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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS MÉDICAS 
Projeto 

AVALIAÇÃO DE TENDÊNCIAS DE MUDANÇAS NO CURSO DE 
GRADUAÇÃO DAS ESCOLAS MÉDICAS BRASILEIRAS 

 

1. Introdução 
No cumprimento dos objetivos do projeto da Comissão de Avaliação das Escolas Médicas da 
Associação Brasileira de Educação Médica “AVALIAÇÃO DE TENDÊNCIAS DE MUDANÇAS NO 
CURSO DE GRADUAÇÃO DAS ESCOLAS MÉDICAS BRASILEIRAS”, estamos dando retorno às 
escolas participantes da primeira fase, que enviaram o instrumento/questionário proposto 
respondido pelos atores sociais da escola. 
A tipologia de tendências de mudanças nos cursos de graduação, que este estudo proporciona, 
caracteriza a escola como: avançada, inovadora com tendência a avançada, inovadora com 
tendência tradicional ou tradicional.  
A tipologia da escola mostra a tendência de mudança dada pelo conjunto de ações efetivadas e 
predominantes na implementação do programa curricular do curso de graduação, que pode ter 
enfoques quantitativos, qualitativos ou de relevância. Na análise dos resultados devemos levar em 
consideração o predomínio de cada um destes enfoques no desenvolvimento do programa 
curricular da escola na graduação, que pode ser chamado de nível de intervenção na proposta de 
reforma curricular (Ferreira, 1998 in: Lampert, 2002:112-17). 
 
A escola tradicional ou conservadora (T) e a inovadora com tendência conservadora ou 
tradicional (It) têm características funcionais sistêmicas. As intervenções podem realizar-se 
levando em conta predominantemente, aspectos quantitativos convencionais (recursos humanos, 
materiais e metodológicos) relativos a relações técnicas que se desenvolvem na escola médica 
(proporção docente-discente, cargas horárias, método de ensino, número de leitos hospitalares 
disponíveis para o ensino, etc.) Podem facilitar a dinâmica de desenvolvimento do processo, mas 
dificilmente chegam a influir num perfil profissional diferenciado. Limitando-se ao interior da escola, 
caracterizam reformas da educação médica que se desenvolvem em paralelo, respeitando o 
predomínio do tradicional ou conservador, sem a preocupação com o aprofundamento da análise 
dos fatores que determinam o modo dominante de formação do profissional médico. 
A escola inovadora com tendência avançada (Ia) e a avançada (A) à medida que efetiva 
verdadeira articulação entre o biológico e o social, focando a saúde de forma integral, com 
abordagem intersetorial, interdisciplinar e mesmo transdisciplinar, alcança alterações de maior 
transcendência no contexto. Com base nos seus determinantes histórico-sociais, integrando a 
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação apresentam uma intervenção de maior 
abrangência, no plano dos sujeitos, relativo às relações sociais onde é possível observar o 
potencial político estratégico de uma estrutura na qual se alteram as relações entre os atores, tanto 
no contexto das disciplinas básicas como no campo de prática profissional – articulação entre 
escola, serviços e comunidade. A simples convivência nos mesmos espaços de trabalho permite 
um tipo de intervenção que caracteriza mudança, nova cultura acadêmica mais centrada na 
articulação entre teoria e prática e conteúdo interdisciplinar. A ênfase neste plano é posta nos 
aspectos de natureza qualitativa e na relação horizontal das equipes interdisciplinares. Neste 
ponto, a escola se encontra impulsionando no contexto, onde se encontram as transformações, à 
medida que evolui predominantemente para o enfoque da relevância social no plano estrutural e 
das relações políticas. Além da abordagem intersetorial, a articulação bio-psico-social e conteúdos 
transdisciplinares estarão contextualizados para o controle social e à associação entre estudo e 
trabalho. 
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2. Resultados do conjunto de escolas médicas  
Tipologia de tendência de mudanças em vinte oito escolas médicas que aderiram e realizaram o 
primeiro momento do projeto da Caem/ABEM e percentuais das alternativas predominantes nos cinco 
eixos de relevância segundo a percepção de seus atores sociais ao implementar o currículo no curso 
de graduação – Brasil, 2006 

Eixos 
 
 
Escolas 

EIXO I 
Mundo do 
Trabalho 

20% 

EIXO II 
Projeto 

Pedagóg. 
20% 

EIXO III 
Abordagem 
Pedagóg. 

20% 

EIXO IV 
Cenário da 

Prática 
20% 

EIXO V 
Desenvolv. 

Docente 
20% 

 
 

TOTAL 
100% 

 
 

Tipologia 

Escola 39 8,80 8,25 8,80 11,00 6,60 43,45 T 
Escola 40 11,00 9,90 8,80 11,00 11,55 52,25 T 

 Escola 41 11,00 11,55 11,00 15,47 6,60 55,62 T 
Escola 24 11,00 13,20 13,20 13,20 11,60 62,20 It 
Escola 27 13,20 16,60 8,80 13,27 13,25 65,12 It 
Escola 48 17,73 13,25 8,80 17,73 9,90 67,42 It 
Escola 38 15,47 20,00 8,80 13,27 9,90 67,43 It 
Escola 61 13,20 14,90 13,20 15,53 11,55 68,38 Ia 

Escola 44 17,73 13,20 13,20 15,47 9,90 69,50 Ia 

Escola 63 15,47 16,60 15,47 15,53 8,25 71,32 Ia 

Escola 67 15,47 18,30 13,20 17,73 8,25 72,95 Ia 

Escola 46 13,27 16,60 17,73 17,73 11,55 76,88 Ia 
Escola 47 13,27 14,95 15,47 17,73 16,60 78,02 Ia 

Escola 58 11,00 18,30 17,73 20,00 11,55 78,58 Ia 

Escola 32 15,47 16,60 17,73 17,73 11,55 79,08 Ia 

Escola 71 17,73 14,90 13,2 17,73 16,60 80,17 A 
Escola 26 20,00 16,60 20,00 17,73 4,95 84,23 A 
Escola 33 20,00 14,90 20,00 15,47 14,90 85,27 A 
Escola 45 20,00 16,60 20,00 15,53 13,20 85,33 A 

