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MENSAGEM DO DIRETOR GERAL 

 

Ao encerrarmos 2020 ficou a certeza de um ano excepcionalmente atípico. 

Vivemos momentos só relatados na história. Com dúvidas e incertezas no Brasil 

e no mundo, na FAMEMA não foi diferente. Fomos surpreendidos pela instalação 

da pandemia do Coronavírus, de expressão mundial, que a partir de meados de 

março também atingiu o Brasil. Os governos federal e estadual adotaram 

medidas restritivas às populações, com o intuito de minorar as consequências 

que possam ocorrer por contágios, que por sua vez venham causar colapso na 

saúde pública. 

 

No Estado de São Paulo foram tomadas medidas emergenciais de 

prevenção frente ao Covid-19 a partir de normativas, sendo as principais os 

Decretos que dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta 

e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo 

Coronavírus, dentre as quais a suspensão de aulas na educação básica e 

superior. 

 

A Faculdade de Medicina de Marília iniciou, imediatamente, planejamento 

de inclusão de recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

nas disciplinas teórico-cognitivas constantes nas estruturas curriculares dos 

cursos de Medicina e Enfermagem. 

 

Na educação a suspensão das atividades presenciais dos cursos, em 

todos os níveis de ensino, indicou possibilidades do uso de tecnologias de 

informação e comunicação, visando o aproveitamento dos dias letivos, e ao 

mesmo tempo a possibilidade da continuidade do processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

A FAMEMA definiu o retorno das atividades acadêmicas por meio de 

recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), após treinamento 

dos professores e garantindo acesso a todos os alunos.    

 

Também garantimos o aprendizado dos estudantes que fazem Internato do 

curso de Medicina e estágio do curso de Enfermagem. Da mesma forma, na Pós-

graduação, para os mestrandos dos Programas de Mestrado Acadêmico e de 

Mestrado Profissional.  

 

O grupo gestor da FAMEMA, por meio das diretorias e coordenações, 

sincronizou todas as normativas relacionadas à pandemia e suas consequências 

no âmbito da educação, definindo a melhor solução para o ensino e a 

aprendizagem dos estudantes. 
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Ainda há muito o que suportar, mas melhores dias voltarão: estaremos de 

novo com nossos amigos, com nossas famílias e retornaremos nossas atividades 

presenciais na FAMEMA. O governo espera que a população respeite as 

restrições. Venceremos, e essa vitória vai pertencer a cada um de nós. 

 

A Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA, é uma autarquia de 

regime especial, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 

Estado de São Paulo, com finalidade de ministrar, desenvolver e aperfeiçoar o 

ensino das ciências e práticas da saúde visando ao bem-estar físico, mental e 

social do indivíduo, como exigência da cidadania. 

 

Em 2021, a FAMEMA vai completar 55 anos de existência. Ainda temos 

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

Ensino Superior. Também vivemos muitas conquistas, sempre fundamentais para 

a nossa evolução. 

 

A Faculdade de Medicina de Marília foi criada em 1966 para a formação de 

médicos. Depois, na década de 80, foi criado o curso de Enfermagem.  

 

Ao passar dos anos, foi incorporando hospitais e unidades ambulatoriais 

na sua estrutura, de acordo com as necessidades da época.  

 

Com as constantes crises financeiras na Instituição, a FAMEMA passou a 

ser uma autarquia pública de ensino do Governo do Estado de São Paulo, em 

1994, quando Ensino e Saúde eram gerenciados em um mesmo orçamento 

destinado à FAMEMA. 

 

Em 2015 foi criada a autarquia HCFAMEMA, o Governo do Estado 

mostrou um novo caminho para a Instituição. Hoje somos duas autarquias. 

 

E a Comunidade FAMEMA continua orgulhosa e honrada com os 

resultados dos conceitos divulgados pelo INEP Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia do Ministério da Educação, no 

mês de outubro, com as notas obtidas pelos dois cursos – Medicina e 

Enfermagem no Enade (Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes). 

 

Os cursos de Medicina e de Enfermagem obtiveram nota 5 (máximo) na 

última edição do Enade. Fato inédito. Sim já tivemos nota 5 para Medicina e 5 

para Enfermagem, mas em edições diferentes. Na mesma edição é a primeira 

vez. 

 

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

capacitados, grade curricular de acordo com as DCN (Diretrizes Curriculares 
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Nacionais), laboratórios modernos e de simulação. Na FAMEMA a prática 

profissional começa no primeiro ano com a finalidade de integrar ensino e 

serviço. 

 

São conquistas importantíssimas mesmo diante de dificuldades que ainda 

enfrentamos, como as unidades descentralizadas, no ensino na FAMEMA e na 

assistência no HCFAMEMA. 

 

Quero parabenizar todos os envolvidos: os estudantes dos cursos de 

Medicina e de Enfermagem; docentes; coordenadores dos cursos; funcionários; 

integrantes dos núcleos (de Avaliação, de Desenvolvimento Docente, Docente 

Estruturante); da Comissão do Internato; Diretores de Graduação (atual e 

anterior), portanto todos têm a sua participação e a sua importância. 

 

Os resultados demonstram  que os nossos estudantes atingiram 

totalmente os  desempenhos de aprendizagem das diretrizes curriculares 

nacionais para os Cursos de Medicina e Enfermagem, e repercutem a excelência 

de ambos os cursos, frutos do trabalho compromissado de toda a comunidade 

FAMEMA. 

 

Agradecemos a todos os colaboradores pelo esforço, determinação no 

cumprimento das suas atividades e aos professores que vêm desempenhando, 

com sabedoria, a arte de ensinar e inovam, com muita competência, suas 

jornadas no ambiente virtual de aprendizagem na FAMEMA. 

 

A FAMEMA é uma instituição voltada para a formação de profissionais 

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

pesquisa e assistência, com responsabilidade social. 

 

Tanto que a nossa Missão é formar estudantes de graduação e de pós-

graduação em ciências da saúde, por método ativo, orientado para o interesse 

público e para o exercício profissional humanizado com responsabilidade social. 

 

Prestes a completar 55 anos de fundação, a FAMEMA ainda tem grandes 

desafios, como o tão sonhado campus universitário, novos cursos na área de 

Ciências da Saúde, a realização de concursos públicos para docentes e para o 

quadro de pessoal técnico-administrativo. Mas também tem muito a comemorar. 

Cada conquista sempre foi uma grande vitória. 
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Parabéns a toda Comunidade FAMEMA. Foi a dedicação e o 

comprometimento de todos que tornou possível o sucesso e o fortalecimento da 

Instituição. 

 

Parabéns FAMEMA – orgulho de Marília! 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Localizada na cidade de Marília, no centro-oeste do Estado de São Paulo, a 

450 km da capital, a FAMEMA - Faculdade de Medicina de Marília desde 1994 é uma 

autarquia pública de ensino em regime especial do Governo do Estado de São Paulo, 

vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.  

A FAMEMA foi criada como instituto isolado de ensino superior em 19 de 

janeiro de 1.966 e teve seu funcionamento como instituição pública municipal de 

ensino superior no dia 30 de janeiro de 1.967, inicialmente com o curso de Medicina. 

O curso de Enfermagem foi criado em 1.981.  

A FAMEMA é uma instituição voltada para a formação de profissionais 

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

aprendizagem, pesquisa e assistência. Desde a sua criação, a FAMEMA formou mais 

de 3.700 médicos e 1.200 enfermeiros. 

Com a intenção de formar um profissional mais crítico e reflexivo, na década de 

90, a FAMEMA passou a utilizar os métodos ativos de ensino, pioneiros no país,  como a 

Aprendizagem Baseada em Problemas e a Problematização, que têm como base o 

método científico, além do currículo integrado, centrado no estudante e voltado à 

comunidade.  

Já no primeiro ano da graduação, os estudantes são inseridos em unidades de 

saúde para o aprendizado na prática. Os conteúdos são abordados em unidades 

educacionais, divididos em pequenos grupos, e mediados pelos professores e tutores 

que são os facilitadores do processo de ensino-aprendizagem. Nas atividades 
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didático-pedagógicas curriculares, os estudantes são estimulados à pesquisa e ao 

acesso dos mecanismos que levam ao conhecimento.   

A UPP - Unidade de Prática Profissional – acontece em cenários simulados e 

reais, serviços de saúde da atenção básica e hospitalar, o que possibilita o contato 

dos estudantes com situações legítimas, pautada no ciclo pedagógico por meio da 

metodologia da problematização.  

A Unidade Educacional Sistematizada - UES desenvolve o processo de ensino-

aprendizagem a partir de uma representação da realidade expressa em situação-

problema previamente elaborada por uma equipe multiprofissional de docentes 

utilizando o método da Aprendizagem Baseada em Problemas.  

Os resultados positivos da metodologia ativa podem ser constatados pelas 

avaliações do MEC e de institutos de pesquisa, que classificam os cursos da 

FAMEMA entre os melhores do país. 

Na última edição do Enade (Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes), 

divulgada em outubro de 2020, os Cursos de Medicina e Enfermagem obtiveram nota 

5. A nota máxima obtida pelos estudantes coloca a FAMEMA entre as mais 

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

Estado de São Paulo. 

A FAMEMA recebeu da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 

recursos para aquisição de simuladores de órgãos do corpo humano, manequins para 

simulações e equipamentos para a modernização dos laboratórios da Instituição. A 

maior parcela dos investimentos foi destinada ao Laboratório Morfofuncional. 

Na pós-graduação, destaques para os programas de Mestrado Acadêmico em 

“Saúde e Envelhecimento”, com conceito 4 na primeira avaliação da CAPES, e 

Mestrado Profissional em “Ensino em Saúde”, para a Residência Médica em 29 

especialidades e para a Residência Multiprofissional em Saúde em cinco áreas de 

atuação.  

A Biblioteca da FAMEMA vem disponibilizando aos usuários novos exemplares 

de livros adquiridos com recurso próprio da Instituição.  As aquisições contemplam a 

atualização de edições dos principais títulos que compõem o acervo, abrangendo 

áreas básicas, especialidades médicas e de enfermagem.  

Desde 2018, a FAMEMA adquiriu a permissão de uso de software para 

gerenciamento de dados do acervo da Biblioteca, nos formatos consulta e 
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empréstimo, permitindo a troca de informações entre sistemas e criação de biblioteca 

digital. 

O Governo do Estado de São Paulo criou em 2015 a autarquia Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília. A FAMEMA e o HCFAMEMA formam 

uma parceria que reúne hospitais de ensino, ambulatórios e Faculdade. Suas 

atividades abrangem o ensino, a pesquisa, a atenção à saúde, a prestação de 

serviços e ações sociais. 

Também em 2015, a FAMEMA passou a ser polo presencial em Marília para 

apoio pedagógico, acompanhamento do desempenho e avaliação dos alunos da 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP. 

Os cursos oferecidos seguem as modalidades presencial e semipresencial, 

com atividades desenvolvidas por meio de ferramentas digitais e virtuais que 

promovem ambientes colaborativos e cooperativos.  

O Ministério do Planejamento cedeu definitivamente área com mais de 12 mil 

metros quadrados localizada na Avenida Tiradentes para a Instituição. No local 

deverá ser implantado o Campus Universitário da FAMEMA com projeto arquitetônico 

que contempla prédios acadêmicos da graduação e da pós-graduação, biblioteca, 

laboratórios, anfiteatros, restaurante universitário, administração e estacionamento.   

Acreditamos que formar profissionais humanizados e com responsabilidade 

social, é ensinar seres humanos a cuidar de seres humanos. 

FAMEMA – ORGULHO DE MARÍLIA ! 
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ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA FAMEMA 

 

 

 

 

ORÇAMENTO 2020  

R$ 56.585.148,00

Orçamento 2019

R$ 50.857.619,00

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

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

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

instituição, em 2020 foram adquiridos e incorporados no acervo patrimonial da 

FAMEMA R$ 452.281,97. 

 

EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO INFORMÁTICA 

 

SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇAO 

DE AGUA 

RELÓGIO DE PONTO 

FORNO MICROONDAS 

FRAGMENTADORA 

SISTEMA DE ALARME ANTI-

FURTO 

CANCELA AUTOMATICA 

TELEVISAO LED 55" SMART TV 

TELEVISAO LED FULL HD, 55 

ARMARIO DE AÇO 

CADEIRA FIXA, MADEIRA 

COMPENSADA 

CADEIRA GIRATORIA 

MICROCOMPUTADOR 

NO-BREAK 

MONITOR DE VIDEO 

SERVIDOR, DUAL DE 10 

NUCLEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMEMA EM NÚMEROS

UNIDADES DE EDUCAÇÃO

02

SALAS DE AULA

40

ANFITEATROS

02

BIBLIOTECA

01

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

01
M2  INSTALAÇÃO

11.970,50

DISCIPLINAS

63

FUNCIONÁRIOS

317 FUMES

60 FAMAR
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2.  GRADUAÇÃO 

 

O fato de nos encontrarmos em meio à pandemia pelo coronavírus-19, desde 

março de 2020. O funcionamento da Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA, 

instituição estadual de ensino superior, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico do Estado de São Paulo, sob égide das Deliberações do Conselho 

Estadual da Educação - CEE e legislações do Plano São Paulo. 

A Instituição aderiu aos decretos governamentais (Decreto nº 64.862, de 13 de 

março de 2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio 

pelo Sars CoV-2, dentre as quais, a suspensão de aulas na educação básica e 

superior; Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, que delibera medida de 

quarentena no Estado de São Paulo e seus subsequentes). 

Após o período de 17/03 a 05/05/2020 no qual permaneceu sem atividades 

presenciais e se organizou para o ensino remoto, a FAMEMA, apesar das dificuldades 

e restrições impostas pela pandemia, deu continuidade à formação de seus 

estudantes por meio da modalidade remota a partir de 06/05/20. 

Assim, a FAMEMA e seus colaboradores se adaptaram ao ensino remoto e ao 

longo do tempo deram continuidade ao internato médico e às Unidades Educacionais 

Sistematizadas –UES. 

Em ambos os cursos, de série em série, foram retomadas as atividades, numa 

sequência que solicitou muito compromisso, flexibilidade, criatividade dos 

coordenadores, professores, estudantes e corpo técnico além de muita tolerância de 

todos. 

Oportuno informar que todos os processos de readequações curriculares foram 

e têm sido construídos conjuntamente pela Diretoria de Graduação, Coordenação de 

Cursos, Coordenação de séries, Representantes do HCFAMEMA, Docentes e 

Assistentes de Ensino, além de Representações Discentes, que empenhados não 

medem esforços para que as atividades aconteçam. 

