolsas para 
iniciação científica 
 

Valor médio 
R$ 2.500,00 

50.000,00  25.000,00 25.000,0
0 

3.4ES – Apoio técnico e 
financeiro ao programa de 
iniciação científica da 
unidade horizontal Interação 
Comu-nitária, como espaço 
privilegiado de identificação 
de demandas e formação 
docente e discente para 
pesquisa 

15AT – Realizar Oficinas de trabalho para capacitação em 
Metodologia da Pesquisa 

Custo já contemplado 
acima 

     

22AT - Apoiar tecnicamente a publicação de artigos em 
revistas indexadas e BVS em Saúde Pública  

Custo Famema      

23AT – Apoiar a participação de docentes, estudantes e 
profissionais em eventos científicos 

43 bolsas de apoio à 
participação em eventos 

Valor médio 
R$ 2.000,00/ 
pessoa/ evento 

80.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,0
0 

24AT - Apoiar a publicação da Revista Científica do DACA 
– Diretório Acadêmico 

Contratação serviços 
gráfica 

R$ 4.000,00/ ano 12.000,00 4.000 4.000 4.000 

3.5ES – Divulgação de 
conhecimento nas esferas 
técnica, de gestão e 
gerência dos serviços 
através de: 

25AT - Criar a Revista Eletrônica da Famema: 
Desenvolver projeto 
Desenvolver aplicativo 
adquirir software 
capacitar técnicos 

40 horas consultoria 
80 horas desenvolvimento 
software específico 
2 cursos para 2 pessoas 

R$150,00/hora 
R$ 70,00/hora 
Valor mercado 
2.000,00/curso 

6.000,00 
5.600,00 
3.500,00 
8.000,00 

 6.000,00 
5.600,00 
3.500,00 
8.000,00 
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3.6ES – Institucionalização 
do Núcleo de Apoio à 
Pesquisa através da sua 
inclusão na estrutura 
organizacional da Famema 

26AT – Elaborar e encaminhar proposta de alteração do 
Regimento Escolar da Famema para a inclusão do NAPES 
como parte da estrutura organizacional 

Custo Famema 
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Planilha 2 
EIXO A: Orientação Teórica 
Vetor 2: Pós-graduação e Educação Permanente 
Imagem Objetivo (IO) 
2-IO – Organizações (Famema/ SMHS) capazes de aprender e promover melhoria nos seus processos de trabalho por meio da Educação Permanente 

Estratégias (ES) Atividades (AT) Insumos Valor unitário Valor total 1o. ano 2o.ano 3o. ano 

4ES – Ampliação da parceria 
entre a Famema e a SMHS 
visando à elaboração e 
execução de programas de 
educação permanente 

27AT – Estabelecer termo aditivo ao convênio 
interinstitucional existente para a elaboração/execução de 
programas de educação permanente em parceria 

Custo Famema      

28AT – Realizar oficinas de trabalho e cursos entre serviços 
de saúde e NEP-Famema para formação de instrutores, 
elaboração e avaliação dos programas de educação 
permanente e de educação à distância articulados com as 
iniciativas já desenvolvidas pelo NEP (Pólo de Capacitação 
em Saúde da Família e Programa de Desenvolvimento 
Docente)Docente) 

10 Oficinas de Trabalho de 
8 horas para 20 
participantes 
Assessoria  
10 cursos de 20horas cada 
um para formação de 
instrutores, em pequenos 
grupos  

R$ 10,00 por 
participante 
48 horas 
assessoria 
hora aula R$ 
100,00 total hora 
aula por curso – 
40 horas 

2.000,00 
 

8.500,00 
 
 

40.000,00 

2.000,00 
 

8.500,00 
 
 

40.000,00 

  

29AT – Ampliar a infra-estrutura do NEP-Famema Custo Famema – valor 
estimado R$ 300.000,00 

     

30AT – Criar o núcleo didático pedagógico do NEP-Famema Custo Famema – valor 
estimado R$ 55.000,00 

     

5ES – Utilização do 
programa de educação 
permanente como 
ferramenta para 
transformação das práticas 
educativa e em saúde, 
visando à melhoria contínua 
do processo de trabalho e 
dos resultados obtidos 

31AT – Apoiar tecnicamente e com infra-estrutura a 
realização de oficinas de problematização das situações de 
trabalho, segundo instituição (ver vetores 3 e 6) 

Custo Famema – valor 
estimado investimento em 
infra-estrutura 
R$105.000,00 

     

Imagem Objetivo (IO) 
3-IO – Pós-graduação como política de formação de recursos humanos especializados em áreas estratégicas para produção de conhecimento voltada às necessidades do SUS 

Estratégias (ES) Atividades (AT) Insumos Valor unitário Valor total 1o. ano 2o.ano 3o. ano 
32AT – Estabelecer convênios com instituições de formação 
e de serviços para a elaboração/execução de programas de 
pós-graduação 

Custo Famema      

33AT – Criar curso de mestrado profissional na Famema 
com as seguintes linhas de pesquisa: Saúde da Família, 
Prática Baseada em Evidências, Gestão em Saúde e 
Educação de profissionais de saúde para clientela 
multiprofissional, com currículo nuclear e áreas de 
concentração do projeto de pesquisa 

400 horas/aula 
 
 
 
outras despesas 

R$ 100,00 
hora/aula 

40.000,00 
 
 
 

10.000,00 

 20.000,00 
 
 
 

5.000,00 

20.000,0
0 
 
 

5.000,00 

6ES – Diversificação da 
oferta de pós-graduação da 
Famema em áreas 
estratégicas definidas em 
parceria com os serviços de 
saúde. 

34AT – Desenvolver a residência multi-profissional em 
Saúde da Família 

Financiamento de outra 
fonte (Ministério da Saúde) 
Valor – R$996.864,00 
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Planilha 3 
Eixo B: Abordagem Pedagógica 
Vetor 3: Mudança Pedagógica 
Imagem Objetivo (IO) 
4-IO –Desenvolvimento qualificado da concepção pedagógica do currículo do curso de medicina: centrado no estudante, orientado à comunidade e baseado em problemas, com trabalho em 
pequenos grupos 

Estratégias (ES) Atividades (AT) Insumos Valor unitário Valor total 1o. ano 2o.ano 3o. ano 

35AT – Realizar oficinas de trabalho para 
docentes focalizando a problematização das 
situações da prática educativa 

16 horas assessoria/ano R$ 3.200/  
16 horas 

9.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 7ES – Educação permanente para todos 
os docentes e profissionais dos serviços 
de saúde envolvidos com a graduação 
visando o aprimoramento da concepção 
pedagógica 36AT – Realizar oficinas temáticas sobre 

abordagem avançada na ABP e aprendizagem 
centrada no estudante 

Assessoria Internacional 
80 horas/ano 

R$ 14.000,00 
por assessoria 

42.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,0
0 

37AT – Realizar oficinas de trabalho sobre 
concepção pedagógica para discentes 

8 Oficinas / ano de 4 horas 
para 40 participantes cada  

R$ 5,00 4.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 

38AT – Incluir temas relacionados à 
aprendizagem nas conferências  das Unidades 
Educacionais ao longo das 3 primeiras séries 

Custo Famema      

8ES – Ampliação dos espaços com os 
estudantes para reflexões sobre a 
concepção pedagógica 

39AT – Apoiar as iniciativas dos estudantes para 
fortalecimento de lideranças em educação 
médica 

16 horas assessoria/ano 
 
2 oficinas de trabalho de 4 
horas por ano para 100 
participantes 

R$ 3.200,00/ 16 
horas 
R$ 5,00 

9.600,00 
 

3.000,00 

3.200,00 
 

1.000,00 

3.200,00 
 

1.000,00 

3.200,00 
 

1.000,00 

40AT – Adquirir equipamentos para a Biblioteca Aquisição 
microcomputadores 

Valor de 
mercado 

48.000,00 48.000,00   

41AT – Ampliar a área física da Biblioteca e dos 
Laboratórios de ensino-aprendizagem 