Escola 37 20,00 20,00 15,47 17,73 13,20 86,40 A 
Escola 31 17,73 16,60 17,73 20,00 18,30 90,37 A 
Escola 43 15,47 20,00 20,00 20,00 16,60  92,07 A 
Escola 59 20,00 20,00 17,73 20,00 14,90 92,63 A 
Escola 55 20,00 20,00 20,00 20,00 13,25 93,25 A 
Escola 54 20,00 18,30 17,73 20,00 18,30 94,33 A 
Escola 35 20,00 18,30 20,00 20,00 16,60 94,90 A 
Escola 52 20,00 20,00 17,73 20,00 18,30 96,03 A 
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Escola 53 20,00 20,00 20,00 20,00 18,30 98,30 A 
MÉDIA 16,21 16,37 15,41 17,02 12,71 77,91 Ia 

 

 

Tipologia de tendência de mudanças de vinte oito escolas médicas brasileiras que 
aderiram ao projeto da Caem/ABEM – Brasil, 2006 

No. de Escolas TIPOLOGIA SIGLA % 

13 Avançada A 46,4 

8 Inovadora com tendência avançada Ia 28,6 

4 Inovadora com tendência tradicional It 14,3 

3 Tradicional T 10,7 
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Conjunto de figuras representativas das tendências de mudanças no curso de graduação médica do 
grupo de escolas que aderiram e realizaram o primeiro momento do projeto da CAEM/ABEM 
 – Brasil, 2006 

 
O conjunto deste grupo de escolas brasileiras mostra um perfil com predomínio da 
tipologia avançada (A) e inovadora com tendência avançada (Ia).  
A tipologia das tendências de mudanças da formação médica na graduação é 
dada, neste estudo, pela percepção dos atores sociais da escola, no que se refere 
às políticas e ações predominantes situadas em cada vetor, o percentual conferido 
e a relevância na visão do conjunto. Os cinco eixos apresentados em vetores têm 
função didática, que possibilita melhor delinear a análise dos movimentos de 
mudanças na implementação do programa curricular. As ações efetivadas em um 
ou outro vetor, à medida que alteram ou não conteúdos, relações e/ou processos, 
são indicadores do quanto às escolas estão avançando ou resistindo às mudanças 
preconizadas. 
Com este estudo buscamos não só estudar o perfil de tendências de mudanças 
nos cursos de graduação, como auxiliar as escolas médicas na construção do seu 
processo avaliativo institucional e no acompanhamento das mudanças em direção 
ao atendimento das Diretrizes Curriculares Nacionais (MEC, 2001). 
  
É importante registrar que as representações apresentadas retratam a percepção 
de cada Escola Médica sobre si mesma. Algumas escolas construíram essa 
percepção de forma coletiva, com representação de todos os segmentos e com a 
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participação de um número de atores sociais, representativo no universo do curso. 
Outras escolas optaram por construí-la apenas com a participação de alguns 
docentes ou de gestores do curso. O número de participantes e sua função no 
desenvolvimento do curso são variáveis importantes na construção da percepção, 
considerando que cada segmento tem uma visão particular do curso, que pode ser 
diferente se for construída em outros momentos com outros atores. Até porque, 
essa visão será ampliada na troca e complementação de visões entre os pares 
(docentes, discentes, técnico-administrativos). Nesse sentido, não cabe nenhuma 
comparação entre as escolas, principalmente porque o objetivo do estudo é a 
auto-avaliação realizada pela escola. A representação é importante, não para a 
comparação entre escolas, mas essencialmente para que a escola se compare 
com ela mesma em outros momentos, percebendo sua evolução. Mais importante 
do que os resultados é o processo de construção da percepção que os atores da 
escola têm das mudanças implementadas para atender o previsto nas Diretrizes 
Curriculares. Esta percepção poderá ser aprimorada com a forma participativa de 
construir o processo de avaliação institucional e, na seqüência, com a 
identificação e a construção de indicadores relevantes qualitativos, quantitativos 
e/ou quali-quantitativos, que poderão comprovar e acompanhar essas mudanças, 
e assim ter uma contribuição mais efetiva no planejamento e definição de metas 
institucionais. A continuidade desse processo está prevista na proposta do Projeto 
Caem/ABEM. 
 
 
3. Estudo preliminar da sua Escola 
 
Identificação: Escola 43 Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA 
(pública, estadual, 1972) 
 
Participantes:  

  
Nome: Ieda Francischetti 
Função: Docente - Coordenação PDD 
E-mail: iedaf@famema.br    
Telefone: (14) 3413-8743 
 
Nome: Rita Tiagor Campos 
Função:  Estudante da 4ª série do Curso de Medicina 
E-mail: rita.tc@uol.com.br  
Telefone: (11) 91181660 
 
Nome: Bruno Silveira Vianna 
Função:  Estudante da 2ª série do Curso de Medicina 
E-mail: bsvianna@gmail.com  
Telefone: (14) 81447338 
 
Nome: Rondinelli Salvador Silva 
Função:  Estudante da 1ª série do Curso de Medicina 
E-mail: rondinelli@famema.br  
Telefone: (14) 81422718 
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Nome: Sônia Aparecida Custódio 
Função:  Representante da Comunidade  
E-mail: sonia@famema.br  
Telefone: (14) 81217513 
 
Nome: Fernanda Clemente Antunes Madureira 
Função:  Auxiliar de Atividade de Ensino - Corpo Técnico Administrativo 
E-mail: serie3@famema.br  
Telefone: (14) 34021838 
 
Nome: Simone Néri Reis  
Função:  Secretária - Corpo Técnico Administrativo 
E-mail: ssn@famema.br  
Telefone: (14) 34021828 
 
Nome: Luciana Rocha de Oliveira 
Função:  Médica – Secretaria Municipal de Saúde (Professora Colaboradora UPP) 
E-mail: lucianarochadeoliveira1978@gmail.com  
Telefone: (14) 34026500 
 
Nome: Luiz Takano  
Função:  Médico – Secretaria Municipal de Saúde (Professor Colaborador UPP) 
E-mail: luizsonia@uol.com.br  
Telefone: (14) 34026500 
 
Nome: Celeste Maria Bueno Mesquita 
Função:  Docente 
E-mail: celeste@unimedmarilia.com.br 
Telefone: (14) 34021838 
 
Nome: Agnaldo Bruno Chies  
Função:  Docente 
E-mail: agnaldochies@hotmail.com 
Telefone: (14) 34021838 
 
Nome: Gustavo Quinteiro 
Função:  Estudante da 5ª série do Curso de Medicina 
E-mail: gquint@famema.br  
Telefone: (14) 81355030 
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Análise: 
 

Toda a análise aqui apresentada se baseia nas respostas contidas no instrumento 
anexo ao final deste documento. Segundo a predominância de ações no programa 
curricular da graduação na percepção dos atores docentes, discentes e técnico-
administrativos reunidos para esta avaliação. 
 