De agosto em diante, foi o momento de retomar, também remotamente, as 

Unidades de Prática Profissionais – UPP e presencialmente, progressivamente, a 

partir do mês de setembro, o sexto e quinto anos médicos e o quarto de enfermagem. 
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Tempos difíceis, de angústia, ansiedade, os estudantes querendo voltar, as 

condições dos cenários da Secretaria Municipal de Saúde e do HCFAMEMA sem 

permitir e as deliberações do Conselho Estadual da Educação (CEE) - SP guiando-

nos para as necessárias readequações de carga-horária, desenho pedagógico, forma 

de validação, critérios, limites como carga-horária mínima e número mínimo de dias 

letivos. 

Ato contínuo, os estudantes da FAMEMA no ano de 2020 foram surpreendidos 

com o resultado do ENADE – Exame Nacional de Desempenho do Estudante, 

onde obtiveram a nota máxima que é 5 no cursos de medicina e 5 no curso de 

enfermagem . Além de demonstrar o resultado do trabalho dos estudantes e da 

Instituição, o excelente resultado ganhou força de reconhecimento aos esforços de 

todos e funcionou como estímulo para a comunidade da FAMEMA frente à pandemia. 

O ENADE Avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em 

relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, 

o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da 

formação geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à 

realidade brasileira e mundial. 

O exame é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) desde 2004, e integra o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), composto também pela Avaliação de 

cursos de graduação e pela Avaliação institucional. Juntos eles formam o tripé 

avaliativo que permite conhecer a qualidade dos cursos e instituições de educação 

superior brasileiras. 

Em novembro, seguindo a organização institucional, foi construído, discutido e 

apresentado o calendário de reorganização curricular, que buscou recompor o quanto 

antes as perdas, o que traria o currículo habitual de volta para janeiro de 2022. 

O vestibular foi autorizado e aconteceu. Os alunos do sexto ano se formaram 

sem festa, mas com todos saudáveis e satisfeitos, e os do quinto ano foram para o 

sexto. A continuidade do internato médico e do 4º ano de enfermagem foi autorizada 

nos cenários hospitalares e foi desenvolvida dentro das condições propostas pelo 

CEE. 

http://portal.inep.gov.br/sinaes
http://portal.inep.gov.br/sinaes
http://portal.inep.gov.br/sinaes
http://portal.inep.gov.br/avaliacao-dos-cursos-de-graduacao
http://portal.inep.gov.br/avaliacao-dos-cursos-de-graduacao
http://portal.inep.gov.br/avaliacao-dos-cursos-de-graduacao
http://portal.inep.gov.br/avaliacao-institucional
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Em 17 de dezembro o Governo sancionou o Decreto Estadual 65.384/2020, 

indicando a continuidade dos cursos da área da saúde, mesmo na Fase Vermelha do 

Plano Estadual de Contingência. 

No entanto, em 23 de dezembro, a segunda onda da COVID-19 acirrou e a 

Secretaria Municipal, novamente, precisou remanejar os serviços, subtraindo-nos 

cenários e a Sala de Situação do HCFAMEMA sinalizou a necessidade de restrições. 

Este novo contexto, além de nos ameaçar coletivamente com o maior risco de 

contágio, nos trouxe grandes dificuldades para a continuidade dos cursos. Desta 

forma, a continuidade dos cursos, de forma híbrida para algumas séries do curso 

médico e de enfermagem, analisada a partir de 04 de janeiro, foi o caminho escolhido 

para oportunizar a flexibilização que o momento nos impôs. 

Assim, o retorno presencial das 1ªs e 2ªs séries de medicina e enfermagem e 3ª 

série de enfermagem, que continuam no modelo remoto, se dará tão logo haja 

cenários de prática e condições adequadas o que será reavaliado semanalmente 

junto aos seus professores, estudantes e aos coordenadores de unidades e cursos. 

Importante informar que do dia 10 de dezembro em diante os redesenhos das 

UPP3 e 4 do curso médico foram revisados de forma constante e flexível, 

sobrepondo-se às dificuldades de comunicação devido ao período festivo, férias e 

teletrabalho. Desta sorte, os ciclos pedagógicos foram mantidos em aprendizagem 

remota e as atividades presenciais em serviço foram liberadas em conformidade com 

as restrições orientadas pela Sala de Situação da Autarquia HCFAMEMA. As demais 

atividades práticas foram retomadas em ambientes protegidos (laboratório de 

simulação com manequins e modelos montados na Unidade de Educação seguindo 

as normas de biossegurança). 

Espera-se a conclusão das atividades presenciais das UPP3 e UPP4 de 

medicina, UPP3 de enfermagem e UPP 1 e 2 de medicina e enfermagem para o final 

do mês de março, para que, em 05 de abril, o ano acadêmico 2021 seja, finalmente, 

iniciado. 

Importante ressaltar que sofremos imensos reflexos da situação epidemiológica 

do SARS-Cov-2 no município de Marília, ocasionando a redução do número de 

docentes, assistentes de ensino e funcionários afastados por pertencerem ao grupo 

de risco, serviços que ainda não foram disponibilizados aos estudantes por 

sobrecarga de suas capacidades de atenção devido ao aumento do número de 
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pacientes infectados, além de profissionais com testagem positiva em fase de 

afastamento. 

Na volta presencial, cada estudante recebeu um kit com Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) provindos de doação. As salas onde estão sendo realizadas 

as atividades estão sendo higienizadas e estão disponibilizados na Unidade de 

Educação vários recipientes com álcool 70%. 

Desta maneira, as atividades não estão acontecendo como era o formato 

anterior ao período de pandemia, mas estão acontecendo de forma segura e 

cumprindo as diretrizes curriculares estabelecidas para a formação. 

Temos notado que nasce um currículo novo, fruto do empenho de estudantes, 

professores, gestores e colaboradores motivados e criativos. A ordem das coisas vem 

mudando e a hora dos processos tem outro relógio. Criar, compor, fazer, estar junto, 

às vezes dá trabalho, mas nos faz felizes. 

Nestes dias de tanta ansiedade, insegurança, adoecimento, medo frente a uma 

ameaça global, as perdas são inúmeras e, também, atingem gestores, docentes, 

colaboradores, mas, sobretudo, nosso Sistema Único de Saúde, cenário da 

aprendizagem diária, que hoje, reorganizado, também precisará de algum tempo para 

se recompor. À gestão cabe conduzir com prudência e preservar a saúde de todos 

para que juntos seja possível superar esta fase e manter o compromisso de construir 

com ainda mais energia e dedicação à qualificação necessária para que a FAMEMA 

continue colocando profissionais de excelência a serviço da nossa comunidade. 

Mesmo neste ano difícil, os serviços foram intensos em todos os segmentos 

sob responsabilidade e coordenação da Diretoria de Graduação, que de acordo com o 

Artigo 40 do Regimento da Faculdade de Medicina de Marília, responde pelas 

atividades acadêmicas e pela Secretaria de Graduação, Laboratórios de 

Aprendizagem, Unidade de Educação em Ciências da Saúde e Biblioteca, e serão na 

sequência discriminados. 
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                2.1 Secretaria Geral  

        

        Responsável  pelos  registros gerais e apoio às atividades 

acadêmicas. A Secretaria Geral compreende os setores: Secretaria de 

Graduação, Secretarias de Séries, Secretaria da Unidade Educacional 

Eletiva, Secretarias dos Núcleos de Atenção à Saúde e SADP. 

 

           2.1.1 Secretaria de Graduação 

 

         Foram emitidos documentos oficiais para estudantes e egressos, bem 

como outros pertinentes à área acadêmica e realizado o acompanhamento 

das publicações das legislações referentes ao ensino emanadas dos órgãos 

federais e estaduais. No mês de março foi realizada a coleta de dados e 

preenchimento do Sistema do Censo da Educação Superior realizada pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), que utiliza dos dados para a construção de indicadores como o 

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

 

                 2.1.2. Revalidação de Diploma no Exterior 

 

          Foram providenciados formulários e documentações de verificação de 

autenticidade das credenciais de educação médica através da ECFMG - 

Educational Commission for Foreign Medical Graduates para dezenove 

egressos diplomados pela FAMEMA para revalidação do diploma nos EUA. 

 

           2.1.3 Reorganização  do Calendário   Acadêmico   2020   e  

                          elaboração dos calendários acadêmicos 2021 e 2022 

 

        Em virtude da pandemia causada pelo Sars CoV-2 foram realizados 

vários estudos para reorganização do Calendário Acadêmico 2020, por meio 

de reuniões online síncronas, com coordenadores, docentes e estudantes. 
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Devido aos períodos necessários para as reposições das atividades 

suspensas, bem como a reorganização da carga horária dos cursos, foram 

elaborados em conjunto os Calendário Acadêmicos para os anos letivos de 

2021 e 2022. 

As propostas finais foram aprovadas em reunião do Colegiado dos 

Cursos de Medicina e Enfermagem, realizada em 11 de dezembro de 2020, 

com a participação dos representantes discentes de todas as séries dos 

cursos e também na reunião da Congregação da Faculdade de Medicina de 

Marília, realizada em 17 de dezembro de 2020. 

 

         2.1.4 Alteração das cargas horárias dos Cursos de Medicina e  

                 Enfermagem para as turmas ingressantes e em andamento,  

                  a partir de 2021 

 

Desde 2018 estão sendo realizadas alterações sucessivas para 

adequação da distribuição da carga horária do internato do Curso de 

Medicina, conforme recomendações abordadas no relatório do processo de 

acreditação realizado pelo Sistema de Acreditação de Escolas Médicas - 

SAEME, iniciativa conjunta do Conselho Federal de Medicina e da 

Associação Brasileira de Educação Médica. 

Somou-se a este movimento, a necessidade de reorganização dos 

calendários acadêmicos para o ano letivo de 2020 frente à situação 

emergencial da pandemia causada pelo Sars CoV-2, desencadeando a 

revisão da carga horária dos cursos, em atendimento a Deliberação CEE 

177/2020, que autorizou o cumprimento mínimo da carga horária prevista 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

No mês de dezembro foi encaminhada ao Conselho Estadual de 

Educação a proposta de alteração da carga horária dos Cursos de 

Enfermagem e de Medicina, a partir do ano letivo de 2021. 

A progressão da carga horária total dos cursos por turma está 

demonstrada nos quadros abaixo: 
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        PROGRESSÃO CARGA HORÁRIA TOTAL POR TURMA DO CURSO DE MEDICINA 

 

 
Turmas  

Medicine 

Carga 

Horária 

Total do 

Curso 

Grade Vigente 

Carga 

Horária 

Grade 
Pandemia 

Propost.
Grade 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2015- 
2020 

 
9053 

7832 
1ª a 5ª série 

1221 

6ª série 

      

49ª  5920+1912  

2016- 8960 5920 1440 1600      

2021 35% = 1ª a 4ª série 5ª série 6ª série 

2017- 8768 4320 1248 1600 1600     

2022 35% = 1ª a 3ª série 4ª série 5ª série 6ª 

2018- 8656 2880 1360 1216 1600* 1600*    

2023 35% = 1ª a 2ª série 3ª série 4ª série 5ª 6ª 

2019- 8362 1440 1290 1216 1216 1600* 1600*   

2024 35% = 1ª série 2ª série 3ª série 4ª 5ª 6ª 

2020- 8118 - 1270 1216 1216 1216 1600* 1600*  

2025 35% =  1ª série 2ª série 3ª 4ª 5ª 6ª 

2021- 

2026 

8036 
35% = 

- - 1188 
1ª série 

1216 

2ª 

1216 

3ª 

1216 

4ª 

1600* 

5ª 

1600* 

6ª 

* A definir 

 

PROGRESSÃO CARGA HORÁRIA TOTAL POR TURMA DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 
Turmas 

Enfermagem 

 
Carga Horária Total 

do Curso 

 
Grade Vigente Carga Horária 

Integralizada 

Grade 

Pandemia 

Proposta Grade 

2020 2021 2022 2023 2024 

2017-2020 

40ªTurma 

5480 

20% = 1096 

4320 

1ª a 3ª série 

1160 

4ª série 

- - - - 

2018-2021 

41ªTurma 

5296 

20% = 1059 

2880 

1ª e 2ª série 

1200 

3ª série 

1216 

4ª série 

- - - 

2019-2022 
42ªTurma 

5162 
20% = 1032 

1440 
1ª série 

1290 
2ª série 

1216 
3ª série 

1216 
4ª 

série 

- - 

2020-2023 
43ªTurma 

4918 
20% = 983 

 

- 
1270 

1ª série 
1216 

2ª série 
1216 

3ª 
série 

1216 

4ª 

série 

 

- 

2021-2024 
44ªTurma 

4836 
20% = 967 

 

- 

 

- 
1188 

1ª série 
1216 

2ª 
série 

1216 

3ª 

série 

1216 
4ª 

série 
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         2.1.5 Elaboração das normas de colação de grau dos cursos  

                  de  graduação da Faculdade de Medicina de Marília. 

 

Foram elaboradas as normas para a realização das sessões de 

colação de grau dos cursos de graduação da FAMEMA aprovadas em 

reunião da Congregação da Faculdade de Medicina de Marília realizada em 

17 de dezembro de 2020. As normas foram publicadas por meio da Portaria 

144/2020 assinada pelo Diretor Geral em 23 de dezembro de 2020. 

 

 2.1.6 Núcleos de Atenção à Saúde e Coordenadores de Núcleos 

 

Os Núcleos de Atenção à Saúde são segmentos da Diretoria de 

Graduação, que se localizam distribuídos nas Unidades de Atenção à 

Saúde. São coordenados por Docentes e possuem secretárias subordinadas 

à Secretaria de Graduação. 

No segundo semestre de 2020 ocorreu à reorganização dos 

secretários dos Núcleos de Atenção à Saúde, com a sistematização dos 

processos de trabalho para realização do apoio administrativo aos docentes 

e assistentes de ensino que integram as disciplinas para a organização, 

interlocução e integração das atividades de ensino-aprendizagem e de 

atenção à saúde. A autarquia HCFAMEMA alocou secretários em seus 

Departamentos de Atenção à Saúde para atendimento às demandas 

assistenciais referente aos controles para pagamentos dos plantões, que 

correspondem aos livros de plantões de disponibilidade e relatórios de 

ocorrências dos registros de biometria dos horários contratuais, plantões 

presenciais e de disponibilidade e plantões presenciais com adicional por 

local de exercício. 