Custo Famema – valor 
estimado R$ 600.000,00 

     

42AT – Adquirir equipamentos de ensino para 
montagem do laboratório de ensino voltado a 
simulação e observação estruturada para 
avaliação de competências 

Diversos – Vide Apêndice Valor mercado 130.000,00  50.000,00 80.000,0
0 

43AT – Atualizar os equipamentos de informática 
dos Laboratórios Morfo-Funcional e de 
Informática 

Custo Famema – Valor 
estimado R$ 105.000,00 

     

44AT – Ampliar o acervo bibliográfico Aquisição de periódicos e 
livros 

Valor mercado 100.000,00  20.000,00 80.000,0
0 

9ES – Melhoria dos recursos 
educacionais para auto-aprendizagem 

45AT – Atualizar os recursos de acesso à 
Internet para ampliar e agilizar o acesso a bases 
bibliográficas 

Aquisição de 1 servidor 
Contratação 40 horas 
consultoria 

Vide anexo 
200/ hora 

15.000,00 
8.000,00 

 
 

15.000,00 
8.000,00 

 
 

46AT – Realizar oficinas de trabalho para o 
desenvolvimento da avaliação formativa 

2 oficinas por ano de 8 hs 
p/30 participantes cada 

R$ 15,00 2.700,00 900,00 900,00 900,00 10ES – Desenvolvimento da avaliação 
formativa e somativa de forma coerente 
aos princípios curriculares 47AT – Realizar oficinas de trabalho para 

desenvolvimento da avaliação somativa 
2 oficinas por ano de 8 hs 
p/ 20 participantes cada  

R$ 15,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 
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Planilha 4 
Eixo B: Abordagem Pedagógica 
Vetor 4: Integração Ciclo Básico / Ciclo Profissional 
Imagem Objetivo (IO) 
5-IO – Currículo integrado (Integração básico/clínica e teórico /prática) e orientado por competências para a prática clínica ampliada num modelo de vigilância à saúde 

Estratégias (ES) Atividades (AT) Insumos Valor Unitário Valor total 1o. ano 2o. ano 3o. ano 

11ES – Integração de unidades educacionais voltadas ao desenvolvimento de competências 
para a prática profissional 

      

48AT – Realizar oficinas de trabalho para 
sensibilização e elaboração da proposta de 
integração das unidades educacionais verticais 

1 Oficina de 8 horas 
para 50 participantes 
 

R$15,00 750,00 750,00   

49AT – Contratar assessoria para apoio às equipes 
de construção das séries 

48 horas assessoria por 
ano 

R$4.300,00 cada 
assessoria/24hs. 

25.800,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 

11.1ES Substituição das unidades 
educacionais verticais, fragmentadas e 
voltadas para sistemas orgânicos, por 
unidades educacionais organizadas 
segundo ciclos da vida 

50AT – Validar as propostas no fórum anual e 
colegiado de curso 

Custo Famema      

51AT – Realizar oficinas de trabalho para 
elaboração da proposta de integração das unidades 
horizontais 

Custo Famema      

52AT – Contratar assessoria para apoio às equipes 
de construção da unidade integrada por séries 

Custo Famema      

11.2(ES) – Integração das unidades 
horizontais de Interação Comunitária e 
Habilidades Profissionais numa única 
unidade de prática profissional 
organizada/estruturada a partir das 
competências 53AT – Validar as propostas no fórum anual e 

colegiado de curso 
Custo Famema      

54AT – Realizar oficinas de trabalho para 
elaboração da proposta de integração das unidades 
verticais e horizontais 

1 oficina de 8 horas por 
ano para 50 
participantes cada uma 

R$ 15,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 

55AT – Contratar assessoria para apoio às equipes 
de construção da unidade integrada por séries 

24 horas 
assessoria/ano 

R$ 4.300,00 
cada 24 horas 
assessoria 

12.900,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 

11.3ES – Integração das unidades 
verticais (ciclos da vida) e horizon-tais 
(unidade de prática profissional) 
garantindo o desenvolvimento de de-
sempenhos crescentes em comple-
xidade e autonomia do estudante (ao 
longo das séries) na prática profissional; 
• Utilização da prática (confronto expe-

riencial) para a seleção de conteúdos a 
serem explorados nas sessões de tuto-ria 
(aprendizagem oportunística basea-da em 
problemas da prática profis-sional 
vivenciados pelo estudante) 

• Exploração dos conteúdos seleciona-dos 
pelos planejadores das unidades, de acordo 
com as diretrizes da orien-tação teórica nas 
sessões de tutoria (aprendizagem 
sistemática baseada em problemas de 
papel)(ver do vetor 1) 

• Aplicação dos conteúdos explorados para o 
desenvolvimento de desempenhos 
crescentes em complexidade e autonomia 
do estudante ao longo das séries 

56AT – Validar as propostas no fórum anual e 
colegiado de curso 

Custo Famema      
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Eixo B: Abordagem Pedagógica 
Vetor 4: Integração Ciclo Básico / Ciclo Profissional 
Imagem Objetivo (IO) 
5-IO – Currículo integrado (Integração básico/clínica e teórico /prática) e orientado por competências para a prática clínica ampliada num modelo de vigilância à saúde 

Estratégias (ES) Atividades (AT) Insumos Valor Unitário Valor total 1o. ano 2o. ano 3o. ano 

57AT – Realizar seminários para socialização 
dos conceitos e modalidades de avaliação de 
desempenhos e competências (certificação 
profissional) envolvendo docentes, discentes e 
profissionais de saúde 

3 seminários de 4 horas 
por ano para 40 
participantes cada um 

R$ 5,00 por 
participante 

1.800,00 600,00 600,00 600,00 

58AT - Realizar oficinas de trabalho para 
definição dos critérios e instrumentos para 
avaliação de competências 

2 oficinas de trabalho de 8 
horas por ano para 30 
participantes cada uma 
Contratação de assessoria 
internacional à distância 

R$ 15,00 por 
participante 
 
R$ 7000,00 por 
ano 

2.700,00 
 
 

21.000,00 

900,00 
 
 

7.000,00 

900,00 
 
 

7.000,00 

900,00 
 
 

7.000,00 

12ES – Desenvolvimento de avaliação 
de competências com base numa 
abordagem não tecnicista ou 
comportamentalista dos desempenhos, 
que deve incluir a análise do conjunto 
dos atributos mobilizados pelos 
estudantes na realização de tarefas 

59AT - Validar o produto das oficinas com a 
proposta de Avaliação de Competências da 
Rede Unida 

Custo Famema      
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Imagem Objetivo 
6-IO – Desenvolvimento curricular permanente como prática institucional 

Estratégias (ES) Atividades (AT) Insumos Valor Unitário Valor total 1o. ano 2o. ano 3o. ano 

60AT - Articular a avaliação docente com a 
avaliação discente e do curso de medicina  

Contratação assessoria – 
16 horas/ano 

R$ 3.200,00 / 16 
horas 

9.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

61AT - Realizar a auto-avaliação do programa Custo Famema      

62AT -  Realizar meta-avaliação do programa Custo Famema – Valor 
estimado R$ 9.000,/ano 

     

63AT - Divulgar e discutir os resultados da auto e 
meta avaliações de programa no Colegiado de 
Curso 

Custo Famema      

64AT - Realizar fóruns anuais de avaliação do 
desenvolvimento curricular envolvendo 
discentes, docentes e profissionais de saúde 

Custo Famema – Valor 
estimado R$ 6.500,00 /ano 

     