Figura da roda na percepção da Escola 
 

Participação na 
assistência

Atualização 
técnico-científica

Formação 
didático-pedagógica

Capacitação  
gerencial

Local da prática

Participação discente

Âmbito escolar

Orientação didática

Apoio e tutoria

Biomédico 
epidemiológico-social

Aplicação 
tecnológica

Produção de 
conhecimento

Pós graduação e 
educação permanente

Base 
econômicaCarência

e emprego
Prestação

de serviço

3

2

1

92,0%

Estrutura curricular

ABORDAGEM PEDAGÓGICACENÁRIO DA PRÁTICA

DESENVOLVIMENTO 
DOCENTE

MUNDO DO TRABALHO

PROJETO 
PEDAGÓGICO

Escola 43 - 02/2009
 

 
A figura que apresentamos acima visa dar o perfil da escola na percepção de seus 
atores sociais ao expandir-se de um modelo paradigmático flexneriano, tradicional, 
hospitalo-cêntrico, com o ensino centrado no docente, fragmentado em disciplina / 
especialidades, para um expandido, que facilita a construção do conhecimento 
pelo discente e a integração da escola com os serviços no sistema de saúde 
(SUS) em todos os níveis de assistência a saúde (primária, secundária e terciária 
na promoção, prevenção, diagnóstico/tratamento e reabilitação) e com a 
comunidade e gestores, onde podem ser identificadas as reais necessidades e 
demandas em saúde. Para isso, faz-se necessário revisar e reformular seu projeto 
pedagógico nas ações que implementam o programa curricular, na abordagem 
pedagógica mais preocupada com o processo ensino-aprendizagem do que com o 
ato de transmitir conhecimentos. Ao expandir-se para novos cenários deve 
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interagir no cotidiano com profissionais da assistência nos serviços, com os 
gestores e com a comunidade, ficando mais próxima do seu objeto de atenção. 
Este movimento de dentro para fora, no seu conjunto, na figura representativa 
ocupa uma área, à qual auferimos um percentual de expansão, visando mais um 
dado didático, indicador na avaliação das tendências e acompanhamento das 
mudanças.  
A figura acima mostra uma escola que se percebe expandida, de tipologia de 
tendência de mudanças Avançada (A). Apresenta quatro vetores que, 
predominantemente, ainda não alcançaram a terceira alternativa de maior avanço 
nas mudanças. No eixo Mundo do Trabalho, o vetor Prestação de serviços. No 
eixo Abordagem Pedagógica, o vetor Apoio e tutoria, e dois vetores, Atualização 
técnico-científica e Capacitação gerencial, no eixo Desenvolvimento Docente. 
 

Eixo I – MUNDO DO TRABALHO 

Este eixo busca identificar a tendência da escola médica para mostrar e discutir, de forma crítica, 
aspectos do mundo do trabalho onde o médico deverá inserir-se para prestar serviços de saúde, 
procurando, de forma comprometida, acompanhar e discutir criticamente a dinâmica do mercado 
de trabalho em saúde e a organização dos serviços, visando ao atendimento qualificado da saúde 
da população e à orientação dos futuros médicos. 
 
Quanto ao vetor Carência de profissionais e emprego para a construção do projeto 
pedagógico, considera a carência de profissionais para a atenção básica de 
saúde. Justifica apontando o desenho curricular que visa a formação de 
profissionais generalistas com percepção da integralidade das necessidades de 
saúde das pessoas. Evidência Inserção dos estudantes no mundo do trabalho 
desde o primeiro ano junto à rede básica, através da parceria com a SMS de 
Marília e da Residência Multiprofissional. Observa que a primeira, segunda e 
quartas séries têm inserção na rede básica, contudo reconhece fragilidades na 
organização das Unidades, especialmente na quarta série, fragilidade com relação 
ao modelo do cuidado e ao método pedagógico. Mostra um senso crítico na 
relação da escola-serviço que pode estar impulsionando reflexões que auxiliam 
nas mudanças. 
 

No vetor Base econômica na prática profissional reconhece a existência de prática 
liberal e/ou assalariada e promove a análise crítica e orientação, reconhecendo 
sua influência na formação do profissional. Justifica afirmando que as discussões 
acontecem e são parcialmente estimuladas pelo currículo, contudo não embasada 
em informações qualificadas.Como evidência refere a presença do tema em 
alguns problemas de papel. Podemos identificar neste vetor a necessidade do 
tema ser melhor delineado e trabalhado com informações/pesquisas que dêem 
credibilidade e validade para a análise e orientação.  
 

No que ser refere ao vetor Prestação de serviço, aborda a relação institucional 
mediadora sem análise crítica desta relação e reflexos na relação profissional de 
saúde-usuário e o trabalho em equipe sem o exercício didático desta abordagem 
em saúde. Justifica que apesar de proporcionar o exercício didático-pedagógico 
do trabalho em equipe multidisciplinar não vem garantindo a discussão 
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institucional sobre as possíveis relações mediadoras e prestadoras de serviço de 
saúde privado. Como evidência aponta que a participação no trabalho em equipe 
multidisciplinar desde o primeiro ano, não oferece nenhuma inserção em cenários 
de medicina privada ou conveniados. Neste vetor vemos que a escola tem se 
limitado aos serviços públicos onde o mediador é sempre o Estado, sem se referir 
aos aspectos dos serviços prestados através de convênios e outros. Deixa assim 
formulada a questão para aproximar-se desta realidade, que está muito presente 
no dia-a-dia dos profissionais médicos com implicações éticas importantes. 
 