No quadro abaixo está demonstrado o quantitativo e percentual de 

docentes, assistentes de ensino e médicos, que exerciam atividades de 

atenção à saúde e contavam com o apoio administrativo das Secretarias de 

Núcleos antes da reorganização. Nota-se que do total geral de profissionais 

atendidos, 48,72% eram médicos e 51,28% eram docentes e assistentes de 

ensino. 
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Nucleos/Disciplinas 

Contrato de Trabalho 

FAMAR e FUMES 

 
 
 

Total de 

Profissionais 

Percentual de médicos 

e docentes e 

assistentes de 

ensino atendidos 
 
 
 

Médico 

 
 

Assist. 

Ensino 

 
 
 

Docente 

 
Médico 

Docente e 

Assistente de 

Ensino 

Clínica Cirúrgica 45 12 32 89 50,56 49,43 

Clínica Médica 28 19 30 77 36,36 63,63 

Pediatria 27 10 9 46 58,69 41,30 

Ginecologia e Obstetrícia 18 2 5 25 72,0     28,0 

Saúde Mental/Dermatologia e 

Endocrinologia 

7 6 5 18 38,88 61,11 

Oftalmologia/Otorrinolaringologia 8 3 7 18 44,44          55,55 

Sub-

total 

- 52 88 - - - 

Totais 133 140           273 48,72 51,28 

dados de Junho/2020 

 

A reorganização das Secretarias dos Núcleos de Atenção à Saúde 

possibilitou o remanejamento de secretários para outros setores vinculados à 

Secretaria de Graduação. 

As Secretarias de Núcleos foram reorganizadas da seguinte forma: 
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Secretarias Apoio às Disciplinas/Serviços Secretários 

 
 

 
Básicas 

 

Anatomia Humana 
Anatomia Patológica 
Biologia Molecular 

Bioquímica 
Embriologia Humana 

Farmacologia e Terapêutica 

Experimental 

 

Fisiologia e Biofísica 

Genética 

Histologia 
Humana 

Imunologia 

Medicina Legal 
Microbiologia 
Parasitologia 

 
 

 
1 

 
 
 
 
 

Clínica Médica e Cirúrgica 

Clínica Médica 
Imunopatologia Clínica e 

Alergia 

Medicina Intensiva 
Gastroenterologia Geriatria 
e Gerontologia Nefrologia 

Oncologia e Radioterapia 
Radiologia e Imaginologia 

Semiologia 

Cardiologia 

Infectologia 

Neurologia 

Pneumologia 

Reumatologia 

 
Anestesiologia 

Cirurgia do 
Tórax 

Neurocirurgia 

Ortopedia 
Traumatologia 

Cirurgia Geral e do Trauma 

Cirurgia Plástica e 
Reparadora Cirurgia Cardíaca 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
Cirurgia do Sistema Digestório 

Cirurgia Vascular e Angiologia 
Urologia 

 
 
 
 
 

3 

 

Saúde Coletiva 
Administração e Planejamento em Saúde 

Epidemiologia 
Saúde Coletiva 

 

1 

 
Pediatria 

Pediatria  
                                    Cirurgia Pediátrica 

Urgência e Emergência UTI Pediátrica/UTI Neonatal 

 
1 

 
Ginecologia 

                         Ginecologia Obstetrícia 
   Urgência e Emergência 

 
1 

Clínica Médica e Cirúrgica 
(Ambulatorial) e 

Saúde Mental 

Dermatologia 
Endocrinologia 
Oftalmologia 

     Otorrinolaringologia  
             Psiquiatria 

 
1 

 
 
 

Unidade de Educação 

Administração Aplicada à 

Enfermagem Enfermagem 
Clínica Enfermagem em 

Saúde Coletiva 

Enfermagem em Saúde 
Mental/Psiquiátrica 

Enfermagem Gineco-

Obstétrica 
Enfermagem 

Pediátrica 

Ed. em Ciências da 
Saúde Psicologia 

Ética e 

Bioética 

Língua Inglesa 

Patologia 

Clínica 

 
 
 

1 

 

             2.1.7 Vestibular 

 

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

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

duração de 4 anos. Desde 2015, a FAMEMA adota o Programa de Inclusão 

por Mérito no Ensino Superior Paulista – PIMESP, ficando as vagas 

oferecidas da seguinte forma: 
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Vagas reservadas ao PIMESP FAMEMA 

 
 
 
 
 
 

Curso 

PIMESP (15% do número total de vagas) 

 
 

EP 
Número de vagas PIMESP para 

candidatos egressos do ensino 

fundamental e médio de escolas públicas 

independentemente da questão de cor ou 

raça (EP) 

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

Número de vagas PIMESP para 

candidatos egressos do ensino 

fundamental e médio de escolas 

públicas e que se auto declaram Pretos, 

Pardos 

ou Indígenas (EP+PPI) 

 
 
Nº total de  

vagas 

reservadas 

para o  

PIMESP 

Enfermagem 4 2          6 

Medicina 8 4         12 

O processo seletivo – Vestibular para 2021 foi realizado pela 

Fundação VUNESP e a prova foi realizada em 7 de dezembro de 2020. 

 
 

MEDICINA 

 
 

INSCRITOS 

 
 

VAGAS 

RELAÇÃO 

CANDIDATO 

/ 
VAGA 

ÚLTIMA 

CONVOCAÇÃO 

ÚLTIMA 

CLASSIFICAÇÃO 

CONCORRÊNCIA GERAL 15.813 80 197,7 - - 

                                                                                  SISTEMA    DE        VAGAS 

UNIVERSAL 13.758 68 202,3 9ª chamada 119º 

EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS – 

EP 

1.447 8 180,9 9ª chamada 1633º 

EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS 

QUE SE AUTODECLARAM PRETOS, PARDOS E 

ÍNDIOS – EP PPI 

 
608 

 
4 

 
152,0 

 
7ª chamada 

 
3877º 

 

 

 
 

ENFERMAGEM 

 
 

INSCRITOS 

 
VAGAS 

RELAÇÃO 

CANDIDATO 

/ 
VAGA 

ÚLTIMA 

CONVOCAÇÃO 

ÚLTIMA 

       CLASSIFICAÇÃO 

CONCORRÊNCIA GERAL 167 40 4,2 - - 

SISTEMA DE VAGAS 

UNIVERSAL 117 34 3,4 7ª chamada 80º 

EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS – 

EP 

28 4 7,0 - - 

EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS 

QUE SE AUTODECLARAM PRETOS, 

PARDOS E ÍNDIOS – EP PPI 

 
22 

 
2 

 
11,0 

 
- 

 
- 

 

 



   

 

30 

 

Evolução do Número de Estudantes Matriculados 

 

Cursos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Medicina 480 478 477 481 480 483 476 475 477 478 477 

Enfermagem 153 150 144 137 144 145 147 144 158 154 157 

Total 633 628 621 618 624 628 623 619 635 632 634 

 

 

           2.1.8 Recepção aos estudantes ingressantes 

 

Há anos a FAMEMA se preocupa com a recepção dos novos 

estudantes, provindos do vestibular. Desta maneira, é instituída pela 

Diretoria Geral uma Comissão composta por representantes de diversos 

segmentos institucionais e representantes estudantis, que planejam em 

reuniões semanais as atividades de acolhimento aos novos estudantes, 

além de seus pais ou familiares, acreditando que este acolhimento influencia 

positivamente na segurança que o novo estudante sente de que a sua 

escolha pelo Curso e Instituição foi realmente certa. 

No ano de 2020 a programação seguiu um cronograma com 

atividades informativas, motivacionais, apresentação de serviços oferecidos 

pela Instituição, além de conferência que permearam as atividades 

curriculares abordando temas de interesse estudantil e coletivo. 

A proposta desde o momento da matrícula foi de mostrar ao 

estudante e seus pais ou familiares serviços importantes oferecidos pela 

FAMEMA, como NUADI – Núcleo de Apoio ao Discente, POE – Programa 

de Orientação do Estudante e SASC – Serviço de Atenção à Saúde do 

Colaborador, que atuam com o objetivo de atendê-los em suas 

necessidades de saúde com um olhar ampliado e integrado para suas 

necessidades de saúde e também apresentação pelo Núcleo Técnico de 

Informação – NTI da página da FAMEMA e do SIGAWEB (Sistema de 

Informação para o estudante). 

Como inovação, também em 2020, foi à instituição de avaliação a ser 

preenchida pelos estudantes após cada atividade proposta, obtendo um 

resultado 100% satisfatório após análise. 
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Os pais ou familiares dos estudantes são convidados neste primeiro 

momento para que possam também participar destas atividades, com 

objetivo de conhecer a realidade da FAMEMA, seus Diretores, professores, 

funcionários e serviços, o que proporciona maior conforto e segurança do 

ambiente universitário que será frequentado por seus filhos. 

 

2.1.9 Corpo Docente 

 

O corpo docente da Instituição conta com 226 profissionais (150 

docentes e 76 assistentes de ensino), com a seguinte titulação: 76 

especialistas, 51 mestres, 92 doutores, 6 pós-doutores e 1 livre-docente. 

 

2.1.10 Monitorias e Bolsa Auxílio 

 

Foram elaboradas e encaminhadas para tramitação nas devidas 

instâncias superiores os anteprojetos de lei para concessão de bolsas 

permanência e de monitoria aos estudantes dos cursos de graduação da 

Faculdade de Medicina de Marília. 

 

 2.1.11 Abertura de Edital Público paraTransferência 

 

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

onze vagas de transferência para a quinta série do Curso de Medicina para 

o ano letivo de 2021, que se iniciará no dia 29 de março de 2021. 

 

        2.1.12 ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

 

Avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em 

relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares 

dos cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias 

ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de 

atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial. 
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É aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) desde 2004. 

Os resultados do ENADE 2019 foram publicados em outubro de 2020 

e os Cursos de Medicina e Enfermagem obtiveram conceito 5. 

 

 

 

CURSO DE MEDICINA - Enade 2019 

Enade Conceito 5 

Conceito preliminar de Curso - 

CONCLUINTES 2019 

Nº de Inscritos 81 

Nº de Participantes 81 

Desempenho médio dos concluintes na 

formação geral 

60,2 

Desempenho médio dos concluintes no 66,7 

componente específico  

Resultado Geral – Média 65,1 

INGRESSANTES 2019 

Nº de inscritos  
 

Os ingressantes 

foram 

dispensados 

do ENADE. 

Nº de participantes 

Desempenho médio dos ingressantes na 
formação geral 

Desempenho médio dos ingressantes no 
componente específicos 

Resultado Geral – Média 
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CURSO DE ENFERMAGEM – Enade 2019 

Enade Conceito 5 

Conceito preliminar de Curso - 

CONCLUINTES 2019 

Nº de Inscritos 28 

Nº de Participantes 28 

Desempenho médio 

formação geral 

dos concluintes na 44,4 

Desempenho médio 

componente específico 

dos concluintes no 57,4 

Resultado Geral – Média 54,2 

INGRESSANTES 2019 

Nº de inscritos  
 

Os ingressantes 

foram 

dispensados do 

ENADE. 

Nº de participantes 

Desempenho  médio dos ingressantes na 
formação geral 

Desempenho  médio dos ingressantes no 
componente específicos 

Resultado Geral – Média 

 

 

 2.1.13 Adaptações necessárias frente à pandemia 

 

Considerando a análise das características definidas para cada 

unidade educacional, foi possível planejar a introdução dos recursos de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no desenvolvimento das 

Unidades Educacionais Sistematizadas - UES que abrangem os 

conhecimentos teórico-cognitivos, que são desenvolvidos com as tutorias. 

Da mesma forma o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) no Curso de Enfermagem demandou a introdução dos mesmos 

recursos, tanto para a construção dos conhecimentos como nas orientações 

específicas da elaboração do TCC. 

As demais Unidades Educacionais; UPP 5 e 6 da medicina (internato) 

e UPP 4 de enfermagem (estágios supervisionados), possuem 

características que se enquadravam em atividades às quais, de acordo com 

a Deliberação CEE nº 177/2020, em seu Artigo 6º, § 2º excetuavam-se da 

mesma. A Deliberação CEE nº 185/2020 autorizou a complementação das 

atividades práticas, ou de aprendizagem em serviço, desde que respeitadas 
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às orientações das Autoridades Sanitárias, de modo a cumprir as 

competências prevista nas Diretrizes Curriculares Nacionais e garantida 

adequada supervisão. 

A infraestrutura física da Faculdade de Medicina de Marília foi 

disponibilizada para os docentes e estudantes com dificuldades de acesso a 

equipamentos e internet. 

O Setor de Apoio Didático Pedagógico (SADP) desenvolveu 

atividades para suporte e atendimento aos docentes e estudantes para o 

uso das TICs e principalmente do AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 

- Moodle - fazendo a intermediação das questões técnicas e operacionais 

junto ao Núcleo de Tecnologia de Informação - NTI da FAMEMA. 

Os docentes do Programa de Desenvolvimento Docente – PDD da 

FAMEMA auxiliaram com tutoriais e apoio pedagógico aos docentes para 

uso e manejo das ferramentas do AVA. 

As avaliações foram adaptadas para serem realizadas por meios 

virtuais com apoio do Comitê de Avaliação Cognitiva, aprovadas em 

reuniões do Grupo Gestor e Colegiado dos Cursos de Medicina e 

Enfermagem. Devido ao contexto de atividades remotas os formatos foram 

elaborados por meio da plataforma institucional - Sistema de Gestão 

Acadêmica - SIGA Web com acesso individual de cada docente. Os prazos 

de entrega desses formatos foram estabelecidos nos cadernos das unidades 

educacionais. Posteriormente foi liberado um prazo de três dias úteis para a 

ciência e comentários do estudante. O estudante com conceito insatisfatório 

obteve acesso ao formato de recuperação (F2) também por meio da 

plataforma institucional Sistema de Gestão Acadêmica - SIGA Web com 

acesso mediante cadastro do Registro Acadêmico – RA e senha 

individualizada. 

Os Exercícios de Avaliação Cognitiva – EACs também foram 

reorganizados para serem realizados por meio da plataforma institucional 

Sistema de Gestão Acadêmica - SIGA Web com acesso individual de cada 

estudante. O Comitê de Avaliação Cognitiva - CAC, juntamente com o Grupo 

Gestor da Academia e o NTI - Núcleo Técnico de Informação, elaborou a 

proposta que foi aprovada em reunião Extraordinária do Colegiado dos 
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Cursos de Medicina e Enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília do 

dia 19/06/2020. 