65AT - Criar um comitê de avaliação docente Custo Famema      

13ES – Melhoria contínua do processo 
de avaliação do programa do curso 
médico por meio do fortalecimento dos 
espaços formais de avaliação curricular 
e da democratização da avaliação e do 
planejamento participativo 

66AT - Capacitar os integrantes do comitê de 
avaliação docente em modalidades de avaliação 
qualitativa 

Contratação assessoria – 
16 horas/ano 

R$ 3.200,00 / 16 
horas 

9.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

67AT – Elaborar o programa de avaliação 
docente fundamentado nas competências para o 
desenvolvimento do novo currículo e de forma 
articulada ao programa de educação 
permanente institucional 

2 Oficinas de trabalho de 8 
horas por ano para 50 
participantes cada uma 
Contratação assessoria – 
16 horas/ano 

R$ 15,00 por 
participante 
 
R$ 3.200,00 / 16 
horas 

4.500,00 
 
 

9.600,00 

1.500,00 
 
 

3.200,00 

1.500,00 
 
 

3.200,00 

1.500,00 
 
 

3.200,00 

13ES – Melhoria contínua do processo 
de avaliação do programa do curso 
médico por meio do fortalecimento dos 
espaços formais de avaliação curricular 
e da democratização da avaliação e do 
planejamento participativo 68AT - Articular a avaliação de graduação e pós-

graduação 
Custo Famema      
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Eixo B: Abordagem Pedagógica 
Vetor 4: Integração Básico/Clínica e Teoria/Prática 

Imagem Objetivo 
6-IO – Desenvolvimento curricular permanente como prática institucional 

Estratégias (ES) Atividades (AT) Insumos Valor Unitário Valor total 1o. ano 2o. ano 3o. ano 

69AT - Realizar oficinas anuais de planejamento 
estratégico com o grupo gestor do currículo de 
medicina 

Custo Famema – Valor 
estimado R$ 
10.000,00/ano 

     

70AT - Realizar oficinas anuais de planejamento 
das séries envolvendo, gestores, coordenadores 
e planejadores das unidades educacionais e 
representantes dos serviços de saúde e 
estudantes 

1 Oficina de trabalho de 20 
horas por ano para 50 
participantes 

Custo Famema – 
Valor estimado 
R$ 6.000,00/ano 

    

71AT - Realizar oficinas para capacitação de 
docentes com função gerencial em gestão e 
desenvolvimento curricular 

2 oficinas por ano de 16 
horas para 30 participantes 
cada uma 
Contratação assessoria – 
16 horas/ano 

R$ 30,00 por 
participante 
 
R$ 3200 / 16 
horas 

5.400,00 
 
 

9.600,00 

1.800,00 
 
 

3.200,00 

1.800,00 
 
 

3.200,00 

1.800,00 
 
 

3.200,00 

72AT – Contratar assessoria internacional das 
Universidades McMaster (Canadá) -  
Albuquerque (Novo México – USA) 

Custo já contemplado na 
AT-57 

     

14ES – Melhoria contínua do processo 
de planejamento e gestão curricular 

73AT – Aperfeiçoar o Sistema de Gestão 
Acadêmica da Famema – SIGA – Famema 

Aquisição software para 
desenvolvimento 
aplicações Internet – 
Oracle 
Aquisição software para 
desenvolvimento  – Oracle 
Capacitação técnicos - 
Cursos 

Valor mercado 
 
Valor mercado 
4.000,00 / curso 

62.000,00 
 
 

15.000,00 
 

16.000,00 

62.000,00 
 
 

15.000,00 
 

8.000,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8.000,00 
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Planilha 5 
Eixo C: Cenários de Práticas 
Vetor 5: Diversificação de cenários do processo de ensino 

Imagem Objetivo 
7-IO – Ampliação da utilização dos diversos cenários de ensino-aprendizagem em todas as séries do curso médico para o desenvolvimento da prática profissional, com enfoque na vigilância 
à saúde e considerando-se o grau de autonomia crescente dos estudantes e a complexidade das tarefas. 

Estratégias (ES) Atividades (AT) Insumos Valor Unitário Valor total 1o. ano 2o. ano 3o. ano 
74AT – Realizar oficinas de trabalho para 
elaboração da proposta de ampliação da carga 
horária envolvendo docentes, estudantes e 
profissionais de saúde 

1 oficina de 8 horas por 
ano para 50 participantes 
cada uma 

R$ 15,00 por 
participante 

2.250,00 750,00 750,00 750,00 

75AT – Contratar assessoria para apoio às 
equipes de construção das séries 

Assessoria 24 horas/ano R$ 4.300,00 / 24 
horas de 
assessoria 

12.900,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 

15ES – Ampliação da carga horária da 
1a. a 3a. séries para o desenvolvimento 
da prática profissional segundo 
desempenhos/ competências por série 

76AT – Validar as propostas no fórum anual e 
colegiado de curso 

Custo Famema      

77AT – Realizar oficinas de trabalho para 
elaboração da proposta de seleção a articulação 
de cenários envolvendo docentes, estudantes e 
profissionais de saúde 

1 oficina de 8 horas por 
ano para 50 participantes 
cada uma 

R$ 15,00 por 
participante 

2.250,00 750,00 750,00 750,00 

78AT – Contratar assessoria para apoio às 
equipes de construção das séries 

Assessoria 24 horas/ ano R$ 4.300,00 / 24 
horas de 
assessoria 

12.900,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 

16-ES – Seleção e articulação de 
diferentes cenários de ensino-
aprendizagem segundo o 
desenvolvimento de competências em 
cada série 

79AT – Validar as propostas no fórum anual e 
colegiado de curso 

Custo Famema      

17ES – Articulação dos momentos de 
teorização (sessões de tutoria) com e a 
partir da prática profissional vivenciada 
pelos estudantes (confronto 
experiencial) desde a primeira série 
garantindo complexidade e autonomia 
crescentes  dos estudantes 

80AT – Realizar oficinas de trabalho para 
integração teoria/prática nos cenários 
selecionados. 

Custo Famema      

18ES – Ampliação da inserção de 
docentes em serviços  municipais de 
saúde. 

81AT – Ampliar o quadro docente da Famema 
focalizando a contratação de profissionais para a 
atenção primária 

Custo Famema      

19ES – Ampliação das relações de 
parceria com outros setores/serviços 
(Secretarias Educação, Meio Ambiente, 
ONGs, Instituições assistenciais) 

82AT – Realizar contatos objetivando novas 
parcerias para ampliação dos cenários 

Custo Famema      
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Planilha 6 
Eixo C: Cenários de práticas 
Vetor 6: Abertura dos serviços universitários às necessidades do SUS 
Imagem Objetivo 
8-IO – Ampliação da integração dos serviços próprios ao SUS, com garantia de atendimento aos problemas de saúde relevantes da população, buscando eqüidade, qualidade e sustentável 
relação custo-efetividade na prestação do cuidado. 

Estratégias (ES) Atividades (AT) Insumos Valor Unitário Valor total 1o. ano 2o. ano 3o. ano 

83AT – Realizar seminários de sensibilização 
envolvendo docentes, profissionais do serviço, 
estudantes sobre humanização, orientação do 
cuidado aos pacientes, clínica ampliada e 
trabalho em equipe multiprofissional. 

2 seminários de 4 horas 
por ano para 50 
participantes cada um 

R$ 5,00 por 
participante 

1.500,00 500,00 500,00 500,00 20ES – Melhoria da qualidade da 
atenção prestada pelas Unidades 
assistenciais da Famema por meio da: 

– Humanização do cuidado aos 
pacientes e familiares, 

– Orientação do cuidado às 
necessidades do paciente, Segundo 
uma prática clínica ampliada, num 
modelo de vigilância à saúde e com 
trabalho em equipe multiprofissional; 

84AT – Realizar oficinas de trabalho, utilizando a 
estratégia da educação permanente como 
ferramenta para transformação das práticas em 
saúde, visando à humanização e orientação 
dessas ás necessidades de saúde das pessoas 

Custo Famema – Valor 
estimado R$ 8.000,00/ano 

     

85AT – Realizar seminários de sensibilização 
envolvendo docentes, profissionais do serviço, 
estudantes sobre humanização, orientação do 
cuidado aos pacientes, clínica ampliada e 
trabalho em equipe multiprofissional. 