Eixo II – PROJETO PEDAGÓGICO 

Neste eixo analisamos como a escola se vê e situa na sociedade e estabelece sua missão política 
e pedagógica, busca identificar como desempenha seu papel nas inter-relações sociais, como 
concebe saúde e doença e seus fatores determinantes e consegue dar um enfoque intersetorial. 
 
Com relação ao vetor Biomédico e epidemiológico-social, enfatiza a importância 
dos fatores determinantes da saúde e orienta o curso para as necessidades da 
atenção básica com forte interação com os serviços de saúde e a comunidade, 
articulando aspectos de promoção, prevenção, cura e reabilitação. Justifica com a 
inserção precoce nos cenários de prática e abordagem ampliada do cuidado. 
Apresenta como evidência o desenho curricular e a lógica de construção de casos 
de papel que favorecem esta integração. 
 

Quanto à aplicação tecnológica, a escola predominantemente analisa de forma 
crítica e ampla a tecnologia, o custo-benefício da sua aplicação, enfatizando a 
atenção básica de saúde. Justifica e aponta evidências com estudantes inseridos 
nos diferentes níveis de complexidade do cuidado tendo acesso às diferentes 
tecnologias em diferentes cenários de prática. O fato do estudante estar inserido 
em diferentes níveis de complexidade e ter acesso a diferentes tecnologias é um 
ganho muito bom, ma não garante que esteja acontecendo nestes espaços a 
análise crítica e ampla da indicação e uso destas. 
 

No vetor Produção de conhecimento, a escola se reconhece na terceira alternativa 
que na pesquisa referencia-se nas necessidades de saúde incluindo além de 
aspectos demográficos, epidemiológicos e sócio-econômicos, a pesquisa no 
campo da atenção básica, da gestão do sistema de saúde, interação escola-
serviço-comunidade e processo ensino-aprendizagem, e estimula a participação 
dos discentes, contribuindo para a tomada de decisão com base em informações 
relevantes com vistas à melhoria das práticas de assistência. Justifica esta 
predominância afirmando que muito conhecimento é produzido, mas não na forma 
de produção escrita e sistematizada. Coloca com evidência que os marcadores 
clássicos como produção científica, são baixos. Aqui é mostrada uma fragilidade 
da instituição, que é a falta de publicação dos conhecimentos produzidos. 
Sugerimos que a escola formule políticas de estímulo a publicação e crie 
condições para que esta tarefa se realize, pois o conhecimento produzido e não 
divulgado é como se não existisse. 
 

Quanto ao vetor Pós-graduação e educação permanente, a escola 
predominantemente oferece pós-graduação em campos gerais e especializados 
articulada com os gestores do Sistema de Saúde, visando às necessidades de 
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saúde quantitativas e qualitativas para a formação de profissionais e franqueia a 
educação permanente aos profissionais da rede. Justifica mencionado que a 
Instituição possui um programa de desenvolvimento docente com atividades de 
Educação Permanente extensiva a médicos e enfermeiros das USFs (docentes 
colaboradores da SMS de Marília), contudo, observa que apresenta grande 
fragilidade na área de pós-graduação, pois não contando com cursos de mestrado 
e/ou doutorado. Ainda como evidência além do Programa de Desenvolvimento 
Docente da FAMEMA cita os diversos cursos de especialidades na pós-
graduação; inclusive em Saúde da Família e Ações de Saúde Baseadas em 
Evidências. 
 
Eixo III – ABORDAGEM PEDAGÓGICA 
Este eixo conceitual que abrange métodos de construção e acompanhamento do processo ensino-
pedagógico busca identificar a tendência do processo ensino-aprendizagem e do processo 
avaliativo que se desenvolve na escola e a orientação didático-pedagógica, verificando se é mais 
centrada no professor ou no aluno, com o uso ou não de tutorias. 
 
Quanto ao vetor Estrutura curricular, tem currículo em grande parte integrado, 
áreas de prática real em atenção de adultos, materno-infantil, saúde da família, 
medicina do trabalho, etc. Justifica apontando áreas de práticas que são voltadas 
às necessidades de saúde do indivíduo, do coletivo, do cuidado à saúde da 
mulher, da criança e do adulto na UPP 3, e, ainda como evidências cita as 
Unidades de Prática Profissional 1, 2, 3 e 4. 
 

No vetor Orientação Didática, adota métodos de aprendizagem ativos com ênfase 
na realidade de saúde e com abordagem multidisciplinar e na prática usa também 
os serviços e espaços comunitários, avaliando conhecimento, habilidades e 
atitudes com estimulo à avaliação interativa e a auto-avaliação. Traz como 
justificativa e evidências a estrutura curricular do curso e a estrutura das Unidades 
Educacionais Sintetizadas e das Unidades de Prática Profissional.   
 

No vetor Apoio e tutoria, proporciona condições físicas e materiais razoáveis de 
apoio para o ensino-aprendizagem e oferece ensino realizado em pequenos 
grupos em rodízio por várias disciplinas. A escola menciona que as atividades se 
desenvolvem de forma ativa em pequenos grupos baseadas em problemas 
(situação problema) integradora de papel, contudo como as condições físicas não 
são ideais assinalam a alternativa 2. No entanto, ao mencionar aprendizagem 
baseada em problemas de papel não se referem à análise e solução de problemas 
baseados em situações reais. O que pode ser um aspecto a ser revisto. Como 
evidências, citam mudanças na estrutura física da escola, na capacitação docente 
e no próprio processo tutorial.  
 
Eixo IV - CENÁRIOS DE PRÁTICA 
Neste eixo pretende-se identificar a tendência para o ensino da prática médica. Se esta é centrada 
no hospital ou na rede do sistema, postos, ambulatórios, domicílios, famílias e/ou comunidades, 
identificando a diversificação de cenários (locais) e as oportunidades que a Escola Médica 
proporciona aos alunos para o aprendizado da prática médica. 
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Quanto ao vetor Locais de prática, utiliza as unidades dos níveis de atenção 
primária, secundária e terciária no entendimento da construção da rede do sistema 
de saúde, contribuindo com os mecanismos de referência e contra-referência 
entre os serviços de diferentes competências e disponibilidades tecnológicas. A 
escola justifica a escolha desta alternativa, citando que utiliza as unidades dos três 
níveis de atenção, no entanto, reconhece haver fragilidade no encaminhamento da 
contra-referência. Ainda como evidência cita a inserção da escola na rede básica, 
em suas diferentes unidades e a parceria com os Hospitais Regional de Assis e 
São Francisco. A fragilidade que a própria escola identifica é onde deve ser 
envidados esforços junto ao sistema e serviços de assistência, no sentido de 
fortalecer e mesmo construir mecanismos de referências e contra-referências 
efetivos. 
 