Além disso, foram desenvolvidas interfaces na plataforma institucional 

do Sistema de Gestão Acadêmica – SIGA Web, que possibilitaram as 

correções das questões pelos responsáveis, bem como a disponibilização 

de comentários individualizados do docente para as perguntas respondidas 

pelos estudantes. Ali também foram disponibilizados os gabaritos das 

questões, bem como as prescrições do plano de recuperação, com prazo de 

três dias úteis para a ciência e comentários do estudante. 

Excepcionalmente, a devolutiva será caracterizada pelo acesso aos 

comentários individualizados das correções realizadas pelos docentes bem 

como ao gabarito das questões. 

Também foi elaborada a interface da plataforma SIGA Web para 

realização da solicitação de revisão das questões pelos estudantes. As 

revisões serão agendadas individualmente ou em grupo por meio da 

plataforma Moodle, respeitando-se os prazos regimentais. 

Em reunião do Grupo Gestor da Academia realizada em 25 de agosto 

de 2020 também foram revistos os critérios do Comitê de Análise de 

Desempenho do Estudante - CADE para adaptação ao período de 

atividades remotas. 

 

            2.2 Laboratórios de Aprendizagem 

 

Parte das atividades acadêmicas e pedagógicas dos Cursos de 

Medicina e Enfermagem é realizada em Laboratórios de Aprendizagem 

ligados à Diretoria de Graduação. 
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             2.2.1 Laboratório Morfofuncional e de Simulação 

 

O Laboratório Morfofuncional foi inaugurado no dia 12 de agosto de 

1997, no auge da mudança curricular, do modelo tradicional para 

metodologia ativa de ensino aprendizagem, nos cursos de medicina e de 

enfermagem da FAMEMA. O propósito deste cenário é contribuir para a 

construção individual ou coletiva do conhecimento dos estudantes de 

medicina e de enfermagem, sendo este um espaço auto didático. Os 

estudantes têm acesso às peças anatômicas que foram submetidas a 

tratamentos de corrosão, embalsamento, acondicionamento em cubos de 

acrílico e formol. O laboratório está estruturado com modelos anatômicos 

sintéticos e realísticos em dimensões e textura próximas às estruturas 

humanas, acompanhados de guias para seu manuseio e aprendizado. 

Lâminas das diversas estruturas 

microscópicas do corpo humano, filmes, 

slides, pôsters, um acervo significativo de 

imagenologia, onde o estudante, com 

guias explicativos para as radiografias, 

consegue se preparar para a construção 

coletiva do conhecimento nas tutorias e 

habilidades para as experiências no 

mundo do trabalho.  

Entre as atividades desenvolvidas, em tempo de normalidade, no 

Laboratório Morfofuncional da FAMEMA, destacam-se ainda: 

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

do curso de enfermagem e da primeira à sexta série de medicina. O 

Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde – áreas 

Urgência, Materno Infantil, Saúde Coletiva, Saúde Mental e Médico 

Cirúrgico, realizam atividades didáticas no Laboratório Morfofuncional, 

considerando as diferentes especificidades; 

b. Apoio à Prática Profissional (APP): esta atividade foi construída para 

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

da UPP1, UPP2, UPP4 da enfermagem e UPP6 da medicina. 
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Realizamos respectivamente as atividades de: biossegurança e lavagem 

das mãos, curativos, medicações via oral, inalatória, endovenosa e 

intramuscular. Na sexta série de medicina e quarta de enfermagem 

realizamos em conjunto atividades de procedimentos cirúrgicos em 

bonecos simuladores preparados pelas colaboradoras sobre 

atendimento inicial à vítima de trauma; 

c. Atividades de Avaliação: todas as séries dos cursos de medicina e 

de enfermagem constroem suas atividades de avaliação - EAPP 

(Exercício de Avaliação da Prática Profissional) e encaminham suas 

solicitações ao Laboratório Morfofuncional para a organização destas 

práticas: preparando os pacientes simulados com maquiagens 

específicas para cada caso, na busca de aproximar, cada vez mais 

simulações e prática profissional. Cenários de avaliação são 

estruturados para Exame Clínico Estruturado por Objetivo (OSCE) para 

o sexto ano médico, que acontece em fevereiro e setembro de cada ano. 

Em especial na FAMEMA, desenvolvemos o OSCE articulado a uma 

avaliação cognitiva, articulando os atributos cognitivos, atitudinais e 

psicomotores na busca de avaliar competências; 

d. Residência Multiprofissional e Médica: o Laboratório 

Morfofuncional e de Simulação participa ativamente do processo de 

avaliação ao final do programa; 

e. Tutorias: uso de salas para os grupos de tutoria utilizando os 

modelos anatômicos, sala de imagem e acervo literário; 

f. Atividades pedagógicas das disciplinas Básicas e de 

Especialidades: acontecem com frequência, com prévio agendamento 

das práticas para as séries de graduação dos cursos de medicina e de 

enfermagem. 

g. Atividades didáticas das Ligas: espaço utilizado para as reuniões e 

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

Pediatria, Liga de Assistência à Gestante, Liga de Geriatria, Liga do 

trauma, Projeto Alfa-FAMEMA, Liga de Gerontologia, Sociedade 

Científica de Pneumologia, liga de Cardiologia, entre outras; 

h. Consultorias: uso do espaço interno para as Consultorias das 
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disciplinas básicas e de especialidades. Os monitores da disciplina de 

Embriologia 

i. Apoio à Comunidade: apoio às equipes: Projeto Alfa, Secretaria 

Municipal de Saúde, SENAC, Instituto Ana Nery de Marília, Colégio 

Shunji Nishimura (Pompéia/SP), Workshop Diretório Acadêmico, 

Unimed; Colégio Criativo, Instituto Ana Nery, Workshop Scotme, Escola 

ETEC Antônio Devisate de Marília, Colégio Água Viva, Instituto de 

Protagonismo Juvenil, Sest/Senat; 

j. Trabalhos de Iniciação Científica: os trabalhos são orientados por 

docentes de diferentes áreas do conhecimento e objetivam a 

interdisciplinaridade e trabalho multiprofissional; 

k. Apoio para atividades acadêmicas, de pós-graduação ou 

capacitação em serviço de funcionários: o Laboratório Morfofuncional 

e de Simulação facilitam o desenvolvimento de atividades acadêmicas 

ou de cursos de extensão universitária e de residência médica das 

diferentes áreas propostas pela FAMEMA. Os materiais e modelos 

simuladores do Laboratório Morfofuncional tornou possível realizar as 

capacitações de muitas instituições e recursos humanos, como: 

k.1. Capacitação dos Trabalhadores do Complexo Hospitalar da 

FAMEMA: por meio de empréstimos de manequins, possibilitou a 

capacitação em Punção de Portocath desenvolvida aos Enfermeiros da 

Instituição vinculados ao HCI, HCII e Ambulatório Mário Covas. Além de 

capacitação em atendimento de urgência aos colaboradores da 

quimioterapia e ambulatório; 

k.2. Monitoria: Não aconteceu em 2020. 

 

Infraestrutura Existente: Atualmente o Laboratório Morfofuncional e de 

Simulação contam com a seguinte estrutura: sala administrativa, sala de 

vídeo, três salas com peças anatômicas e material literário para 

autoaprendizagem, estruturada no sentido cranio caudal, sala com 12 

microscópios para desenvolvimento de atividades das disciplinas de 

histologia, embriologia, imunologia e patologia; quatro salas com simuladores 

de baixa, média e alta fidelidade e de baixo custo para simulação de 



   

 

39 

 

procedimentos como punções venosas, drenagens, sondagens vesical e 

gástrica, ausculta cardíaca e pulmonar, otoscopia, pressão arterial e pelves 

para exames de papanicolau; oito salas disponíveis para as atividades de 

simulação no Carmelo e mais cinco salas na Unidade de Educação. Ainda 

assim o espaço está muito restrito para o número de atividades realizadas 

por todas as séries 

Laboratório de Simulação: apesar da proposta de seu funcionamento 

no antigo prédio do Núcleo de Gestão Assistencial (NGA) de Marília, tal 

processo não avançou em 2020. Registrou-se apenas a chegada de 

mobiliário que foi acomodado nas dependências do NGA. 

Justificativa: A Faculdade de Medicina de Marília foi pioneira na 

inovação e implantação da metodologia ativa de ensino aprendizagem no 

Brasil e, precocemente, iniciou os trabalhos de simulação da prática 

profissional, tanto com simuladores de alta fidelidade, como simuladores de 

baixo custo e pacientes simulados. É sabido que a FAMEMA é uma das 

únicas Instituições neste país mantendo, exemplarmente, um programa de 

pacientes simulados. 

Vem estruturando cenários de aprendizagem que permitam a 

construção de habilidades cognitivas, atitudinais e psicomotoras nos cursos 

de medicina e de enfermagem, propiciando um caráter inovador, formação 

continuada progressiva e metodologia ativa como base de sua estruturação. 

O Laboratório de Simulação conta ainda, com cinco salas na Unidade 

de Educação, pois algumas situações como os EAPP’s de todas as séries 

extrapolam o número de salas disponíveis no novo espaço físico (NGA). As 

salas da Unidade de Educação são checadas e supervisionadas pelos 

recursos humanos do Laboratório Morfofuncional e de Simulação. Nesta 

mesma estrutura fica o acervo dos Laboratórios Morfofuncional e Simulação. 

Equipe técnica-administrativa: O laboratório Morfofuncional e de 

Simulação conta com um coordenador. Recursos humanos: o laboratório 

conta com três auxiliares de enfermagem, sendo que um deles está lotado 

no Laboratório Morfofuncional do HCII e um escriturário. Oferece programa 

anual de monitoria, o qual não foi possível ser efetivado no ano de 2020 

devido à situação epidemiológica da Covid 19. Quando o programa está em 
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funcionamento permite o atendimento às consultas dos estudantes ao 

Laboratório, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h. 

 

2.2.2 Laboratório de Embriologia 

 

Neste espaço de aproximadamente 45m2, está disponível um 

laboratório completo para análises de morfologia geral e morfometria-

estereologia, contando com equipamentos e materiais de consumo que 

tornam viável qualquer processamento histológico tanto em resina 

metacrilato glicol quanto em parafina/paraplaste, dependendo do tipo de 

análise compreendida nos projetos dos mestrandos e dos alunos de 

iniciação científica, bem como os ensaios imunohistoquímicos. Este 

laboratório também conta com um software de captura e análises de 

imagens, o que possibilita realizar análises morfométrica-estereológicas dos 

diferentes tecidos 

 

           2.2.3 Laboratório Multidisciplinar I e II 

 

Laboratório de Atividades Práticas I: Neste espaço são desenvolvidas 

atividades práticas da área básica, sobretudo de disciplinas que 

desenvolvem atividades de microscopia como embriologia, histologia, 

patologia, imunologia, microbiologia. No ano de 2019 houve investimento 

institucional com o objetivo de renovação e aprimoramento dos 

equipamentos do local, com as compra de microscópios, microcomputador, 

tela digital, Datashow, ar-condicionado tipo split. Desta forma, o laboratório 

conta, atualmente, com uma estrutura completa para projeção das imagens 

das lâminas, contemplando microscópio trinocular acoplado à câmera de 

vídeo digital e software de captura de imagens. Além disso, apresenta 

microscópios binoculares para serem utilizados pelos estudantes durante as 

aulas. Em função do Plano de Expansão da Radioterapia – PER-SUS, cujo 

HCFAMEMA foi contemplado, uma área do Núcleo de Cadeiras Básicas será 

demolida. Assim, em dezembro de 2020, esse Laboratório de Aulas Práticas 

foi alocado no terceiro andar do Hemocentro, onde todos os equipamentos 
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foram transferidos para o novo espaço e as instalações foram adaptadas 

para atender aos estudantes na vigência das aulas. 

 

           2.2.4 Laboratório de Atividades Práticas II 

 

          Espaço destinado ao desenvolvimento de atividades práticas da área 

básica, sobretudo das disciplinas de caráter funcional como fisiologia, 

farmacologia, bioquímica, biologia celular, imunológica, microbiologia. No 

ano de 2019 houve investimento institucional com o objetivo de aquisição de 

novos equipamentos para renovação desse laboratório. Atualmente, o 

laboratório conta com capela de exaustão de gases, estufa bacteriológica, 

banho-maria, agitadores, pHmetros, refrigerador, os quais são utilizados 

durante as atividades com os estudantes. Este Laboratório não será afetado 

em razão da demolição prevista devido ao PER-SUS, permanecendo com 

suas instalações no Núcleo de Atenção à Saúde em Cadeiras Básicas. 

 

            2.2.5 Laboratório de Anatomia Humana 

 

        O laboratório de Anatomia Humana é um espaço de 

ensino/aprendizagem que tem por finalidade oferecer recursos didáticos- 

pedagógicos que favoreçam o processo da auto-aprendizagens. Neste 

sentido, possibilita aos estudantes desenvolver a capacidade de 

observação e identificação das estruturas anatômicas do corpo humano, 

bem como à integração dos conteúdos discutidos nos casos de tutoria. Nele 

são desenvolvidas atividades práticas, sempre sob a supervisão do docente 

da disciplina, que visam atender as demandas da 1ª, 2ª e 3ª séries dos 

cursos de medicina e enfermagem. Estas atividades são desenvolvidas em 

pequenos grupos e agendadas previamente de acordo com a necessidade 

de cada série. Posteriormente, o laboratório é utilizado para realizar a 

avaliação prática, parte prática do exercício de avaliação cognitiva (EAC, 

parte 2). Além das atividades práticas e dos EACs, este espaço é utilizado 

pelos estudantes, por vezes, para desenvolver a sessão de tutoria, 



   

 

42 

 

utilizando-se do material anatômico para ter visualização espacial das 

estruturas. 

 

             

               O laboratório de anatomia também conta com o programa de 

monitoria que tem a finalidade de auxiliar os estudantes no processo de 

construção do conhecimento, e assim, minimizar as dificuldades que podem 

ocorrer neste processo. Os monitores se encarregam de abrir o laboratório 

de anatomia no período noturno. Além disso, atendem às solicitações das 

visitas didáticas de outras instituições (cursos técnicos de enfermagem, 

podologia e outros) e participam de workshop do laboratório morfofuncional. 