2 seminários de 4 horas 
por ano para 50 
participantes cada um 

R$ 5,00 por 
participante 

1.500,00 500,00 500,00 500,00 21ES – Apoio à iniciativas de melhoria 
da qualidade da atenção prestada pelos 
serviços da Secretaria de Saúde e 
Higiene de Marília por meio da: 

– Humanização do cuidado aos 
pacientes e familiares, 

– Orientação do cuidado às 
necessidades do paciente, Segundo 
uma prática clínica ampliada, num 
modelo de vigilância à saúde e com 
trabalho em equipe multiprofissional; 

86AT – Apoiar o desenvolvimento de programa 
de educação permanente na SMHS 

Contratação de 24 horas 
assessoria/ano 

R$ 4.300,00 
cada 24 horas 
de assessoria 

12.900,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 

87AT – Contratar assessoria para o Núcleo de 
Avaliação do cuidado à saúde da Famema  

Custo Famema – Valor 
estimado R$ 20.000,00 

     22ES – Criação do Núcleo da Avaliação 
do Cuidado prestado nos serviços de 
saúde da Famema, visando a melhoria 
do processo de trabalho e a qualidade 
do cuidado 

88AT – Capacitar pessoal próprio em avaliação 
de sistemas e serviços de saúde 

Custo Famema – Valor 
estimado R$ 8.000,00 

     

89AT – Contratar assessoria para apoiar o 
desenvolvimento da avaliação do cuidado à 
saúde na SMHS 

Contratação de 16 horas 
de assessoria/ano 

R$ 3.200,00 
cada 16 horas 
de assessoria 

9.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 23ES – Apoio ao desenvolvimento da 
Avaliação do Cuidado prestado nos 
serviços de saúde da SMHS, visando a 
melhoria do processo de trabalho e a 
qualidade do cuidado 

90AT – Capacitar profissionais em avaliação de 
sistemas e serviços de saúde 

1 Curso /ano Valor curso 
R$ 2.000,00 

4.000,00 2.000,00 2.000,00  
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Eixo C: Cenários de práticas 
Vetor 6: Abertura dos serviços universitários às necessidades do SUS 
Imagem Objetivo 
8-IO – Ampliação da integração dos serviços próprios ao SUS, com garantia de atendimento aos problemas de saúde relevantes da população, buscando eqüidade, qualidade e sustentável 
relação custo-efetividade na prestação do cuidado. 

Estratégias (ES) Atividades (AT) Insumos Valor Unitário Valor total 1o. ano 2o. ano 3o. ano 
91AT – Elaborar, acompanhar e validar o 
desenvolvimento do projeto piloto para a 
implementação do prontuário eletrônico da 
Famema 

Contratação de 120 horas 
consultoria 

R$ 150,00/ hora 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

92AT – Desenvolver software aplicativo Contratação de 300 horas 
desenvolvimento 

R$ 50,00/ hora 16.000,00  10.000,00 6.000,00 

93AT – Capacitar pessoal próprio em 
tecnologia da informação 

2 cursos R$ 4.000,00/ 
curso 

8.000,00 4.000,00 4.000,00  

94AT – Realizar visitas técnicas a outros 
serviços para conhecer projetos de 
prontuário eletrônico 

2 visitas para 2 pessoas 
cada uma 

R$ 1.000,00 / 
visita 

4.000,00 4.000,00   

24ES – Apoio à criação de projeto piloto do 
prontuário eletrônico da Famema 

95AT – Participar de Congressos para 
troca de experiências 

2 participações para 2 
pessoas/ano 

R$ 1.000,00 / 
participação 

8.000,00  4.000,00 4.000,00 

96AT - Elaborar projeto de avaliação da 
satisfação do usuário 

Custo Famema – Valor 
estimado R$ 5.000,00 

     

97AT - Coletar a opinião dos usuários 
(amostra) 

Custo Famema – Valor 
estimado R$ 15.000,00 

     

25ES – Instituição de mecanismos de 
avaliação da satisfação do usuário na 
Famema e SMHS 

98AT - Analisar e divulgar resultados 
visando a melhoria na prestação do 
cuidado à saúde 

Custo Famema – Valor 
estimado R$ 5.000,00 

     

26ES – Reestruturação do ambulatório de 
especialidades da Famema por meio da 
composição de equipes de referência, 
interdisciplinares e multiprofissionais, de nível 
secundário, vinculadas às regiões de saúde do 
município e manutenção de parte da 
capacidade existente como referência 
ambulatorial terciária, visando a melhoria do 
intercâmbio entre os profissionais dos diversos 
níveis de atenção e do fortalecimento do 
vínculo com os pacientes. 

99AT – Realizar oficinas de trabalho para 
discussão,  elaboração e 
acompanhamento da implementação da 
proposta de reestruturação do ambulatório 
de especialidades envolvendo docentes, 
profissionais do serviço, estudantes 

3 Oficinas de 8 horas no 
2o. e 3o. anos para 30 
participantes cada uma 
Contratação de 16 
horas/ano assessoria 

R$ 15,00 por 
participante 
 
R$ 3.200,00 
cada 16 horas 
de assessoria 

2.700,00 
 
 

9.600,00 

 
 
 

3.200,00 

1.350,00 
 
 

3.200,00 

1.350,00 
 
 

3.200,00 

27ES – Aprimoramento dos mecanismos de 
gestão pactuada entre os serviços de saúde 
municipais e regionais visando a otimização 
da utilização dos recursos disponíveis, a 
efetiva hierarquização dos serviços e o 
aprimoramento do sistema de referência e 
contra-referência  

100AT – Realizar oficinas de trabalho para 
discussão, elaboração e acompanhamento 
da implementação da proposta de 
referência e contra-referência envolvendo 
docentes, profissionais do serviço, 
estudantes 

3 Oficinas de 8 horas no 
2o. e 3o. anos para 30 
participantes cada uma 
Contratação de 16 
horas/ano assessoria 

R$ 15,00 por 
participante 
 
R$ 3.200,00 
cada 16 horas 
de assessoria 

2.700,00 
 
 

9.600,00 

 
 
 

3.200,00 

1.350,00 
 
 

3.200,00 

1.350,00 
 
 

3.200,00 
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Eixo C: Cenários de práticas 
Vetor 6: Abertura dos serviços universitários às necessidades do SUS 

Imagem Objetivo 
8-IO – Ampliação da integração dos serviços próprios ao SUS, com garantia de atendimento aos problemas de saúde relevantes da população, buscando eqüidade, qualidade e sustentável 
relação custo-efetividade na prestação do cuidado. 

Estratégias (ES) Atividades (AT) Insumos Valor Unitário Valor total 1o. ano 2o. ano 3o. ano 

101AT– Elaborar novo Regulamento Interno  
proposto com apoio de assessoria externa 

Contratação de 48 horas 
de assessoria no 2o. e 3o. 
anos 

R$ 4.300,00 
cada 24 horas 
assessoria 

8.600,00  4.300,00 4.300,00 

102AT – Realizar Seminários para apresentação 
e discussão do novo Regulamento Interno 

3 seminários de 4 horas 
por ano para 50 
participantes cada um 

R$ 5,00 por 
participante 

750,00 250,00 250,00 250,00 

28ES – Elaboração de um novo 
Regulamento Interno para as Unidades 
Assistenciais da Famema visando 
institucionalizar o novo modelo de 
cuidado à saúde. 