No que se refere ao vetor Participação discente, proporciona ao discente ampla 
participação com orientação e supervisão docente nos vários cenários da prática. 
Como justificativa apresenta uma política de inserção dos discentes e docentes no 
mundo do trabalho, com supervisão, em muitos cenários, de médicos assistentes 
e não docentes. Observa que muitas vezes a prática acontece de forma pouco 
reflexiva. Como evidência aponta a estrutura do internato. A fragilidade de uma 
prática pouco reflexiva sugere que sejam tomadas medidas (políticas/ações) que 
criem espaços de reflexão (espacial e temporal) no âmbito da prática de forma que 
dê retorno na qualidade da formação profissional e da assistência prestada.  
 

No vetor Âmbito da prática, a escola predominantemente oferece práticas que se 
desenvolvem ao longo de todo o curso, utilizando os serviços em todos os níveis 
de atenção de forma integral. Justifica observando que os estudantes estão 
totalmente inseridos na prática e mantém alguns espaços protegidos para o 
desenvolvimento de habilidades. Como evidência cita as UPPs, as atividades 
práticas em laboratório, o LPP. 
 
Eixo V – DESENVOLVIMENTO DOCENTE 

Este eixo, que aponta para a necessidade do processo formador ser permanente no cotidiano da 
atividade docente, agente formador e modelo em serviço, busca identificar a tendência para 
investir nos aspectos didático-pedagógicos, técnico-científicos, de inter-relação visando a parceria 
com os serviços, e no aspecto da gestão da escola. Deve caracterizar as políticas da escola 
médica em relação ao corpo docente, que é o agente que orienta a formação médica e define o 
perfil de assessoramento dos técnico-administrativos para desenvolvimento de suas tarefas. 
 
Quanto ao vetor Formação didático-pedagógica, oferece e exige capacitação 
didático-pedagógica de todos os docentes com acompanhamento e 
desenvolvimento no cotidiano das tarefas didático -pedagógicas (apoio 
institucionalizado). A escola mantém desde 1997 programa de capacitação 
docente para quase todos os docentes nos diferentes cenários da 1ª a 5ª 
série.Tem com evidência um programa institucionalizado de Desenvolvimento 
Docente. 
 

No que se refere ao vetor Atualização técnico-científica, a escola se reconhece 
predominantemente na segunda alternativa, pois periodicamente apóia e/ou 
oferece a atualização técnico-científica aos professores. Justifica que, embora não 
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apóie financeiramente, facilita e permite a atualização técnico-científica dos 
professores e oferece cursos e eventos que contribuem com o seu 
desenvolvimento nas áreas pedagógicas, de ações em saúde baseada em 
evidências e saúde da família. Como evidência, cita os cursos de especialização e 
eventos promovidos pela escola e a práticas vigentes para a liberação de 
docentes para a realização de pós-graduação. Para o avanço maior neste vetor 
falta promover de forma sistemática e exigir a atualização docente em especial 
relativo às necessidades/demandas em saúde vivenciadas nos dia-a-dia da 
assistência.  
 

Quanto ao vetor Participação nos serviços de assistência, estimula os docentes e 
apóia sua participação no planejamento e avaliação do sistema de saúde em sua 
área de influência e tem serviços assistenciais integrados com o sistema de saúde 
e os profissionais do serviço têm participação na docência. Justifica esta escolha 
observando que embora a participação docente no planejamento e avaliação do 
sistema de saúde em sua área de influência seja circunstancial, ocorre bastante 
integração entre academia e serviço. Como evidência apresenta os serviços 
assistenciais integrados com a rede e a participação freqüente com discussões 
conjuntas entre representantes da Secretaria Municipal de Saúde e do curso de 
graduação. 
 

No vetor Capacitação gerencial, a escola se identifica predominantemente na 
alternativa 2, não promove, mas reconhece a importância da capacitação 
gerencial, tendo docentes que assumem cargos administrativos institucionais com 
algum conhecimento de ciências administrativa e buscam imprimir estilo gerencial 
participativo entre os segmentos docente, discente e técnico-administrativo. 
Justifica e aponta como evidência que analisa e conhece a importância da 
capacitação gerencial ao favorecer esporadicamente consultorias e cursos para 
seus gestores. A evidência são as consultorias e cursos que acontecem. Neste 
vetor fica clara a carência de uma política institucional para impulsionar a escola 
para a alternativa 3, de promover capacitação gerencial e ter docente e técnico-
administrativos com bom conhecimento de ciências administrativas nos cargos 
administrativos institucionais, liderando programas, buscando assessorar-se de 
acordo com as necessidades identificadas e proporcionando participação ativa e 
responsabilização dos segmentos docente, discente e técnico-administrativo nas 
decisões, processos, resultados e avaliações institucionais. 
 
4. Observações Finais 
 
Esta escola se mostra Avançada (A), com 92,0% de tendência de mudanças na 
formação do profissional médico. Se vista e comparada com a auto-avaliação 
realizada em 2006, observa-se que se mantém no mesmo patamar, com 
pequenas alterações no desenho da figura da roda, relativas ao vetor Base 
econômica, no eixo Mundo do Trabalho, e ao vetor Apoio e tutoria, no eixo 
Abordagem Pedagógica. 
 
A escola mostra possuir uma dinâmica, que é fator importante e relevante para o 
aprimoramento dos processos institucionais que a qualificam para dar uma 
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formação de qualidade e adequada às demandas contemporâneas em saúde. No 
entanto, deve estar atenta na construção do seu processo avaliativo institucional e 
seus resultados para estar revendo e subsidiando suas metas e estratégias na 
formação do profissional médico 
 

Este exercício faz parte do primeiro momento do Projeto da CAEM/ABEM e sendo 
fundamental é imprescindível para as fases seguintes, como está explicitado no 
Projeto. Esta análise realizada pela CAEM/ABEM deve ser discutida e divulgada 
internamente entre os atores sociais da escola. Este exercício deverá ser 
realizado periodicamente na construção do processo auto-avaliativo institucional. 
Colocamo-nos à disposição para auxílio que pode ser solicitado a qualquer 
membro da CAEM/ABEM. 
 