              Sua área física é dotada de sala de cubas, sala de tanques de 

cadáveres, sala de preparação de peças, museu e sala didática para a 

realização de atividades teórico/práticas. São equipada com 15 mesas de 

aço inox, 39 banquetas, 01 negatoscópio, quadro negro, data show, tela de 

projeção e, mais recentemente, com um sistema de climatização. Possui 

também, além dos cadáveres previamente dissecados, um acervo de peças 

anatômicas devidamente preparadas que permite aos alunos realizar um 

estudo pormenorizado das várias regiões do corpo humano. 

  No ano de 2020 as atividades práticas desenvolvidas no 

laboratório, para os estudantes da 1ª, 2ª e 3ª séries dos cursos de 

medicina e enfermagem, foram suspensas em decorrência da pandemia e, 

a partir do meio ano, a FAMEMA cedeu o espaço físico do laboratório 

didático para o HC utilizá-lo nas demandas advindas da pandemia. Neste 

período também foi realizada a limpeza, higienização e troca do formol das 
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caixas com as peças anatômicas e dos tanques com os cadáveres. Neste 

período demos início a uma projeção de compra de tanques de inox e de 

cubas com a finalidade de substituir as já existentes, buscando assim 

inovar e atender as normas de biossegurança determinadas pela ANVISA. 

 

            2.2.6 Laboratório de Biologia Molecular 

 

Devido à pandemia não houve atividades presenciais no Laboratório 

de Biologia Molecular. Optou-se pelo recurso remoto por meio de 

plataformas onde foram disponibilizadas conferências aos estudantes. Essas 

foram gravadas utilizando-se o aplicativo Loom. 

 

           1ª série: Cursos de Medicina e Enfermagem 

 

  Tema 1: Replicação do DNA, Transcrição do DNA e 

Síntese Proteica 

Carga horária total: 2 horas de conferência 

Objetivo: Propiciar aos estudantes aprendizagem de técnicas 

laboratoriais e, discutir com os estudantes, o caminho do DNA até a síntese 

de proteínas: replicação de DNA, transcrição em RNA e processo de síntese 

proteica. 

Tema 2: Ciclo Celular: crescimento e apoptose. Biologia molecular 

do câncer  

Carga horária total: 2 horas de conferência 

Objetivo: Propiciar aos estudantes aprendizagem sobre regulação do 

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

molecular do câncer. 

 

         3ª série: Curso de Medicina 

Tema 1: Diagnóstico Molecular e Herança monogênica e 

sindrômica  

Carga horária total: 2 horas de conferência 
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Objetivo: Propiciar aos estudantes aprendizagem de algumas técnicas 

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

extração de DNA aplicadas ao diagnóstico molecular. 

Tema 2: Replicação do DNA, Transcrição do DNA e 

Síntese Proteica  

Carga horária total: 2 horas de conferência 

Objetivo: Propiciar aos estudantes aprendizagem de técnicas 

laboratoriais e, discutir com os estudantes, o caminho do DNA até a síntese 

de proteínas: replicação de DNA, transcrição em RNA e processo de síntese 

proteica. 

 

2.3 Unidade de Educação em Ciências da Saúde 

  

A Unidade de Educação em Ciências da Saúde é responsável pela 

organização e desenvolvimento das propostas pedagógicas. 

A Unidade de Educação em Ciências da Saúde tem por atribuição: 

I - coletar, analisar e disseminar informações sobre educação; 

          II - propor a sistematização e a integração dos conhecimentos que vão 

sendo adquiridos;    

         III - manter   intercâmbio   com  instituições  educacionais   nacionais      e 

estrangeiras; 

    IV - propor o aproveitamento da formação e experiências desenvolvidas 

nas instituições mencionadas no inciso anterior; 

V - propor alterações das propostas pedagógicas; 

    VI - desempenhar outras atribuições delegadas pelo Diretor de Graduação. 

Para a execução e o bom desempenho de todas estas atribuições, vários 

segmentos inseridos na Graduação atuam em consonância, tais como: 

 

 

 

 

 

 



   

 

45 

 

           2.3.1 Núcleo de Apoio ao Discente – NUADI 

 

O Núcleo de Apoio ao Discente - NUADI iniciou seus atendimentos no 

ano 1994 com o objetivo principal de oferecer atendimento psicológico e 

psiquiátrico aos estudantes de medicina e enfermagem da Faculdade de 

Medicina de Marília. Atualmente a equipe é composta por profissionais 

Psicólogos, um Psiquiatra, um Assistente Social, um Psicopedagogo e um 

Educador Físico. 

Em 2020 devido à pandemia da COVID-19 e a suspensão das 

atividades curriculares presenciais, a equipe do NUADI, em Trabalho Home 

Office, se adequou de modo remoto para manter suas atividades, atendendo 

estudantes em acompanhamentos e casos novos frente às demandas e 

necessidades apresentadas. 

 Atividades em 2020 

Atendimentos realizados 

1. 264 atendimentos psiquiátricos; 

2. 773 atendimentos psicológicos; 

3. 78 atendimentos sociais individuais; 

4. 12 atendimentos sociais à família; 

5. 167 atendimentos psicopedagógicos 

 

2.3.2 Núcleo Docente Estruturante 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação 

constitui-se de grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e 

contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

Na FAMEMA foram instituídos dois NDE(s), sendo um para cada 

curso oferecido. 

Com a formação do NDE de cada Curso, pode-se observar a 

agilidade nas discussões referentes ao currículo, pois cada um trata das 

suas demandas de acordo com suas especificidades. 
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Em 2020, com uma reestruturação na organização, foi possível alocar 

um profissional secretário em cada NDE, propiciando agilidade aos 

atendimentos nas demandas administrativas dos respectivos Núcleos. 

Com a situação epidemiológica do SARS-Cov-2 e o surgimento de 

reorganizações curriculares, muitos questionamentos foram encaminhados 

aos NDE(s) neste período, que mesmo estando em teletrabalho, 

prontamente responderam as demandas. 

Mesmo 2020 tendo sido um ano letivo atípico, os NDEs dos cursos da 

FAMEMA trabalharam intensamente, conforme segue: 

 

          2.3.3 Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem –  

                    NDE Enfermagem 

 

No ano de 2020 foram realizadas dezesseis reuniões. As atividades 

de rotina foram: 

o A professora Danielle Abdel Massih Pio assumiu a coordenação 

do NDE de Enfermagem; 

o Discutido o modelo proposto pelo NDE para orientar a produção 

dos grupos de estudos sobre as áreas de competência, com 

reformulações; 

o A coordenadora do Núcleo e outros dois componentes do mesmo, 

à Diretoria Geral, para expor os desafios existentes no curso de 

enfermagem, na visão do grupo do NDE de enfermagem; 

o Profa. Dra. Mara Quaglio Chirelli passou a integrar o NDE de 

Enfermagem; 

o Apresentação do Trabalho de pós-doutorado da professora Mara 

Quaglio Chirelli ao grupo, desenvolvido na Faculdade de 

Educação da Unicamp. A pesquisa trabalhou com o cenário de 

formação de profissionais da saúde; 

o O grupo participou da Webinar com a professora Eliana Amaral, 

com o tema “A Escola Médica na Epidemia de Covid-19”; 
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o O Diretor Geral Prof. Dr. Valdeir Fagundes de Queiroz participou 

da reunião do NDE de Enfermagem, destacando fortalezas e de 

fragilidades do Curso de Enfermagem da FAMEMA; 

o Foram discutidos os cuidados e as situações que vão acontecer 

no retorno às aulas, diante da situação de pandemia (as 

necessidades de reorganizações e o acompanhamento/apoio do 

grupo nesse desenvolvimento); 

o Houve discussão de estratégias inovadoras para o trabalho 

remoto e também para o ensino híbrido, com a possibilidade de 

apoio aos professores. Discutido no gestor, com a presença do 

Núcleo de Desenvolvimento Docente (NDD); 

o Revisto, discutido, e atualizado o Regulamento dos NDEs e foi 

enviado para as instâncias superiores para as atualizações 

necessárias; 

o Discutida a necessidade de descrição dos conteúdos para a 

validação do diploma da FAMEMA no exterior e diante de outras 

necessidades dos estudantes; 

o Discussão sobre a implementação da disciplina de libras e foi 

favorável; 

o Foi discutido um documento elaborado pela Comissão de 

Atividade Científica, para que o NDE de enfermagem pudesse dar 

um parecer em função dos dois primeiros anos estarem juntos, e 

o NDE de enfermagem responderam que, o primeiro ciclo pode 

ser em comum e que a proposta pode ser incorporada ao eixo 

curricular do curso de enfermagem; 

o O NDE de Enfermagem está trabalhando nos conteúdos da 

primeira série, considerando o modelo proposto aos grupos que já 

vinham elaborando a reconstrução dos desempenhos por área de 

competência (cuidados individuais e coletivos, organização e 

gestão no cuidado e iniciação científica), e em seguida, trabalhará 

junto com o NDE de Medicina numa proposta única para as 

primeiras séries de ambos os cursos. 
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          2.3.4 Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina – NDE    

                   Medicina 

 

No ano de 2020 realizou-se 42 reuniões oficiais e 22 reuniões extra-

oficias, efetivando-se as seguintes atividades: 

o Coordenação do NDE Medicina: Profa. Dra. Haydée Maria Moreira 

Rodrigues; 

o Continuação em 2020 do: Levantamento de conteúdos curriculares 

da 1ª a 4ª série de Medicina; 

o Leitura das “máscaras” contendo as áreas de conhecimento, 

preenchidas pelos coordenadores de unidades; 

o Revisão do Regulamento do NDE institucional; 

o Revisão da carga horária total do curso; 

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

Direção Geral; 

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

o Apresentação de “proposta curricular” da 1ª a 4ª série de 

Medicina para Diretoria Geral, Diretoria de Graduação e NDE 

Enfermagem; 

o Apresentação do NDE Medicina e NDE Enfermagem para os 

coordenadores de séries e das Unidades UES e UPP, sobre 

atribuições do NDE; 

o Discussão das atividades complementares, iniciação científica, 

extensão e histórico escolar da FAMEMA; 

o Elaboração do regulamento das atividades complementares da 

FAMEMA; 

Foram realizados diversos Pareceres sobre o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas, tanto regulares como adaptadas para período de 

quarentena (presenciais e online). 

 

2.3.5 Programa de Desenvolvimento Docente – PDD 

 

Esse relatório descreve a organização para o desenvolvimento das 

estratégias de desenvolvimento continuado dos Docentes/Professores 
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atuantes na Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), nos âmbitos: da 

Educação Permanente (EP), da Educação continuada (EC) e atividades 

para os docentes ingressantes na academia, como descrito na proposta 

regimental da Instituição. 

 Implementação de capacitações elaboradas pelo Programa/  

         Núcleo de Desenvolvimento Docente 

a. Planejamento das atividades de Educação Permanente (EP) 1º e 2º 

semestres/2020: 

 

Quadro 1 – Programação das atividades de EP- 1º e 2º semestres, 2020 

Tabela de encontros de Educação 
Permanente 

1º semestre 

Série Nº de encontros Nº de participantes Total de 
encontros 

1ª (UES) 09 (grupo1) 
08 (grupo2) 

09 (grupo1) 
08 (grupo2) 

17 

2ª (UES) 11 (grupo1) 
10 (grupo2) 

09 (grupo1) 
08 (grupo2) 

21 

3ª (UES) 09 11 09 

UPP3 – Enf. 02 09 02 

UPP2 02 (grupo1) 
02 (grupo2) 

12 
09 

04 

UPP1, UPP4 
(Ciclo 

Pedagógico) e 

4ª série (UES) 

Não houve encontros 

devido à pandemia da 

COVID 19 

 
_ 

 
_ 

Total geral de encontros: 53 

 

Tabela de encontros de Educação 
Permanente 

2º semestre 

Série Nº de encontros Nº de participantes Total de 
encontros 

1ª (UES) 06 (grupo1) 
05 (grupo2) 

07 
08 

11 

2ª (UES) 08 (grupo1) 
08 (grupo2) 

08 
08 

16 

3ª (UES) 07 10 07 

4ª (UES) 04 10 04 

UPP4 (Ciclo) 06 08 06 

UPP1, UPP2, 

UPP3-Enf. 

Não houve encontros 

devido à pandemia da 

COVID 19 

 
_ 

 
_ 

Total geral de encontros: 44 
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OBS: Os encontros são realizados (semanalmente ou quinzenalmente) de 

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

mesmos. 

 

b. Planejamento das atividades de Educação Continuada (EC) 1º e 

2º semestres/2020: 

Quadro 2 – Planejamento EC 1º e 2º sem/2020 

Série Nº 

Encontros 

Temas/Atividade Finalidade 

 
1ª série 

 
02 

- Processo tutorial: 

decodificação dos passos oficiais 

instituídos na FAMEMA com 

fundamentação teórica dos 

mesmos. 

- Orientação sobre 

apresentação de aula no 

ensino remoto 

- Capacitar professores da 

UPP para fazer tutoria no 

período de férias dos 

tutores. 

- Capacitar 

professor para 

apresentar aula 

remota pela 

plataforma Meet. 

 
2ª série 

 
05 

- Processo tutorial: 

decodificação dos passos oficiais 

instituídos na FAMEMA com 

fundamentação teórica dos 

mesmos. 

 
- Orientação sobre 

apresentação de aula no 

ensino remote 

- Capacitar professores da 

UPP para fazer tutoria no 

período de férias dos 

tutores, 

- Capacitar professor 

para apresentar aula 

remota pelas 

plataformas Meet e 

Loom 

3ª série 01 Orientação sobre apresentação de 

aula no ensino remoto 

Capacitar professor para 

apresentar aula remota pela 

plataforma Meet. 

 
4ª série 

 
09 

Orientação sobre apresentação de 

aula no ensino remoto 

Capacitar professor para 

apresentar aula remota pela 

plataforma Meet. 

UPP3 enf 02 Orientação sobre apresentação 
de aula no ensino remoto 

Capacitar professor para 
apresentar aula remota pela 
plataforma Meet. 

UPP4 04 Orientação sobre apresentação 
de aula no ensino remoto 

Capacitar professor para 
apresentar aula remota pela 
plataforma Meet. 

 
Internato 

 
06 

Orientação sobre apresentação de 

aula no ensino remoto 

Capacitar professor para 

apresentar aula remota 

pela plataforma Meet 
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c. Planejamento das atividades de Pesquisa 

 

Nesse ano de 2020, devido à pandemia, todos os estudos foram 

dirigidos ao atendimento das demandas requeridas ao ensino remoto 

emergencial, dos diferentes cenários de aprendizagem, tanto para 

orientação do grupo de facilitadores da EP, como dos demais grupos de 

docentes. 