103AT – Realizar oficinas de trabalho para 
validação do novo Regulamento Interno 

3 Oficinas de trabalho de 4 
horas no 3o. ano para 50 
participantes cada uma 

R$ 5,00 por 
participante 

750,00   750,00 

 

Total 1o. ano 2o. ano 3o. ano 
TOTAL Geral do Projeto Famema Século XXI  

1.198.900,00 399.250,00 399.900,00 399.750,
00 
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Anexo VI B– Cronograma Semestral de Desembolso Financeiro do Projeto FAMEMA Século XXI  
 
Planilha 1 
EIXO A: Orientação Teórica 
Vetor 1: Produção de conhecimentos segundo as necessidades do SUS 
Imagem Objetivo (IO) 
1-IO – Produção de conhecimento baseada no modelo de vigilância à saúde em parceria com os profissionais do serviço, visando à transformação das práticas educativa e profissional e a 
melhoria contínua da formação médica, dos processos de trabalho e da qualidade de vida e saúde das pessoas e população 

Estratégias (ES) Atividades (AT) 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 

1AT- Realizar Oficinas de Trabalho com docentes 
de todas as disciplinas  para discussão da 
concepção dos GITs 

  250,00 250,00 250,00 250,00 

2AT – Realizar Oficinas de Trabalho com 
docentes de todas as disciplinas  para apoio à 
elaboração dos planos de trabalho dos GITs 

  300,00 300,00 150,00 150,00 

3AT – Contratar assessoria para 
acompanhamento do desenvolvimento dos planos 
de trabalho dos GITs 

3.200,00  3.200,00  3.200,00  

1ES – Apoio à organização e ao 
desenvolvimento dos grupos 
interdisciplinares de trabalho – GITs; 

4AT – Adequar a infra-estrutura de apoio ao 
funcionamento dos GITs com a aquisição de 
equipamentos de informática e mobiliário 

      

5AT – Realizar seminários de sensibilização para 
docentes envolvidos com a graduação, 
estudantes, profissionais de saúde e 
representantes da comunidade sobre: 

- Necessidades de saúde das pessoas e 
população  

- Clínica ampliada e modelo de vigilância à 
saúde 

- Desenvolvimento de competências à luz das 
diretrizes nacionais 

900,00 900,00 600,00 300,00   2ES – Seleção dos conteúdos do 
currículo do curso de Medicina voltados 
às necessidades de saúde das pessoas, 
contemplando a ampliação do modelo 
biomédico e o desenvolvimento de 
competências em consonância com as 
diretrizes nacionais 

6AT – Realizar oficinas de trabalho, envolvendo 
docentes, representantes de discentes e 
profissionais de saúde, para análise dos 
problemas elaborados para as quatro primeiras 
séries do curso de medicina, à luz dos 
referenciais teóricos do currículo prescrito. 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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EIXO A: Orientação Teórica 
Vetor 1: Produção de conhecimentos segundo as necessidades do SUS 

Imagem Objetivo (IO) 
1-IO – Produção de conhecimento baseada no modelo de vigilância à saúde em parceria com os profissionais do serviço, visando à transformação das práticas educativa e profissional e a 
melhoria contínua da formação médica, dos processos de trabalho e dos resultados obtidos 

Estratégias (ES) Atividades (AT) 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 

7AT – Realizar oficinas de Trabalho envolvendo 
docentes, e representantes de discentes e 
profissionais de saúde, para indicação de 
conteúdos que fundamentam a ampliação da 
clínica num modelo de Vigilância à Saúde de 
forma articulada com o desenvolvimento de 
desempenhos e competências para a prática 
profissional 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

8AT – Realizar oficinas de trabalho para re-
elaboração dos problemas focalizando uma 
abordagem ampliada da clínica, num modelo de 
vigilância à saúde 

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 

2ES – Seleção dos conteúdos do 
currículo do curso de Medicina voltados 
às necessidades de saúde das pessoas, 
contemplando a ampliação do modelo 
biomédico e o desenvolvimento de 
competências em consonância com as 
diretrizes nacionais 

9AT – Definir as competências para os egressos 
do curso de medicina da Famema 
fundamentadas em tarefas chave e atributos 
(cognitivo, psicomotor e atitudinal) através de: 

• Oficinas para a elaboração (grupo focal) e 
validação de tarefas chave (técnica Delphi) 

• Oficinas para a elaboração (grupo focal) e 
validação de atributos (técnica Delphi) 

• Validar o produto das oficinas com: 
• o referencial do Projeto Competências 
da Rede Unida 
• as Diretrizes Nacionais de Graduação 
• o referencial de desempenhos 
/competências esperados para o 
profissional médico a ser formado pela 
residência e curso de especialização em 
Saúde da Família 
• docentes, estudantes, profissionais de 
saúde, usuários de Marília e experts 

• Capacitar no exterior 2 docentes da Famema 
em desenvolvimento de competências 

 
 
 
 
 

1.800,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.000,00 

 
 
 
 
 

1.800,00 
9.600,00 
3.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.000,00 
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EIXO A: Orientação Teórica 
Vetor 1: Produção de conhecimentos segundo as necessidades do SUS 
Imagem Objetivo (IO) 
1-IO – Produção de conhecimento baseada no modelo de vigilância à saúde em parceria com os profissionais do serviço, visando à transformação das práticas educativa e profissional e a 
melhoria contínua da formação médica, dos processos de trabalho e dos resultados obtidos 

Estratégias (ES) Atividades (AT) 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 
3ES – Desenvolvimento de linhas de 
pesquisa voltadas à investigação em 
atenção primária, à avaliação da 
qualidade dos serviços prestados pelo 
SUS e à análise da organização e 
gestão do cuidado. 

       

10AT – Elaborar o regimento interno do NAPES – 
Núcleo de Apoio à Pesquisa 

      

11AT – Adequar a Infra-estrutura do NAPES   28.000,00 8.600,00 
3.000,00 

  

12AT – Contratar assessoria  3.200,00  3.200,00  3.200,00 

3.1ES - Criação de um Núcleo de 
Apoio à Pesquisa (NAPES) em parceria 
com o serviço para o desenvolvimento 
de linhas de investigação orientadas à 
atenção primária e à gestão e 
organização do SUS 
 13AT – Adquirir material de consumo para apoio à 

realização de pesquisas 
  3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 

14AT – Instituir o pagamento de bolsas de apoio à 
realização de pesquisas aprovadas pelo NAPES 

  6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 

15AT – Realizar Oficinas de trabalho para 
capacitação em Metodologia da Pesquisa 

 1.000,00  1.000,00 1.000,00  

3.2ES - Instituição de benefícios 
indiretos como forma de apoio às 
iniciativas de produção do conhecimento 
relevante para o SUS 

16AT – Atualizar o acervo da Biblioteca da 
Famema em Metodologia da Pesquisa 

 2.500,00 2.500,00 2.500,00   

17AT – Elaborar o projeto técnico da base de 
dados em saúde  

 3.000,00     

18AT – Desenvolver o aplicativo da base de 
dados municipal de saúde e suas rotinas de 
atualização 

 2.800,00     

19AT – Capacitar os técnicos em tecnologia da 
informação para manutenção da base de dados 

2.000,00 2.000,00     

3.3ES – Apoio ao desenvolvimento do 
Sistema Municipal de Informações que 
possibilite acesso a dados 
epidemiológicos, de produção dos 
serviços e gestão do sistema de saúde 

20AT – Adquirir um servidor de arquivos para a 
instalação e disponibilização da base de dados 
via Internet 

  15.000,00    
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EIXO A: Orientação Teórica 
Vetor 1: Produção de conhecimentos Segundo as necessidades do SUS 
Imagem Objetivo (IO) 
1-IO – Produção de conhecimento baseada no modelo de vigilância à saúde em parceria com os profissionais do serviço, visando à transformação das práticas educativa e profissional e a 
melhoria contínua da formação médica, dos processos de trabalho e dos resultados obtidos 