Esperamos ter atendido, se não total, ao menos parcial, a expectativa da escola 
neste início da implementação do Projeto de Avaliação de Tendências de 
Mudanças nos cursos de graduação das escolas médicas brasileiras, da 
CAEM/ABEM, agora aberto para os demais cursos da área da saúde. Temos a 
convicção de estar contribuindo para a construção do processo avaliativo 
institucional da escola. A perspectiva de continuação do projeto passará pela 
construção dos indicadores que irão sustentar as percepções de mudanças 
apontadas e permitir-lhes o acompanhamento quantitativo, qualitativo e/ou quali-
quantitativo que se refletem na assistência em saúde prestada a população.  
 

Brevemente, entraremos em contato enviando o novo cronograma de trabalho 
para o ano de 2009. 
 

Certos de continuarmos contando com a participação desta escola, colocamo-nos 
à disposição para eventuais esclarecimentos e contribuições.  
 

Atenciosamente, 
ABEM, abril de 2009. 

Comissão da Avaliação das Escolas Médicas 
 
Jadete Barbosa Lampert (USM) jadete@uol.com.br   55 8403-5259 
Gianna Lepre Perim (UEL) gianna.perim@esporte.gov.br 61 9276-5110 
Rinaldo Henrique Aguilar (FAMEMA) aguilar@famema.br  14 8131-8760 
Regina Stella (UNIFESP) rstella@oul.com.br 11 9988-5066 
Ively Guimarães Abdalla (UNIFESP) ively@cedess.epm.br 11 5549-0130 / 2398 
Nilce Maria da Silva Campos Costa (UFG) nilce@fanut.ufg.br 62 3521-1824 
 
 
 
 
 
Jadete Barbosa Lampert  
Coordenadora da CAEM/ABEM 
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ANEXO 

(instrumento enviado pela escola) 
 
 

Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) 
Comissão de Avaliação das Escolas Médicas (Caem)                   

 
Instrumento modificado para avaliar o curso de graduação, visando mudanças na 

formação médica de acordo com as Diretrizes Curriculares (Lampert, 2005)  
 

Escola 43 
 
Todas as alternativas apresentadas em cada um dos vetores deste instrumento para melhor 
entendimento devem estar precedidas do sujeito “Esta Escola predominantemente..” 
 
 
Eixo I – MUNDO DO TRABALHO 
 

-Vetor 1 – CARÊNCIA DE PROFISSIONAIS E EMPREGO 
 

  1) para a construção do projeto pedagógico, não considera a carência de 
  profissionais para a atenção básica de saúde nem a possibilidade 

de emprego/trabalho 
    
  2) para a construção do projeto pedagógico, considera as possibilidades 
  de emprego/trabalho  
    
 X 3) para a construção do projeto pedagógico, considera a carência de  
  profissionais para a atenção básica de saúde 
  
Justificativa: O desenho curricular visa a formação de profissionais generalistas com 
percepção da integralidade das necessidades de saúde das pessoas. Primeira, segunda 
e quartas séries com inserção na rede básica, contudo há fragilidades na organização 
das Unidades e especialmente na quarta série fragilidade com relação ao modelo do 
cuidado e ao método pedagógico da Famema.  
  
Evidência(s): - Inserção dos estudantes no mundo do trabalho desde o primeiro ano junto 
a rede básica. 
- Parceria com a SMS de Marília. 
- Residência Multiprofissional 
  
 
       Vetor 2 – BASE ECONÔMICA DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 
  1) não reconhece a existência de prática liberal e/ou assalariada nem 
   sua influência na formação do profissional 
    
  2) reconhece a existência de prática liberal e/ou assalariada sem discutir 
  a influência na formação do profissional 
    
 X 3) reconhece a existência de prática liberal e/ou assalariada e promove a  
  análise crítica e orientação, reconhecendo sua influência na formação do 

profissional 
 

 

Justificativa: As discussões acontecem e são parcialmente estimuladas pelo currículo, 



 15

contudo não embasada em informações qualificadas. 
  

  
 

Evidência(s): Presença do tema em alguns problemas de papel. 
  

 
 -------- 

 
 
Vetor 3 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
  1) não aborda a relação institucional mediadora, seguradoras, planos de 
  saúde, etc., entre prestadores/usuários de serviços de saúde com repercussão na 

relação profissional de saúde-usuários1 nem o trabalho em equipe multidisciplinar  
    
 X 2) aborda a relação institucional mediadora sem análise crítica desta 
  relação e reflexos na relação profissional de saúde-usuário e o trabalho em equipe sem o 

exercício didático desta abordagem em saúde 
    
  3) aborda a relação institucional mediadora com análise crítica desta  
  relação e reflexos na relação profissional de saúde-usuário e proporciona exercício 

didático-pedagógico do trabalho em equipe multidisciplinar 
 

  
Justificativa: Apesar de proporcionar o exercício didático-pedagógicodo trabalho em equipe 
multidisciplinar não vem garantindo a discussão institucional sobre as possíveis relações 
mediadoras e prestadoras de serviço de saúde privado. 
  
  
Evidência(s): Participação no trabalho em equipe multidisciplinar desde o primeiro ano. 
Nenhuma inserção em cenários de medicina privada ou conveniados. 
  

 
 
Eixo II – PROJETO PEDAGÓGICO  
 

Vetor 4 – BIOMÉDICO E EPIDEMIOLÓGICO-SOCIAL 
 

  1) orienta o curso para os aspectos biomédicos, diagnóstico, tratamento 
   e recuperação do usuário  
    
  2) orienta para criar oportunidades de aprendizagem tendo em vista algum  
   equilíbrio entre o biológico e o social seguindo orientação da prevenção  

 primária, secundária e terciária (paradigma de Leavel & Clark) 
    
 X 3) enfatiza a importância dos fatores determinantes da saúde e orienta o 
  curso para as necessidades da atenção básica com forte interação com os serviços de 

saúde e a comunidade, articulando aspectos de promoção, prevenção, cura e 
reabilitação  
 

  
Justificativa: A inserção precoce nos cenários de prática e abordagem ampliada do cuidado. 
  