No Mestrado Acadêmico estamos finalizando uma dissertação sobre 

as estratégias de desenvolvimento docente, com a parte de Revisão 

Integrativa da Literatura já publicada. 

 

        2.3.6  Núcleo de Avaliação 

 

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

Comitês de Avaliação Cognitiva do Estudante e Avaliação da Prática 

Profissional do Estudante. Este Núcleo também dá suporte à elaboração de 

relatórios e projetos relacionados às inovações curriculares em curso, ou 

almejadas. 

O Grupo de Avaliação é responsável pela análise de documentos 

formais de planejamento curricular e pela elaboração e análise de formatos 

de avaliação sobre o desenvolvimento curricular. É composto por docentes 

dos Cursos de Medicina, Enfermagem e técnico-administrativo. 

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

avaliação da progressão do estudante nos cursos de graduação, sendo 

constituído por uma equipe de apoio à formulação de projetos e 

instrumentos para a verificação da aprendizagem cognitiva. São atribuições 

deste Comitê, entre outras: a validação dos Exercícios de Avaliação 

Cognitiva (EAC), a formulação e aplicação do Teste de Progresso, elucidar 

dúvidas tanto aos estudantes como aos docentes em relação á avaliação do 

ENADE, passar para a comunidade acadêmica os resultados das avaliações 

externas, com análises que auxiliam as disciplinas que compõem as áreas 

de conhecimento que sustentam as competências a realinharem sua 

participação na estrutura curricular. 
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O Comitê de Avaliação da Prática Profissional do Estudante tem como 

propósito auxiliar as equipes de planejamento dos cursos de graduação e pós-

graduação a organizar instrumentos de avaliação que tenham como objetivo 

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

o Informar os prazos de entrega dos dados para organizar as avaliações; 

o Analisar os instrumentos propostos para avaliação de 

desempenho dos estudantes, segundo princípios do projeto 

político; 

o Verificar a validade e a confiabilidade dos instrumentos propostos; 

o Correlacionar o critério-referência de cada série dos cursos de 

graduação e de pós-graduação com os instrumentos propostos; 

o Orientar as equipes na construção dos instrumentos.   

 Produtos e resultados do trabalho realizado pelos Comitês e      

           Grupo de Avaliação em 2020 resumem-se a atividades de: 

o Elaboração do material de avaliação; 

o Atividades de pesquisa; 

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

Exercícios de Avaliação da Prática Profissional (EAPP); 

o Participação na elaboração do Teste de Progresso Medicina 2020; 

o Participação na elaboração do Teste de Progresso Enfermagem 2020; 

o Envio de trabalhos científicos para eventos; 

o Participação em eventos; 

o Parceria com a ABEM - Associação Brasileira de Educação Médica; 

o Publicações; 

o Participação colaborativa com o NDE na semana de Planejamento 

/2020; 

o Participação no NDE (Núcleo Docente Estruturante) Comissão do 

Internato; 

o Participação no 9º CIAIQ 2020 (14 a 17 de julho de 2020)  formato 

exclusivamente online. 

 

2.3.6.1 Elaboração de material de avaliação 

o Participação na análise do instrumento de avaliação das UPP (EAPP – 
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Exercício de Avaliação da Prática Profissional) pelo Comitê de Avaliação 

da Prática Profissional do Estudante. 

o Participação na análise dos instrumentos de avaliação cognitiva (EAC – 

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

Comitê de Avaliação Cognitiva do Estudante. 

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

conjunto com o Núcleo Interinstitucional de Estudos e Práticas de 

Avaliação em Educação Médica (NIEPAEM), foi aplicado online em 

12/11/20, para os estudantes de 1ª à 6ª série de medicina. 

o Teste de Progresso para os estudantes de Enfermagem, elaboração em 

conjunto com o Consórcio das Escolas de Enfermagem do Estado de 

São Paulo, a ser aplicado em 2021 devido à pandemia, para os 

estudantes de 1ª à 4ª série de enfermagem. 

 

Teste de Progresso Interinstitucional Medicina / 2020 

Série Nº de estudantes 

que fizeram o 

teste 

Nº total de 

Estudantes 

% de estudantes que fizeram o 

teste em relação ao nº total 

1ª 75 77                        97,40% 

2ª 82 82        100% 

3ª 77 77 100% 

4ª 77 77 100% 

5ª 73 74                                      98,64% 

6ª 89 89 100% 

Total 473             476                      99,36% 

 

Atividades de Pesquisa / Relatório Técnico 

o Relatório “Avaliação de Resultado da Formação de Enfermeiros da 

FAMEMA 2012 a 2014”. Autores: Anete Maria Francisco, Cássia 

Galli Hamamoto, Maria Cristina Guimarães Costa e Haydée Maria 

Moreira. 

o Relatório “1º F5 da Unidade de Prática Profissional (UPP1) 

preenchido eletronicamente pelos estudantes da 1ª Série dos 



   

 

54 

 

Cursos de Medicina e Enfermagem 1º Semestre/2019”. Autores: 

Grupo deAvaliação. 

o Relatório “1º F5 da Unidade de Prática Profissional (UPP1) 

preenchido eletronicamente pelos estudantes da 1ª Série dos 

Cursos de Medicina e Enfermagem 2º Semestre/2019”. Autores: 

Grupo de Avaliação. 

o Relatório “Relatório da Unidade Educacional Sistematizada (UES) 

–1º e 2º semestre de 2019 F5 preenchido por estudantes da 1ª 

série Medicina e Enfermagem FAMEMA” Autores: Grupo de 

Avaliação. 

o Em andamento: “Relatório do F5 da 5ª série de Medicina FAMEMA”. 

   Autores: Grupo de Avaliação. 

o Em andamento: “Relatório do F5 da 6ª série de Medicina FAMEMA”. 

   Autores: Grupo de Avaliação. 

o Em andamento: “Revisão dos Formatos do Caderno de Avaliação”. 

   Autores: Grupo de Avaliação. 

 

        2.3.6.2 Análise dos  Exercícios  de  Avaliação  Cognitiva (EAC)  e  

                      dos Exercícios de Avaliação da Prática Profissional (EAPP) 

 

o Apoio aos coordenadores de unidades para elaboração do EAC 

pelo Comitê de Avaliação Cognitiva do Estudante; 

o Apoio aos coordenadores de unidades para elaboração do EAPP 

pelo Comitê de Avaliação da Prática Profissional do Estudante. 

 

          2.3.6.3 Trabalhos 

 

9º CIAIQ 

Publicados 

o Capitulo de livro publicado e apresentado no CIAIQ 2020; 

“INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO: AVANÇOS E 

DESAFIOS” ISSN:2184-7770ISBN: 978-989-54759-1-9; Editores: 

Susana Oliveira e Sá, Fábio Freitas, Paulo Castro, Mercedes 
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González Sanmamed e António Pedro Costa v. 2 (2020): 

Investigação Qualitativa em Educação: avanços e desafios; 

Capítulo “ELABORAÇÃO DE JOGO EDUCACIONAL NA 

FARMACOLOGIA: A VALIDAÇÃO POR ESPECIALISTAS” 

Autores: Karla Meira Castro Zepponi; Luzmarina Aparecida 

Doretto Braccialli;Osni Lázaro Pinheiro. DOI: 

https://doi.org/10.36367/ntqr.2.2020.476-489 

 

o Capitulo de livro publicado e apresentado no CIAIC 2020; livro 

“INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO: AVANÇOS E 

DESAFIOS” ISSN:2184-7770ISBN: 978-989-54759-1-9; Editores: 

Susana Oliveira e Sá, Fábio Freitas, Paulo Castro, Mercedes 

González Sanmamed e António Pedro Costa v. 2 (2020): 

Investigação Qualitativa em Educação: avanços e desafios/ 

Capítulo “FORMAÇÃO MÉDICA: AVALIAÇÃO DOS 

ESTUDANTES SOBRE O INTERNATO” Autores: Elza de 

Fátima Ribeiro Higa; Luzmarina Aparecida Doretto Braccialli; 

Magali Aparecida Alves de Moraes; Silvia Franco da Rocha 

Tonhom; Osni Lázaro Pinheiro; Haydée Maria Moreira. DOI: 

https://doi.org/10.36367/ntqr.2.2020.564-574 

 

      Artigo Publicado 

      Artigo em periódicos 

 

o Artigo encaminhado para publicação – 2020 “no prelo” Revista 

de APS – 2020 “Artigo: Políticas Públicas para a formação 

médica no SUS: concepções de profissionais e estudantes.” 

ISSN -1516-7704; Autores: Stephanie Ribeiro Lacerda; Carlos 

Lazarini; Luzmarina Aparecida Doretto Braccialli. 

 

2.3.6.4  Participação em Eventos 

 

          9º   Congresso   Ibero-Americano   em  Investigação  Qualitativa –     

https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/issue/view/2
https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/issue/view/2
https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/issue/view/2
https://doi.org/10.36367/ntqr.2.2020.476-489
https://doi.org/10.36367/ntqr.2.2020.476-489
https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/issue/view/2
https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/issue/view/2
https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/issue/view/2
https://doi.org/10.36367/ntqr.2.2020.564-574
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          CIAIQ 2020 14 a 17 de Julho de 2020 – formato exclusivamente  

          online.Membros do Núcleo de Avaliação que participaram do     

          evento: Elza de Fátima Ribeiro Higa. 

o Capitulo de livro publicado apresentado no CIAIQ 2020; 

“INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO: AVANÇOS E 

DESAFIOS” ISSN: 2184-7770ISBN: 978-989-54759-1-9; Editores: 

Susana Oliveira e Sá, Fábio Freitas, Paulo Castro, Mercedes González 

Sanmamed e António Pedro Costa v. 2 (2020): Investigação Qualitativa 

em Educação: avanços e desafios; Capítulo “ELABORAÇÃO DE JOGO 

EDUCACIONAL NA FARMACOLOGIA: A VALIDAÇÃO POR 

ESPECIALISTAS” Autores Karla Meira Castro Zepponi; Luzmarina 

Aparecida Doretto Braccialli; Osni Lázaro Pinheiro. DOI: 

https://doi.org/10.36367/ntqr.2.2020.476-489 

o Capitulo de livro publicado e apresentado no CIAIC 2020; livro 

“INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO: AVANÇOS E 

DESAFIOS” ISSN:2184-7770ISBN: 978-989-54759-1-9; Editores: 

Susana Oliveira e Sá, Fábio Freitas, Paulo Castro, Mercedes 

González Sanmamed e António Pedro Costa v. 2 (2020): 

Investigação Qualitativa em Educação: avanços e desafios/ 

Capítulo “FORMAÇÃO MÉDICA: AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES 

SOBRE O INTERNATO” Autores: Elza de Fátima Ribeiro Higa; 

Luzmarina Aparecida Doretto Braccialli; Magali Aparecida Alves de 

Moraes; Silvia Franco da Rocha Tonhom; Osni Lázaro Pinheiro; 

Haydée Maria Moreira. DOI: 

https://doi.org/10.36367/ntqr.2.2020.564-574 

 

Parceria 

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

nas Regionais da ABEM. 

o Parceria com o Consórcio de Escolas de Enfermagem do Estado 

de São Paulo para a aplicação do Teste de Progresso para o 

curso de enfermagem, criado em 2019, com as seguintes escolas: 

Escola de Enfermagem da USP – São Paulo, UNICAMP, 

UNIFESP,  UFsCar. 

https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/issue/view/2
https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/issue/view/2
https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/issue/view/2
https://doi.org/10.36367/ntqr.2.2020.476-489
https://doi.org/10.36367/ntqr.2.2020.476-489
https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/issue/view/2
https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/issue/view/2
https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/issue/view/2
https://doi.org/10.36367/ntqr.2.2020.564-574
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o UNESP Botucatu, FAMEMA e FAMERP. Sílvia Franco da Rocha 

Tonhom e Maria Cristina Guimarães da Costa. 

 

2.3.6.5 Programação Docente Institucional 2020 (MAPA2020) 

 

A Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA tem em seu 

calendário institucional um período ao final de cada ano letivo, destinado ao 

preenchimento da Programação Docente Institucional para o ano seguinte. 

Este “Mapa Docente” como é conhecido, é um instrumento de Planejamento 

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

as atividades curriculares propostas, com a certeza que os docentes estarão 

inseridos em todas elas. Para esta Programação Docente-Institucional 

existem regras que são encaminhadas após aprovadas na Congregação a 

todos os docentes, as quais oficializam e regulamentam o preenchimento do 

documento. No ano de 2020, com a reorganização curricular e a 

readequação do calendário acadêmico que foi estendido até o final de 

março/21, o preenchimento do Mapa 2020 que atenderá o ano letivo 2021 

deverá ser proposto em fevereiro de 2021. 

 

           2.3.6.6 Programa de Paciente Simulado 

 

Em 1997 e em 1998, com a mudança dos currículos e dos métodos 

de ensino-aprendizagem nos Cursos de Medicina e de Enfermagem da 

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), iniciou-se uma nova forma de 

avaliar e conceber a avaliação do desempenho dos estudantes, não se 

restringindo apenas aos recursos cognitivos. Desse modo, em 1998, utilizou-

se pela primeira vez a avaliação prática estruturada de habilidades clínicas e 

de comunicação com pacientes simulados ao final do ano letivo. Esta 

avaliação do estudante foi sendo inserida nas demais séries dos Cursos de 

Medicina e Enfermagem. Em 2003, ocorreu nova mudança curricular e o 

Programa de Pacientes Simulados ampliou-se com a criação dos 

Laboratórios de Práticas Profissionais nos quais estão inseridos os 

pacientes simulados nas atividades de ensino aprendizagem. 
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Historicamente o Programa de pacientes simulados surgiu na 

Faculdade de McMaster, no Canadá, em 1969, coordenado pelo Dr. Howard 

Barrows e vem sendo implantado em vários países. Sua utilização pode ser 

observada também nos Estados Unidos, em alguns países da Europa e, 

mais recentemente, foi introduzido na América Latina (VENTURELLI, 1997; 

HOWLEY, 2004; WARD; WANDERLEY; ALEGRE, 2005; MAZZONI; 

MORAES, 2006; TRONCON, 2007). 

Denominamos pacientes simulados pessoas que são 

treinadas/capacitadas para simular/dramatizar características da história de 

vida de alguém, assim como os achados físicos de um caso real, em 

diversos contextos como o hospitalar, ambulatorial, residencial, entre outros. 