Estratégias (ES) Atividades (AT) 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 
21AT – Instituir o pagamento de bolsas de 
iniciação científica para realização de pesquisas 
aprovadas pelo NAPES 

  12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 3.4ES – Apoio técnico e financeiro ao 
programa de iniciação científica da 
unidade horizontal Interação 
Comunitária, como espaço privilegiado 
de identificação de demandas e 
formação docente e discente para 
pesquisa 

15AT – Realizar Oficinas de trabalho para 
capacitação em Metodologia da Pesquisa 

      

22AT - Apoiar tecnicamente a publicação de 
artigos em revistas indexadas e BVS em Saúde 
Pública  

      

23AT – Apoiar a participação de docentes, 
estudantes e profissionais em eventos científicos 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 

24AT - Apoiar a publicação da Revista Científica 
do DACA – Diretório Acadêmico 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

3.5ES – Divulgação de conhecimento 
nas esferas técnica, de gestão e 
gerência dos serviços através de: 
 

25AT - Criar a Revista Eletrônica da Famema: 
• desenvolver projeto 
• desenvolver aplicativo 
• adquirir software 
• capacitar técnicos 

  
 
 

 

 
 

3.000,00 
2.800,00 
3.500,00 
4.000,00 

 
 

3.000,00 
2.800,00 

 
4.000,00 

  

3.6ES – Institucionalização do Núcleo 
de Apoio à Pesquisa através da sua 
inclusão na estrutura organizacional da 
Famema 

26AT – Elaborar e encaminhar proposta de 
alteração do Regimento Escolar da Famema 
para a inclusão do NAPES como parte da 
estrutura organizacional 
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Planilha 2 
EIXO A: Orientação Teórica 
Vetor 2: Pós-graduação e Educação Permanente 
Imagem Objetivo (IO) 
2-IO – Organizações (Famema/ SMHS) capazes de aprender e promover melhoria nos seus processos de trabalho por meio da Educação Permanente 

Estratégias (ES) Atividades (AT) 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 

4ES – Ampliação da parceria entre a 
Famema e a SMHS visando à 
elaboração e execução de programas 
de educação permanente 

27AT – Estabelecer termo aditivo ao convênio 
interinstitucional existente para a 
elaboração/execução de programas de 
educação permanente em parceria 

      

28AT – Realizar oficinas de trabalho entre 
serviços de saúde e NEP-Famema para 
formação de instrutores, elaboração e avaliação 
dos programas de educação permanente e de 
educação à distância articulados com as 
iniciativas já desenvolvidas pelo NEP (Pólo de 
Capacitação em Saúde da Família e Programa 
de Desenvolvimento Docente) 

50.500,00      

29AT – Ampliar a infra-estrutura do NEP-
Famema 

      

30AT – Criar o núcleo didático pedagógico do 
NEP-Famema 

      

5ES – Utilização do programa de 
educação permanente como ferramenta 
para transformação das práticas 
educativa e em saúde, visando à 
melhoria contínua do processo de 
trabalho e dos resultados obtidos 

31AT – Apoiar tecnicamente e com infra-
estrutura a realização de oficinas de 
problematização das situações de trabalho, 
segundo instituição (ver vetores 3 e 6) 

      



 51 

 

 

 
EIXO A: Orientação Teórica 
Vetor 2: Pós-graduação e Educação Permanente 

Imagem Objetivo (IO) 
3-IO – Pós-graduação como política de formação de recursos humanos especializados em áreas estratégicas para produção de conhecimento voltada às necessidades do SUS 

Estratégias (ES) Atividades (AT) 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 

32AT – Estabelecer convênios com instituições 
de formação e de serviços para a 
elaboração/execução de programas de pós-
graduação 

      

33AT – Criar curso de mestrado profissional na 
Famema com as seguintes linhas de pesquisa: 
Saúde da Família, Prática Baseada em 
Evidências, Gestão em Saúde e Educação de 
profissionais de saúde para clientela 
multiprofissional, com currículo nuclear e áreas 
de concentração do projeto de pesquisa 

  10.000,00 
2.500,00 

10.000,00 
2.500,00 

 

10.000,00 
2.500,00 

10.000,00 
2.500,00 

 

6ES – Diversificação da oferta de pós-
graduação da Famema em áreas 
estratégicas definidas em parceria com 
os serviços de saúde. 

34AT – Desenvolver a residência 
multiprofissional em Saúde da Família 
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Planilha 3 
Eixo B: Abordagem Pedagógica 
Vetor 3: Mudança Pedagógica 
Imagem Objetivo (IO) 
4-IO –Desenvolvimento qualificado da concepção pedagógica do currículo do curso de medicina: centrado no estudante, orientado à comunidade e baseado em problemas, com trabalho em 
pequenos grupos 

Estratégias (ES) Atividades (AT) 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 

35AT – Realizar oficinas de trabalho para 
docentes focalizando a problematização das 
situações da prática educativa 

3.200,00  3.200,00  3.200,00  7ES – Educação permanente para todos 
os docentes e profissionais dos serviços 
de saúde envolvidos com a graduação 
visando o aprimoramento da concepção 
pedagógica 36AT – Realizar oficinas temáticas sobre 

abordagem avançada na ABP e aprendizagem 
centrada no estudante 

 14.000,00  14.000,00  14.000,00 

37AT – Realizar oficinas de trabalho sobre 
concepção pedagógica para discentes 

800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

38AT – Incluir temas relacionados à 
aprendizagem nas conferências  das Unidades 
Educacionais ao longo das 3 primeiras séries 

      

8ES – Ampliação dos espaços com os 
estudantes para reflexões sobre a 
concepção pedagógica 

39AT – Apoiar as iniciativas dos estudantes para 
fortalecimento de lideranças em educação 
médica 

 
500,00 

3.200,00 
500,00 

 
500,00 

3.200,00 
500,00 

 
500,00 

3.200,00 
500,00 

40AT – Adquirir equipamentos para a Biblioteca  48.000,00     
41AT – Ampliar a área física da Biblioteca e dos 
Laboratórios de ensino-aprendizagem 

      

42AT – Adquirir equipamentos de ensino para 
montagem do laboratório de ensino voltado a 
simulação e observação estruturada para 
avaliação de competências 

  25.000,00 25.000,00 40.000,00 40.000,00 

43AT – Atualizar os equipamentos de informática 
dos Laboratórios Morfo-Funcional e de 
Informática 

      

44AT – Ampliar o acervo bibliográfico   10.000,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00 

9ES – Melhoria dos recursos 
educacionais para auto-aprendizagem 

45AT – Atualizar os recursos de acesso à 
Internet para ampliar e agilizar o acesso a bases 
bibliográficas 

   
4.000,00 

15.000,00 
4.000,00 

  

46AT – Realizar oficinas de trabalho para o 
desenvolvimento da avaliação formativa 

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 10ES – Desenvolvimento da avaliação 
formativa e somativa de forma coerente 
aos princípios curriculares 47AT – Realizar oficinas de trabalho para 

desenvolvimento da avaliação somativa 
 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
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Planilha 4 
Eixo B: Abordagem Pedagógica 
Vetor 4: Integração Ciclo Básico / Ciclo Profissional 

Imagem Objetivo (IO) 
5-IO – Currículo integrado (Integração básico/clínica e teórico /prática) e orientado por competências para a prática clínica ampliada num modelo de vigilância à saúde 

Estratégias (ES) Atividades (AT) 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 
11ES – Integração de unidades 
educacionais voltadas ao 
desenvolvimento de competências para 
a prática profissional 

       

48AT – Realizar oficinas de trabalho para 
sensibilização e elaboração da proposta de 
integração das unidades educacionais verticais 