  
Evidência(s): O desenho curricular e a lógica de construção de casos de papel favorecem 
esta integração.  

 

                                                 
¹  “A relação médico-paciente deixou de ser um negócio puramente individual” (Heralich, 1995:78) 
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Vetor 5 – APLICAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

  1) dá grande ênfase à aplicação da alta tecnologia na atenção clínica e 
  Cirúrgica 
    
  2) explicita e analisa a tecnologia quando aplicadas em situações clínicas 
  específicas 
    
 X 3) analisa de forma crítica e ampla a tecnologia, o custo-benefício da sua  
  aplicação, enfatizando a atenção básica de saúde  

 
  
Justificativa: Os estudantes estão inseridos nos diferentes níveis de complexidade do 
cuidado tendo acesso às diferentes tecnologias.  
  
  
Evidência(s): Cenários de prática. 
  

 
  
 

Vetor 6 – PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS 
 

  1) na pesquisa referencia-se nas necessidades de saúde com base  
  exclusivamente demográfica e epidemiológica com ênfase nas ações curativas 
    
  2) na pesquisa referencia-se nas necessidades de saúde incluindo, além  
  da alternativa anterior, aspectos sócio-econômicos e envolve discentes voluntários  
    
X 3) na pesquisa referencia-se nas necessidades de saúde incluindo além  
  das anteriores pesquisa no campo da atenção básica, da gestão do sistema de saúde, 

interação escola-serviço-comunidade e processo ensino-aprendizagem, e estimula a 
participação dos discentes, contribuindo para a tomada de decisão com base em 
informações relevantes com vistas à melhoria das práticas de assistência 
 

  
Justificativa: Muito conhecimento é produzido mas não na forma de produção escrita e 
sistematizada. 
  
  
Evidência(s): Os marcadores clássicos como produção científica, são baixos.  
  

 
 
 

Vetor 7 – PÓS-GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE 
 

  1) oferece residências, especializações, mestrado e doutorado em campos  
  especializados com total autonomia e não desenvolve educação permanente  
    
  2) oferece alguma das modalidades anteriores em campos gerais e  
  especializados e busca oferecer educação permanente relacionada com o processo de 

trabalho 
    
 X 3) oferece pós-graduação em campos gerais e especializados articulada  
  com os gestores do Sistema de Saúde, visando às necessidades de saúde quantitativas 

e qualitativas para a formação de profissionais e franqueia a educação permanente aos 
profissionais da rede  
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Justificativa: A Instituição possui um programa de desenvolvimento docente com atividades 
de Educação Permanente extensiva a médicos e enfermeiros das USFs (docentes 
colaboradores da SMS de Marília) contudo apresenta grande fragilidade na área de pós-
graduação, não contando com cursos de mestrado e/ou doutorado.    

  
Evidência(s): Programa de Desenvolvimento Docente da FAMEMA e os diversos cursos de 
especialidades em nossa pós-graduação; inclusive em Saúde da Família e Ações de Saúde 
Baseadas em Evidências.  
  

 
 
 
Eixo III - ABORDAGEM PEDAGÓGICA 
 
 

Vetor 8 – ESTRUTURA CURRÍCULAR 
 

  1) tem ciclos básico e profissionalizante separados e organizados  
   com disciplinas fragmentadas  
    
  2) tem disciplinas-atividades integradoras ao longo dos primeiros anos  
  mas mantém a organização em ciclo básico e profissionalizante com  

disciplinas fragmentadas 
X 3) tem currículo em grande parte integrado, áreas de prática real em 
  atenção de adultos, materno-infantil, saúde da família, medicina do trabalho, etc. 

  
Justificativa: As áreas de práticas são voltadas às necessidades de saúde do indivíduo, do 
coletivo, do cuidado à saúde da mulher, da criança e do adulto na UPP 3 
  
  
Evidência(s): As Unidades de Prática Profissional 1, 2, 3, 4, 
  

 
  
 

Vetor 9 – ORIENTAÇÃO DIDÁTICA 
 

  1) enfatiza as aulas teóricas de exposição em disciplinas isoladas e as  
  práticas são predominantemente demonstrativas e centradas no professor com 

avaliações escritas predominantemente de memorização 
    
  2) enfatiza as aulas teóricas com alguma integração multidisciplinar e as  
  práticas estão centradas em habilidades no âmbito hospitalar com avaliação de 

conhecimentos e habilidades clínicas 
    
X 3) adota métodos de aprendizagem ativos com ênfase na realidade de  
  saúde e com abordagem multidisciplinar e na prática usa também os serviços e espaços 

comunitários, avaliando conhecimento, habilidades e atitudes com estimulo à avaliação 
interativa e a auto-avaliação 

  
Justificativa: A organização curricular da Famema. 
  

 
  
Evidência(s): A estrutura das unidades educacionais sintetizadas e das Unidades de Prática 



 18

Profissional.  
 

 ------- 
 
Vetor 10 – APOIO E TUTORIA2 

 
  1) não proporciona condições físicas e materiais de apoio adequados para  
  o ensino-aprendizagem (biblioteca, salas, laboratórios específicos, recursos audiovisuais 

e de informática, etc.) e não oferece tutoria 
    
X 2) proporciona condições físicas e materiais razoáveis de apoio para o 
  ensino-aprendizagem e oferece ensino realizado em pequenos grupos em rodízio por 

várias disciplinas 
   

 
 
  

  3) proporciona condições adequadas dos espaços físicos e materiais de  
  apoio para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem e oferece tutoria com 

análise e solução de problemas baseados em situações reais 
  
Justificativa: As atividades se desenvolvem de forma ativa em pequenos grupos baseadas 
em problemas (situação problema) integradora de papel, contudo as condições físicas não 
são ideais, por isso assinalamos o 2. 
  

 

 
Evidência(s): Mudanças na estrutura física da Famema, na capacitação docente e o próprio 
processo tutorial. 
  