Eles podem representar diferentes papéis: paciente, familiar de um paciente, 

agente comunitário, auxiliar de enfermagem entre outros. É um profissional 

contratado para assumir estes papéis e repeti-los quantas vezes forem 

necessárias diante dos estudantes dos Cursos de Medicina e Enfermagem, 

ou de outros cursos de pós-graduação da FAMEMA. 

         O paciente simulado/ator amador pode ser utilizado tanto em situações 

de ensino-aprendizagem, na 

avaliação do desempenho dos 

estudantes, como também em 

atividades de capacitação 

docente e seleção de 

candidatos para as residências 

médicas e multiprofissionais 

da FAMEMA. 

O Programa de 

Pacientes Simulados no ano de 2020 foi desenvolvido no final de janeiro de 

2020, com a capacitação de 20 pacientes simulados para atividades 

semanais nos Laboratórios de Prática Profissional, referentes às 2ªs séries 

dos Cursos de Medicina e Enfermagem e 3ªs séries de ambos os cursos até 

o mês de março, momento que as aulas presenciais foram suspensas, 

devido à pandemia da Covid-19. 
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Em razão desta parada, foram realizados comunicados a firma 

contratada solicitando a suspensão provisória do contrato, até que em 

novembro estávamos nos organizando para retomar as atividades remotas 

com os pacientes simulados, mas o contrato foi suspenso definitivamente 

devido à firma não cumprir o solicitado em contrato. 

Desse momento, passamos a providenciar processo para nova 

contratação, que se encontra em andamento seguindo os trâmites legais 

obrigatórios. 

Houve comprometimento das atividades de prática profissional 

simuladas as quais pretendemos recuperar em 2021, para possibilitar a 

finalização das séries e as avaliações práticas dos estudantes que constam 

no Manual de Avaliação. 

 

 2.3.6.7 Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

A CPA da FAMEMA passou por reformulação de seus membros 

surgindo assim necessidade do entendimento da proposta e retomada da 

pesquisa anterior, para readequá-la e desenvolvê-la. Nesse momento, a 

proposta foi dar escuta aos estudantes, aos professores e aos profissionais 

técnicos administrativos com o objetivo de realizar uma auto avaliação 

acerca do desenvolvimento dos Cursos de Medicina e de Enfermagem, 

possibilitando a participação de outros atores para melhor compreensão do 

processo de ensino-aprendizagem. 

A positividade apontada pelos estudantes em relação aos 

desempenhos sinalizados denota uma consonância com a proposição com o 

Projeto Político dos Cursos (PPC), que propõe a formação de um 

profissional crítico-reflexivo, ético, que produza conhecimentos e se 

mantenha ativo no processo de aprender a aprender. 

A integração dos cursos nos dois primeiros anos de formação obteve 

uma avaliação, pelos estudantes, na sua maioria como excelente (65%), 

seguida por bom (25%) denotando uma estratégia potente para o 

desenvolvimento das atividades no processo de ensino. 
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Os resultados também sinalizaram avanços no aspecto de 

infraestrutura, embora, chama a atenção para o percentual de docentes que 

identificaram ter necessidades especiais (13,6%), não possibilitando clareza 

da especificidade dessas necessidades e se as mesmas estão sendo 

atendidas, devido ao limite dessa investigação. 

Os estudantes apontaram alguns desafios na articulação do ensino e 

da pesquisa com as atividades da extensão, bem como nos incentivos 

oferecidos para investimentos em pesquisa. Outros desafios foram 

identificados nos processos comunicacionais e na necessidade de 

valorização dos profissionais. 

É importante que a Instituição possa utilizar os resultados dessa 

pesquisa como ferramenta de planejamento e gestão. 

No ano de 2020, no primeiro momento foi realizada uma reunião com 

a Diretoria para apresentação do relatório referente às atividades realizadas 

desde a implementação dessa Comissão atual. Depois realizamos reuniões 

quinzenais a partir de agosto, de forma remota e, nesses encontros, foram 

avaliados e reformulados os instrumentos de coleta de dados de estudantes, 

docentes e profissionais técnicos administrativos para organizar uma nova 

pesquisa online nesse ano de 2021. Também foi realizada reunião com o 

Prof. Eduardo Chagas, da Estatística para refinamento dos instrumentos. A 

Comissão está tendo reuniões e a proposta está em andamento. 

 

        2.3.7 Biblioteca 

 

A Biblioteca da Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA tem 

como objetivo dar suporte às atividades de graduação, pós-graduação, 

pesquisa e extensão, fornecendo e promovendo o acesso às informações 

atualizadas na área de ciências da saúde. Em atendimento a este objetivo, a 

biblioteca da Faculdade de Medicina de Marília desenvolve diversas 

atividades de forma rotineira, buscando sempre ampliação e 

aperfeiçoamento das mesmas, em acompanhamento ao desenvolvimento de 

novas tecnologias e demandas das necessidades. No corrente ano, devido 

ao período de pandemia pela Covid-19 ocorreram diversas alterações e 
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adequações nos serviços oferecidos pela Biblioteca, buscando atender as 

necessidades acadêmicas dos usuários da melhor forma possível. Ressalta-

se aqui o trabalho de incentivo e orientação para utilização de recursos 

online para atendimento das necessidades de informações para 

desenvolvimento das atividades acadêmicas, uma vez que estas foram 

desenvolvidas de forma remota ao longo do ano. A Biblioteca fechou para 

atendimento presencial ao público no dia 23 de março e reabriu no dia 21 de 

setembro com horários e serviços reduzidos. Os serviços de pesquisa 

bibliográfica, normalização de trabalhos acadêmicos e científicos e 

capacitações de usuários foram oferecidos exclusivamente de forma remota 

durante a pandemia. 

 

                2.3.7.1 Atividades 

a) Empréstimos e consultas de materiais 

 

Conforme mencionado acima, a biblioteca manteve-se fechada (total 

ou parcial) para atendimento ao público durante parte do ano. Mesmo após 

reabertura, a maioria dos usuários não fez uso dos serviços de empréstimo 

e consulta de materiais por não residirem em Marília e estarem 

desenvolvendo suas atividades acadêmicas de forma remota. O serviço de 

consulta de materiais para estudos no espaço da Biblioteca encontra-se 

suspenso desde março por aumentar o risco de contaminação de usuários e 

funcionários pelo coronavírus. Assim, o movimento destas atividades foi de 

4.035 itens, bem abaixo do praticado no ano anterior que registrou cerca de 

30.500 empréstimos/consultas de materiais da Biblioteca. 

 

b) Capacitação de usuários 

 

Foram desenvolvidas atividades de capacitação/orientação para uso 

das principais ferramentas de pesquisa em ciências da saúde como: 

LILACS, MEDLINE/PUBMED, Biblioteca Eletrônica SciELO (livros e 

periódicos), Bibliotecas Virtuais em Saúde (Bireme, Ministério da Saúde, 

Psicologia, Enfermagem), Portal de periódicos CAPES, Plataforma Sucupira, 
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e base de dados interna da biblioteca – Sophia Biblioteca. Também foram 

realizadas capacitações para normalização de trabalhos acadêmicos 

(normas ABNT e Vancouver) e uso do gerenciador de referências 

ENDNOTE. A atividade de “Capacitação de Usuários” vem sendo inserida 

na grade curricular da graduação dos Cursos de Enfermagem e Medicina, 

residentes (residência multiprofissional e residência integrada) e mestrandos 

(Mestrados Profissional e Acadêmico) e se estende aos docentes e 

residentes (especialidades médicas), de acordo com as necessidades e 

solicitações dos mesmos. Esta modalidade de trabalho resulta em 

valorização e aproveitamento da atividade por parte dos usuários e 

cumprimento dos objetivos da biblioteca. No total 255 usuários participaram 

destas atividades, de forma presencial e/ou remota, distribuídos conforme 

abaixo: 

 

Usuários      Quantidade 

Estudantes Graduação (Medicina e Enfermagem) 160 

Residentes (Multiprofissional, RIMS e Pediatria   35 

Mestrando (Mestrados Profissional e Acadêmico)   30 

TOTAL 255 

 

c)  Pesquisas bibliográficas em bases de dados e 

normalização de trabalhos acadêmicos e publicações 

científicas 

 

Além das capacitações citadas no item anterior, a biblioteca oferece 

suporte aos usuários de forma individual ou em grupo, na modalidade de 

serviço agendado, para realização de pesquisas em bases de dados 

bibliográficas e normalização de trabalhos científicos e acadêmicos. Neste 

período foram realizados 596 atendimentos neste serviço, sendo que a partir 

de março o atendimento foi realizado de forma remota, principalmente via 

email, em decorrência da pandemia. 
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d) Solicitação de artigos de periódicos, teses, dissertações e 

outros 

 

Os principais títulos correntes de periódicos nacionais e estrangeiros 

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

acessíveis à FAMEMA de forma gratuita ou controlada através do Portal 

Capes, Biblioteca Eletrônica SciELO, próprios sites das revistas, repositórios 

institucionais ou outros serviços de acesso aberto. Os usuários são 

capacitados pela Biblioteca para uso destes recursos de forma independente 

e encaminham à Biblioteca solicitação daqueles materiais que por algum 

motivo não conseguem acessar. Neste período a Biblioteca recebeu 851 

pedidos de documentos. Destes, 725 documentos (85,2%) foram 

recuperados pela Biblioteca através dos recursos citados acima e 

encaminhados gratuitamente aos usuários. Somente 37 documentos 

(4,35%) foram solicitados ao Serviço de Comutação Bibliográfica gerenciado 

pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - 

COMUT/IBICT. Os demais 89 documentos (10,45%) não permitiram acesso 

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

pedido em outras Bibliotecas, via Serviço COMUT. 

 

e) Acesso à base de dados UpToDate 

 

UpToDate é um recurso de informação eletrônica, baseada em 

evidências clínicas, que oferece respostas detalhadas a perguntas clínicas, 

descreve as opções atuais de gestão, diagnóstico e terapêutica, bem como 

informações sobre eficácia, dosagem e interações de medicamentos 

utilizados na prática clínica. Este serviço vem sendo assinado pela 

instituição e disponibilizado aos usuários desde 2011. O mesmo pode ser 

acessado de qualquer equipamento da instituição, via cadastro de IPs, ou de 

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

acessado de qualquer ponto da Internet. Neste ano (janeiro a 

dezembro/2020), foram registrados 31.352 acessos ao UpToDate, numa 

média de 2.613 acessos/mês. Este número representa considerável 
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acréscimo na utilização deste recurso, que contou com total de 23.984 

acessos no mesmo período do ano anterior. 

 

f) Serviço de processamento técnico de materiais do acervo 

 

1. Processamento técnico/tombamento 

Foram tombados e inseridos no acervo 316 novos exemplares de 

livros, teses e CDs, conforme abaixo. Todos os exemplares foram 

processados tecnicamente através do tombamento, classificação, 

catalogação, indexação e digitação na base de dados interna da Biblioteca. 

 

 

 

  

 

 

g) Correção e complementação de dados na base de dados 

do acervo (Sophia Biblioteca) 

 

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

sistema de gerenciamento de dados, ocorrido em março de 2019, resultou 

na necessidade de correções e complementações de dados na base de 

dados do acervo interno. Esta atividade foi agilizada durante o período de 

pandemia, por funcionários que passaram desenvolver suas atividades 

laborais em regime de teletrabalho. 

 

 

 

         Tipo de Material Quantidade 

CD-ROM           01 

           Dissertação/Tese           23 

Livro 292 

TOTAL 316 

         Tipo de Atividade        Quantidade 

Inserção Imagem da capa 

do livro no registro 

22.000 registros 
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h) Digitalização e formatação de materiais do acervo e outros 

 

Neste período, a Biblioteca realizou digitalização de teses e 

dissertações de autoria dos docentes da Instituição e materiais relacionados 

ao Projeto UNI Marília, existentes no acervo, não disponíveis 

eletronicamente na Internet, com objetivo de preservação do material e 

possível disponibilização dos mesmos em meio digital, a partir da base de 

dados da Biblioteca. Além destes materiais, foram digitalizadas notas fiscais 

referentes às aquisições de livros para o acervo da Biblioteca, com objetivo 

de inserção das mesmas em meio digital na base de dados (Sophia 

Biblioteca), com objetivo de complementação de dados referentes à 

procedência de cada livro. Ao todo foram digitalizadas e formatadas 177 

dissertações e teses, além do material do Projeto UNI Marília e notas fiscais, 

perfazendo um total de 5.586 páginas digitalizadas. 

 

i) Fotocópias e impressão de materiais para estudos 

 

O serviço de fotocópias e impressão de materiais é disponibilizado 

aos usuários como apoio aos estudos acadêmicos. Neste período foram 

feitas 45.667 cópias, distribuídas conforme abaixo: 

 

Fotocópia Impressão Total 

18.987 26.680 45.667 

 

 

 

 

Correção grafia 

(Autores, títulos, 

imprensa, séries) 

24.000 registros 

Inserção dos dados 

de procedência 

2.500 registros 
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Investimentos 

 

Aquisição de Livros / atualização do acervo 

 

No período, a Biblioteca contou com os investimentos abaixo, pagos 

pela Faculdade de Medicina de Marília. 

 

a) Aquisição de livros, em formato impresso, para atualização do 

acervo e atendimento dos usuários para aquisição de novos títulos; 

b) Renovação do serviço de assinatura da base de dados UpToDate; 

c) Manutenção/suporte técnico para o sistema de gerenciamento de 

dados da Biblioteca “Sophia Biblioteca”; 

d) Aquisição de Sistema Antifurto de detecção eletromagnética, em 

substituição a outro equipamento que se encontrava 

antigo/obsoleto (cerca de 22 anos); 

e) Aquisição de carrinho de transporte manual (carrinho para 

condomínios), utilizado para transporte de materiais como livros e 

revistas; 

f) Confecção de móveis (mesa, armário e gabinete para pia da 

copa da Biblioteca). 