 750,00     

49AT – Contratar assessoria para apoio às 
equipes de construção das séries 

4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 

11.1ES Substituição das unidades 
educacionais verticais, fragmentadas e 
voltadas para sistemas orgânicos, por 
unidades educacionais organizadas 
segundo ciclos da vida 

50AT – Validar as propostas no fórum anual e 
colegiado de curso 

      

51AT – Realizar oficinas de trabalho para 
elaboração da proposta de integração das 
unidades horizontais 

      

52AT – Contratar assessoria para apoio às 
equipes de construção da unidade integrada por 
séries 

      

11.2(ES) – Integração das unidades 
horizontais de Interação Comunitária e 
Habilidades Profissionais numa única 
unidade de prática profissional 
organizada/estruturada a partir das 
competências 

53AT – Validar as propostas no fórum anual e 
colegiado de curso 
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Eixo B: Abordagem Pedagógica 
Vetor 4: Integração Ciclo Básico / Ciclo Profissional 
Imagem Objetivo (IO) 
5-IO – Currículo integrado (Integração básico/clínica e teórico /prática) e orientado por competências para a prática clínica ampliada num modelo de vigilância à saúde 

Estratégias (ES) Atividades (AT) 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 

54AT – Realizar oficinas de trabalho para 
elaboração da proposta de integração das 
unidades verticais e horizontais 

750,00  750,00  750,00  

55AT – Contratar assessoria para apoio às 
equipes de construção da unidade integrada por 
séries 

4.300,00  4.300,00  4.300,00  

11.3ES – Integração das unidades 
verticais (ciclos da vida) e horizon-tais 
(unidade de prática profissional) 
garantindo o desenvolvimento de 
desempenhos crescentes em 
complexidade e autonomia do estudante 
(ao longo das séries) na prática 
profissional; 
• Utilização da prática (confronto 

experiencial) para a seleção de 
conteúdos a serem explorados nas 
sessões de tutoria (aprendizagem 
oportunística baseada em problemas 
da prática profissional vivenciados pelo 
estudante) 

• Exploração dos conteúdos 
selecionados pelos planejadores das 
unidades, de acordo com as diretrizes 
da orientação teórica nas sessões de 
tutoria (aprendizagem sistemática 
baseada em problemas de papel) (ver 
do vetor 1) 

• Aplicação dos conteúdos explorados 
para o desenvolvimento de 
desempenhos crescentes em 
complexidade e autonomia do 
estudante ao longo das séries 

56AT – Validar as propostas no fórum anual e 
colegiado de curso 

      

57AT – Realizar seminários para socialização 
dos conceitos e modalidades de avaliação de 
desempenhos e competências (certificação 
profissional) envolvendo docentes, discentes e 
profissionais de saúde 

200,00 400,00 400,00 200,00 400,00 200,00 

58AT - Realizar oficinas de trabalho para 
definição dos critérios e instrumentos para 
avaliação de competências 

450,00 
3.500,00 

450,00 
3.500,00 

450,00 
3.500,00 

450,00 
3.500,00 

450,00 
3.500,00 

450,00 
3.500,00 

12ES – Desenvolvimento de avaliação 
de competências com base numa 
abordagem não tecnicista ou 
comportamentalista dos desempenhos, 
que deve incluir a análise do conjunto 
dos atributos mobilizados pelos 
estudantes na realização de tarefas 

59AT - Validar o produto das oficinas com a 
proposta de Avaliação de Competências da 
Rede Unida 
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Eixo B: Abordagem Pedagógica 
Vetor 4: Integração Básico/Clínica e Teoria/Prática 
Imagem Objetivo 
6-IO – Desenvolvimento curricular permanente como prática institucional 

Estratégias (ES) Atividades (AT) 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 

60AT - Articular a avaliação docente com a avaliação 
discente e do curso de medicina  

 3.200,00  3.200,00  3.200,00 

61AT - Realizar a auto-avaliação do programa       

62AT -  Realizar meta-avaliação do programa       

63AT - Divulgar e discutir os resultados da auto e meta 
avaliações de programa no Colegiado de Curso 

      

64AT - Realizar fóruns anuais de avaliação do 
desenvolvimento curricular envolvendo discentes, docentes 
e profissionais de saúde 

      

65AT - Criar um comitê de avaliação docente       

66AT - Capacitar os integrantes do comitê de avaliação 
docente em modalidades de avaliação qualitativa 

 3.200,00  3.200,00  3.200,00 

67AT - Elaborar o programa de avaliação docente 
fundamentado nas competências para o desenvolvimento do 
novo currículo e de forma articulada ao programa de 
educação permanente institucional 

750,00 
3.200,00 

750,00 750,00 
3.200,00 

750,00 750,00 
3.200,00 

750,00 

13ES – Melhoria contínua do 
processo de avaliação do 
programa do curso médico 
por meio do fortalecimento 
dos espaços formais de 
avaliação curricular e da 
democratização da avaliação 
e do planejamento 
participativo 
 

68AT - Articular a avaliação de graduação e pós-graduação       

69AT - Realizar oficinas anuais de planejamento estratégico 
com o grupo gestor do currículo de medicina 

      

70AT - Realizar oficinas anuais de planejamento das séries 
envolvendo, gestores, coordenadores e planejadores das 
unidades educacionais e representantes dos serviços de 
saúde e estudantes 

      

71AT - Realizar oficinas para capacitação de docentes com 
função gerencial em gestão e desenvolvimento curricular 

900,00 
3.200,00 

900,00 900,00 
3.200,00 

900,00 900,00 
3.200,00 

900,00 

14ES – Melhoria contínua do 
processo de planejamento e 
gestão curricular 

72AT – Contratar assessoria internacional das 
Universidades McMaster (Canadá) -  Albuquerque (Novo 
México – USA) 

      

14ES – Melhoria contínua do 
processo de planejamento e 
gestão curricular 

73AT – Aperfeiçoar o Sistema de Gestão Acadêmica da 
Famema – SIGA – Famema 

62.000,00 
4.000,00 

15.000,00 
4.000,00 

   
 

4.000,00 

 
 

4.000,00 
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Planilha 5 
Eixo C: Cenários de Práticas 
Vetor 5: Diversificação de cenários do processo de ensino 

Imagem Objetivo 
7-IO – Ampliação da utilização dos diversos cenários de ensino-aprendizagem em todas as séries do curso médico para o desenvolvimento da prática profissional, com enfoque na vigilância 
à saúde e considerando-se o grau de autonomia crescente dos estudantes e a complexidade das tarefas. 

Estratégias (ES) Atividades (AT) 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 
74AT – Realizar oficinas de trabalho para 
elaboração da proposta de ampliação da carga 
horária envolvendo docentes, estudantes e 
profissionais de saúde 

 750,00 750,00   750,00 

75AT – Contratar assessoria para apoio às 
equipes de construção das séries 

 4.300,00  4.300,00  4.300,00 

15ES – Ampliação da carga horária da 
1a. a 3a. séries para o desenvolvimento 
da prática profissional segundo 
desempenhos/ competências por série 

76AT – Validar as propostas no fórum anual e 
colegiado de curso 

      

77AT – Realizar oficinas de trabalho para 
elaboração da proposta de seleção a articulação 
de cenários envolvendo docentes, estudantes e 
profissionais de saúde 

750,00  750,00  750,00  

78AT – Contratar assessoria para apoio às 
equipes de construção das séries 

 4.300,00 4.300,00  4.300,00  

16-ES – Seleção e articulação de 
diferentes cenários de ensino-
aprendizagem segundo o 
desenvolvimento de competências em 
cada série 

79AT – Validar as propostas no fórum anual e 
colegiado de curso 

      

17ES – Articulação dos momentos de 
teorização (sessões de tutoria) com e a 
partir da prática profissional vivenciada 
pelos estudantes (confronto 
experiencial) desde a primeira série 
garantindo complexidade e autonomia 
crescentes  dos estudantes 

80AT – Realizar oficinas de trabalho para 
integração teoria/prática nos cenários 
selecionados. 