  
 
Eixo IV - CENÁRIOS DE PRÁTICA 
 

Vetor 11 – LOCAL DE PRÁTICA 
 

  1) utiliza o hospital de ensino e clínicas de ensino exclusivamente de nível  
  

terciário 
  2) utiliza também hospital e clínica de nível secundário e serviços  
  ambulatoriais da instituição de ensino, independentes dos mecanismos de referência e 

contra-referência da rede do Sistema de Saúde 
    
X 3) utiliza as unidades dos níveis de atenção primária, secundária e  
  terciária no entendimento da construção da rede do sistema de saúde, contribuindo com 

os mecanismos de referência e contra-referência entre os serviços de diferentes 
competências e disponibilidades tecnológicas 
 

  
Justificativa: Utiliza as unidades dos três níveis de atenção, mas com fragilidade no 
encaminhamento da contra-referência. 
  
  
Evidência(s): Inserção da Famema na rede básica, suas diferentes Unidades e parceria com 
os Hospitais Regional de Assis e São Francisco. 
  

  
                                                 
2
  Método que valoriza a auto-aprendizagem do aluno em um estudo independente, detecta capacidade 

individual para aprender, facilitada por tutores capacitados para esta tarefa, professores que acompanham, 

estimulam e avaliam um grupo de no máximo dez alunos em período não menor que um ano. 



 19

 
Vetor 12 – PARTICIPAÇÃO DISCENTE 
 

  1) proporciona ao discente observação de práticas demonstrativas  
    
  2) proporciona ao discente participação em atividades selecionadas e 
  parcialmente supervisionadas (anamnese, exame físico, coletas de material para 

exames, curativos, etc.)  
X 3) proporciona ao discente ampla participação com orientação e  
  supervisão docente nos vários cenários de prática 

 
  
Justificativa: Discentes e docentes inseridos no mundo do trabalho e com supervisão em 
muitos cenários de médicos, assistentes e não docentes. Muitas vezes uma prática pouco 
reflexiva. 
  
  
Evidência(s): A estrutura do internato. 
  

 
  

 
 
Vetor 13 - ÂMBITO ESCOLAR 

 
  1) oferece práticas ligadas aos departamentos e às disciplinas 
    
    
  2) oferece práticas que cobrem vários programas em forma estanque 
  sem integração de conteúdos 
    
X 3) oferece práticas que se desenvolvem ao longo de todo o curso,  
  utilizando os serviços em todos os níveis de atenção de forma integral  

  
Justificativa: Os estudantes estão totalmente inseridos na prática e mantém alguns espaços 
protegidos para o desenvolvimento de habilidades. 
  
  
Evidência(s): As UPPs, atividades práticas em laboratório, LPP. 
  

 
  
 
Eixo V – DESENVOLVIMENTO DOCENTE 
 

 
Vetor 14 – FORMAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 
  1) não oferece e nem promove capacitação didático-pedagógica do corpo  
  docente (ou raramente o faz) 
    
  2) periodicamente oferece e promove cursos de orientação didático- 
  Pedagógica 
    
X 3) oferece e exige capacitação didático-pedagógica de todos os docentes 
  com acompanhamento e desenvolvimento no cotidiano das tarefas didático -pedagógicas 

(apoio institucionalizado) 
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Justificativa: Mantém desde 1997 programa de capacitação docente para quase todos os 
docentes nos diferentes cenários da 1ª a 5ª série. 
  
  
Evidência(s): A existência de um programa institucionalizado de desenvolvimento Docente  

 
  

Vetor 15 – ATUALIZAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 
 

  1) não estimula nem oferece atualização técnico-científica aos professores 
  (ou raramente o faz) deixando por conta do próprio docente 
    
X 2) periodicamente apóia e/ou oferece a atualização técnico-científica aos 
  Professores 
    
  3) promove de forma sistemática e exige a atualização dos professores 
  em especial relativo às exigências de necessidades/demandas em saúde  
    
  
Justificativa:Embora não apóie financeiramente, efetivamente facilita e permite a atualização 
técnico-científica dos professores e oferece cursos e eventos que contribuem com o seu 
desenvolvimento nas áreas pedagógicas, de ações em saúde baseada em evidências e 
saúde da família.  
  
Evidência(s): Os cursos de especialização e eventos promovidos pela escola e a práticas 
vigentes para a liberação de docentes para a realização de pós-graduação. 
  

  
Vetor 16 – PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 
 

  1) não estimula o corpo docente que por sua vez não participa dos  
  serviços e do planejamento do sistema de saúde (municipal, regional) na sua área de 

influência, e os profissionais da área de saúde não participam na docência 
  2) procura estimular os docentes a participarem dos serviços de saúde e  
  do planejamento do sistema de saúde, o que fazem esporadicamente e os profissionais 

de saúde dos serviços eventualmente participam na docência 
X 3) estimula os docentes e apóia sua participação no planejamento e  
  avaliação do sistema de saúde em sua área de influência e tem serviços assistenciais 

integrados com o sistema de saúde e os profissionais do serviço têm participação na 
docência 
 

  
Justificativa: Embora a participação docente no planejamento e avaliação do sistema de 
saúde em sua área de influência seja circunstancial, ocorre bastante integração acadêmica-
serviço.  
  
Evidência(s):Serviços assistenciais integrados com a rede e participação freqüente e 
discussões conjuntas entre representantes da SMS e a graduação.  

 
  
 

Vetor 17 – CAPACIDADE GERENCIAL 
 

  1) não promove capacitação gerencial dos docentes que assumem cargos  
  administrativos institucionais de forma empírica e fundada em experiência própria 

(disciplina, departamento, direção de escola, de hospital-escola, de clínica, etc.) 
X 2) não promove, mas reconhece a importância da capacitação gerencial,  
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  tendo docentes que assumem cargos administrativos institucionais com algum 
conhecimento de ciências administrativa e buscam imprimir estilo gerencial participativo 
entre os segmentos docente, discente e técnico-administrativo 

  3) promove capacitação gerencial e possue docentes que assumem  
  cargos administrativos institucionais com bom conhecimento de ciências administrativas, 

liderando programas, buscando assessorar-se de acordo com as necessidades 
identificadas e proporcionando participação ativa e responsabilização dos segmentos 
docente, discente e técnico-administrativo nas decisões, processos, resultados e 
avaliações institucionais 
 

  
Justificativa: Analisa e conhece a importância da capacitação gerencial ao favorecer 
esporadicamente consultorias e cursos para seus gestores. 
  
  
Evidência(s): Tais consultorias e cursos. 
  

 
  