      

18ES – Ampliação da inserção de 
docentes em serviços  municipais de 
saúde. 

81AT – Ampliar o quadro docente da Famema 
focalizando a contratação de profissionais para a 
atenção primária 

      

19ES – Ampliação das relações de 
parceria com outros setores/serviços 
(Secretarias Educação, Meio Ambiente, 
ONGs, Instituições assistenciais) 

82AT – Realizar contatos objetivando novas 
parcerias para ampliação dos cenários 
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Planilha 6 
Eixo C: Cenários de práticas 
Vetor 6: Abertura dos serviços universitários às necessidades do SUS 

Imagem Objetivo 
8-IO – Ampliação da integração dos serviços próprios ao SUS, com garantia de atendimento aos problemas de saúde relevantes da população, buscando eqüidade, qualidade e sustentável 
relação custo-efetividade na prestação do cuidado. 

Estratégias (ES) Atividades (AT) 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 

83AT – Realizar seminários de sensibilização 
envolvendo docentes, profissionais do serviço, 
estudantes sobre humanização, orientação do 
cuidado aos pacientes, clínica ampliada e 
trabalho em equipe multiprofissional. 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 20ES – Melhoria da qualidade da 
atenção prestada pelas Unidades 
assistenciais da Famema por meio da: 

– humanização do cuidado aos 
pacientes e familiares, 

– orientação do cuidado às 
necessidades do paciente, Segundo 
uma prática clínica ampliada, num 
modelo de vigilância à saúde e com 
trabalho em equipe multiprofissional; 
 

84AT – Realizar oficinas de trabalho, utilizando a 
estratégia da educação permanente como 
ferramenta para transformação das práticas em 
saúde, visando à humanização e orientação 
dessas ás necessidades de saúde das pessoas 

      

85AT – Realizar seminários de sensibilização 
envolvendo docentes, profissionais do serviço, 
estudantes sobre humanização, orientação do 
cuidado aos pacientes, clínica ampliada e 
trabalho em equipe multiprofissional. 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 21ES – Apoio à iniciativas de melhoria 
da qualidade da atenção prestada pelos 
serviços da Secretaria de Saúde e 
Higiene de Marília por meio da: 

– humanização do cuidado aos 
pacientes e familiares, 

– orientação do cuidado às 
necessidades do paciente, Segundo 
uma prática clínica ampliada, num 
modelo de vigilância à saúde e com 
trabalho em equipe multiprofissional; 
 

86AT – Apoiar o desenvolvimento de programa 
de educação permanente na SMHS 

 4.300,00  4.300,00  4.300,00 

87AT – Contratar assessoria para o Núcleo de 
Avaliação do cuidado à saúde da Famema  

      22ES – Criação do Núcleo da Avaliação 
do Cuidado prestado nos serviços de 
saúde da Famema, visando a melhoria 
do processo de trabalho e a qualidade 
do cuidado 

88AT – Capacitar pessoal próprio em avaliação 
de sistemas e serviços de saúde 

      

89AT – Contratar assessoria para apoiar o 
desenvolvimento da avaliação do cuidado à 
saúde na SMHS 

 3.200,00  3.200,00  3.200,00 23ES – Apoio ao desenvolvimento da 
Avaliação do Cuidado prestado nos 
serviços de saúde da SMHS, visando a 
melhoria do processo de trabalho e a 
qualidade do cuidado 

90AT – Capacitar profissionais em avaliação de 
sistemas e serviços de saúde 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00   
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Eixo C: Cenários de práticas 
Vetor 6: Abertura dos serviços universitários às necessidades do SUS 
Imagem Objetivo 
8-IO – Ampliação da integração dos serviços próprios ao SUS, com garantia de atendimento aos problemas de saúde relevantes da população, buscando eqüidade, qualidade e sustentável 
relação custo-efetividade na prestação do cuidado. 

Estratégias (ES) Atividades (AT) 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 
91AT – Elaborar, acompanhar e validar o 
desenvolvimento do projeto piloto para a 
implementação do prontuário eletrônico da 
Famema 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

92AT – Desenvolver software aplicativo   5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 
93AT – Capacitar pessoal próprio em tecnologia 
da informação 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 

2.000,00   

94AT – Realizar visitas técnicas a outros 
serviços para conhecer projetos de prontuário 
eletrônico 

2.000,00 2.000,00     

24ES – Apoio à criação de projeto piloto 
do prontuário eletrônico da Famema 

95AT – Participar de Congressos para troca de 
experiências 

  2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

96AT - Elaborar projeto de avaliação da 
satisfação do usuário 

      

97AT - Coletar a opinião dos usuários (amostra)       

25ES – Instituição de mecanismos de 
avaliação da satisfação do usuário na 
Famema e SMHS 

98AT - Analisar e divulgar resultados visando a 
melhoria na prestação do cuidado à saúde 

      

26ES – Reestruturação do ambulatório 
de especialidades da Famema por meio 
da composição de equipes de 
referência, interdisciplinares e 
multiprofissionais, de nível secundário, 
vinculadas às regiões de saúde do 
município e manutenção de parte da 
capacidade existente como referência 
ambulatorial terciária, visando a 
melhoria do intercâmbio entre os 
profissionais dos diversos níveis de 
atenção e do fortalecimento do vínculo 
com os pacientes. 

99AT – Realizar oficinas de trabalho para 
discussão,  elaboração e acompanhamento da 
implementação da proposta de reestruturação do 
ambulatório de especialidades envolvendo 
docentes, profissionais do serviço, estudantes 

 
3.200,00 

 450,00 
3.200,00 

900,00 900,00 
3.200,00 

450,00 
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Eixo C: Cenários de práticas 
Vetor 6: Abertura dos serviços universitários às necessidades do SUS 
Imagem Objetivo 
8-IO – Ampliação da integração dos serviços próprios ao SUS, com garantia de atendimento aos problemas de saúde relevantes da população, buscando eqüidade, qualidade e sustentável 
relação custo-efetividade na prestação do cuidado. 

Estratégias (ES) Atividades (AT) 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 
27ES – Aprimoramento dos 
mecanismos de gestão pactuada entre 
os serviços de saúde municipais e 
regionais visando a otimização da 
utilização dos recursos disponíveis, a 
efetiva hierarquização dos serviços e o 
aprimoramento do sistema de referência 
e contra-referência  

100AT – Realizar oficinas de trabalho para 
discussão, elaboração e acompanhamento da 
implementação da proposta de referência e 
contra-referência envolvendo docentes, 
profissionais do serviço, estudantes 

  
3.200,00 

900,00 450,00 
3.200,00 

450,00 900,00 
3.200,00 

101AT– Elaborar novo Regulamento Interno  
proposto com apoio de assessoria externa 

   4.300,00  4.300,00 

102AT – Realizar Seminários para apresentação 
e discussão do novo Regulamento Interno 

 250,00  250,00 250,00  

28ES – Elaboração de um novo 
Regulamento Interno para as Unidades 
Assistenciais da Famema visando 
institucionalizar o novo modelo de 
cuidado à saúde. 

103AT – Realizar oficinas de trabalho para 
validação do novo Regulamento Interno 

     750,00 

 
 

SUB-TOTAIS segundo semestres  
 

 
200.000,00 

 
199.250,00 

 
199.900,00 

 
200.000,00 

 
199.850,00 

 
199.900,00 

 
 

Total 1o. ano 2o. ano 3o. ano TOTAL Geral do Projeto Famema Século XXI  

1.198.900,00 399.250,00 399.900,00 399.750,00 

 