 

ITENS DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

a) Livros (76 títulos/265 exemplares) 57.907,35 

b) UpToDate 111.498,88 

c) Manutenção/suporte técnico base de dados Sophia Biblioteca 16.792,02 

d) Sistema Antifurto 36.000,00 

e) Carrinho de transporte manual     475,00 

f) Confecção de movies 3.850,00 

 Total = 
 R$ 226.521,25 
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          3.   PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

         3.1 STRICTO SENSU 

 

                 3.1.1 Nível: Mestrado Acadêmico 

 

o Área de Avaliação da Capes: Interdisciplinaridade 

o Área de Concentração do Programa: Saúde e Envelhecimento 

o Conceito Capes: 4 

o Ano de Início: 2012 

o Local: Faculdade de Medicina de Marilia/FAMEMA 

o Linhas de pesquisa: 

o Gestão e Educação em Saúde com Ênfase em Métodos 

Ativos de Ensino-Aprendizagem 

o Organização Morfofuncional e Homeostasia nas Diferentes Fases 

do Ciclo da Vida 

o Aspectos Biológicos, Epidemiológicos e Sociais Relacionados ao 

Envelhecimento e às Doenças Associadas 

o Inicio do curso em 2012 – conceito 3 Capes 

o Avaliação quadrienal 2013-2016 – passou para conceito 4 Capes 

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

Spencer Luiz Marques Payão 

o Coordenador do Programa de Mestrado Acadêmico “Saúde e 

Envelhecimento”: Prof. Dr. Agnaldo Bruno Chies 

o Vice- coordenador: Profª. Drª. Maria Angélica Spadella 

 

Total de alunos regularmente matriculados em 2020: 

Turma VII  – (iniciou em 02/03/2018) -  2 

Turma VIII – (iniciou em 03/10/2018) -  1 

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

Turma IX   – (Iniciou em 08/03/2019) - 14 

TOTAL: 31 alunos regularmente matriculados 
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Qualificações e Defesas ocorridas em 2020:  

Qualificação Turma VII que ocorreu em 2020 – 01 

Defesas Turma VII que ocorreu em 2020 – 11 

Qualificações Turma VIII que ocorreram em 2020 – 04 

Defesas Turma VIII que ocorreram em 2020 - 01 

TOTAL DE QUALIFICAÇÕES E DEFESAS: 17 

 

Total de alunos do Mestrado Acadêmico que receberam   

Diploma em 2020: 16 alunos 

 

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

01 Bolsa Fapesp 

01 Bolsa Pós-Doutorado PNPD – Capes (Bloqueada) 

 

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

01 Bolsa Fapesp 

01 Bolsa Pós-Doutorado PNPD – Capes (Bloqueada) 

 

3.1.2 NÍVEL: MESTRADO PROFISSIONAL 

 

Área de Avaliação da Capes: Interdisciplinar 

Área de Concentração do Programa: Ensino em Saúde 

Conceito Capes: 3 

Ano de Inicio: 2011 

Local: Faculdade de Medicina de Marilia/FAMEMA 

Linhas de Pesquisa: 

o Articulação entre o Ensino e o Sistema Único de Saúde 

o Processos de Ensino-Aprendizagem em Saúde 

 

Curso: Ensino em Saúde 

Turma VI: 2016/2018 

Defesa de Dissertação: 16 
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Envio de Artigos para Publicação da Turma VI: 16 

Turma VII: 2017/2019 

Defesa de Dissertação: 17 

Envio de artigos para publicação da Turma V: 17  

(o envio de artigo é requisito para defesa da dissertação) 

 

EVENTOS: IX Simpósio de Pós-graduação da FAMEMA  

  Tema: "Tecnologia no ensino, pesquisa e na assistência em       

   saúde"  

   Período: 21 e 22/11/2019 

  Total de Palestrantes convidados: 10 

  Total de Inscritos: 86 

 

  Total de Trabalhos apresentados: 75 

  Total de participantes: 95 

                  Resumos Enviados: 95 

 

3.2 LATO SENSU 

 

3.2.1 Relatório Anual da COREMU -  2020 

 

A Comissão de Residência Multiprofissional da Faculdade de Medicina 

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

Abdel Massih Pio, desde 25 de fevereiro de 2016, conforme Portaria FAMEMA 

nº 05/16. 

A Coremu/FAMEMA constitui espaço para discussões, propostas e 

deliberações de assuntos pertinentes aos Programas de Residência Integrada 

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

finalidade estabelecer normas para o funcionamento e cumprimento dos 

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

todos os programas de Residência Multiprofissional da FAMEMA. Compete a 
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Coremu respaldar, auxiliar e orientar os programas pelos princípios e diretrizes 

do SUS, a partir das necessidades e realidade local.   

São realizadas reuniões bimestrais ou de acordo com as necessidades 

das coordenações e/ou residentes de todos os programas. Durante o ano de 

2020 estas não foram realizadas, tendo os assuntos resolvidos pela Equipe de 

coordenadores dos cinco programas que se encontram ordinariamente, 

semanalmente, às terças-feiras das 8 às 12 horas para resolverem assuntos 

demandados pelos residentes, tomadas de decisões, deliberações e pautas 

gerais enviadas por partes dos residentes e dos coordenadores.  

A Coremu subsidia os cinco programas de residências multiprofissionais: 

Residências Multiprofissionais em Saúde nas áreas de Saúde Coletiva, 

Urgência e Materno Infantil, Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 

Mental e Residência Multiprofissional em Atenção Clínica e Cirúrgica 

Especializada. 

 

Residência 
Integrada 
Multiprofissional  
em Saúde 

 
Vagas 

Ofertadas 
Janeiro/2020 Março/2020 

R1 que 
passaram 
para R2 

Desistências 

Conclusão em 
Fevereiro e 

Março/2020 – 
R2 

Iniciaram em 
Março/2020 

R1 
Dezembro/2020 

R1 R2          R1 R1 R2 

Atenção Cl. Cir. 
Espec. 

07 07 06 07 02 (R2) 
01 (R1) 

06 06 05 05 

Materno Infantil 

 
07  

04 
 

06 
 

          04 
01 (R2) 
03 (R1) 

 
06 

 
07 

 
07 

 
04 

Saúde Coletiva 

 
06  

04 
 

04 
 

04 
02 (R2) 
02 (R1) 

 
04 

 
06 

 
06 

 
04 

Saúde Mental 08 06 
05 06 0 05 08 08 06 

Urgência 
04 

03 04 03 01 (R1) 04 04 04 03 

Total de Residentes = 52 residentes 30 22 

 

Em fevereiro e março de 2020, concluíram as residências, um total de 

25 residentes dos 5 programas de Residência Integrada Multiprofissional em 

Saúde.  

 Em março de 2020 iniciaram os Programas, conforme quadro acima, 

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

fevereiro de 2022. Os residentes que iniciaram em março de 2019 passam 

automaticamente a R2 em março de 2020 e concluem em fevereiro de 2021.  

O processo seletivo de Admissão ao Primeiro Ano de Residência 

Integrada Multiprofissional em Saúde, para início em 01/03/2021, com oferta de 

32 vagas para os cinco programas, encontra-se em andamento. A empresa 
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ganhadora para elaboração do processo seletivo foi a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV).  

No processo seletivo de 2020, não houve candidatos aprovados para a 

categoria profissional de serviço social para os programas de Residência 

Integrada Multiprofissional em Saúde para as áreas Materno Infantil e 

Urgência, sendo necessária a abertura de outro Edital para processo seletivo 

para preenchimento destas vagas. O edital desta vez foi pela própria FAMEMA, 

tendo candidatos aprovados e iniciaram no final de março/2020, preenchendo 

assim as vagas desta categoria profissional.  

No decorrer do ano de 2020, inclusive por conta da Covid-19, tivemos 

residentes que não puderam conviver com este cenário, tendo sido solicitadas 

as desistências, conforme apresentado no quadro acima.  

Conta-se atualmente com um total de 52 residentes atuantes, sendo 30 

residentes de primeiro ano que passarão a R2 em março/2021 e 22 do 

segundo ano, que concluirão em fevereiro/2021.  

Para o ano de 2021 estão sendo ofertadas um total de 32 vagas para as 

diversas categorias profissionais, abrangentes aos 5 programas de Residência 

Integrada Multiprofissional em Saúde nas áreas Materno Infantil, Saúde 

Coletiva e Urgência e para a Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 

Mental e Residência Multiprofissional em Atenção Clinica e Cirúrgica 

Especializada, com início programado para o dia 01 de março de 2021.  

 

             3.2.2. Curso de Especialização em Psicoterapias de Orientação 

                       Psicanalítica 

  

        O curso de Especialização em Psicoterapias de Orientação 

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

devido ao isolamento social por motivo da Covid 19 e aulas online, foi feito 

reestruturação do cronograma e a previsão para o encerramento ficou para 15 

de maio  de 2021. 

        O curso de especialização em Psicoterapias de Orientação 

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

aprendizagem em seu currículo segundo os princípios do projeto político 
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pedagógico adotado pela Faculdade de Medicina de Marília e tem por 

finalidade: 

I – desenvolver um sistema organizado de disciplinas cujo objetivo é 

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

clínica psicoterápica, realizando atendimentos individuais e/ou em 

grupo, com sólida fundamentação teórica e metodológica; 

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

elaboração de projetos de pesquisa. 

      Objetivo principal é atualização dos estudos da teoria e da técnica 

psicoterápica de orientação psicanalítica visando formar especialistas nesta 

área de atualização. 

 

           Atividades de Rotina 

 

O curso é reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação parecer nº 

078/2008. 

As atividades do curso são desenvolvidas às 6ª feiras à tarde e aos 

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

monografia e supervisão clínica, perfazendo uma carga horária total durante 

dois anos de 685 horas.  

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

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

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

Roselli. 

O corpo docente é composto por professores da FAMEMA e professores 

convidados de outras instituições de ensino superior. 

A Famar é responsável pela gestão administrativa, operacional e 

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

próprio. 

        A secretaria do curso está funcionando na Av Monte Carmelo nº 800, 

no Carmelo, bairro Fragata, Marília-SP. 
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            3.2.3 Programa de Residência Médica 

 

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

oferece Programas de Residência Médica em 31 áreas de 

conhecimento da Medicina, promovendo o treinamento e 

qualificação de médicos para inserção no modelo de Saúde do 

nosso país. 

o Os programas são credenciados junto à Comissão Nacional de 

Residência Médica (CNRM), subordinada à Secretaria de Ensino 

Superior do MEC (SESu/MEC). 

o Atualmente conta com 240 vagas credenciadas, sendo 100 vagas 

para admissão de R1 a cada ano, de acordo com a CNRM e com a 

Resolução do CONFORPAS-SP. 

o O residente tem direito ao recebimento de bolsa de estudo de acordo 

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

respectivamente pela Secretaria de Estado da Saúde e 

complementada pela Autarquia HC-FAMEMA. 

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

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

conselhos das especialidades, conselhos regionais de medicina e 

academia. Para tanto, conta com a colaboração do nosso Corpo 

Docente, Coordenadores dos Programas de Residência Médica, 

Preceptores dos Residentes, Diretoria Técnica dos Hospitais de 

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

Covas, Conselho Regional de Medicina, Associação Paulista de 

Medicina e Diretoria Geral da FAMEMA. 

o No ano de 2020, em 01 de março, tiveram início as atividades dos 

ingressantes ao primeiro ano dos Programas de residência médica 

admitidos pelo Processo Seletivo 2020. 

o Em maio de 2020 a Coreme iniciou a elaboração do Projeto Básico 

para realização do Processo Seletivo de 2021. 

o Em 06 de Novembro de 2020 foi publicado o Edital Nº 07 do Processo 

Seletivo RESIDÊNCIA MÉDICA 2021. 
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            3.2.4 Programa de Aprimoramento Profissional (PAP) 

 

o Convênio com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

(SES/SP) que concede a bolsa. 

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

prática profissional, com 80% de carga prática e 20% de carga teórica, 

enfatizando as políticas públicas de saúde; participação em equipes 

interdisciplinares, que favorecem a integralidade; supervisão de 

profissionais especializados nas áreas oferecidas; preceptorias para 

acompanhar o desenvolvimento do aprimorando ao longo do 

Programa.  

o Além de completar a carga horária, os aprimorandos são avaliados 

periodicamente e devem entregar ao final do programa um trabalho de 

conclusão de curso.  São favorecidas a representação de 

aprimorandos nas reuniões em SP e a integração de diversos 

Programas da FAMEMA, através de reuniões periódicas, cursos 

comuns à formação dos profissionais, vínculo Intra-Institucional, 

aumentando assim, sua visibilidade e importância. 

o Foi oferecido a profissionais que concluíram o curso superior 

reconhecido pelo MEC. 

o Em 14/11/18, através do Decreto 63.798 de 09/11/2018 publicado no 

DOE SP de 10/11/2018 no Poder Executivo – Seção I, página 3, foi 

extinto o PAP e, consequentemente, seu processo seletivo, com 

autorização de finalização aos Programas em andamento, que no caso 

da FAMEMA, haviam dois (Psicologia Clinica em Saúde Mental e 

Psicologia Hospitalar) que finalizaram em 28/02/2019 e um  

(Hemoterapia Geral) com finalização em 29/02/2020. 

o Assim, em 29/02/2020 o Programa foi finalizado. Duas pessoas 

concluíram o Programa e uma saiu sem concluir para assumir um 

emprego.   

ÁREA 
 

A1 A2 TOTAL 

Hemoterapia Geral  03 03 

TOTAL  03 03 
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                  RESUMO DO PROGRAMA HEMOTERAPIA GERAL  

                                                   (ATÉ 29/02/2020) 

 

1. Público Alvo: biomédicos, biólogos e bioquímicos 

2. Objetivo do curso: Treinar profissionais das áreas de 

Biomedicina, Biologia e Farmácia/Bioquímica para o exercício de 

atividades técnicas na área de Hemoterapia Geral. 

3. Descrição: Este Programa teve início na FAMEMA em 2002. É 

realizado em dois anos, totalizando 3840h, com carga horária 

semanal de 40 h. 

4. Desenvolvimento de atividades teóricas e práticas nos 

cenários: Captação de doadores, Cadastro de doadores, Triagem 

Clínica e Hematológica, coleta, estoque e fracionamento, agência 

transfusional do HC I, Laboratório de Controle de Qualidade em 

hemocomponentes, Laboratório de Imunohematologia, Laboratório 

de Sorologia. 

 

                 3.2.5 Comissão de Extensão da FAMEMA – COEXT-FAMEMA 

 

o A Comissão de Extensão está em fase de implantação na 

Instituição, sob coordenação da Profa. Roseli Vernasque Bettini, 

com objetivos de regularizar regulamento, reconhecer os 

programas/projetos de extensão já existentes e promover novas 

ações. 

 

         3.3 PESQUISA 

                      3.3.1 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

Relatório de Desempenho 

   CEP: 5413 - Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA 

   Tipo de 
Relatório: 

Anual 

   Tipo de 
Apreciação: 

Projeto/ Emenda/ Notificação 

   Periodo: 2020 
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Ação 

                         Qtd     Média     Desvio Padrão    
            (em dias)       (em dias)     
    (1)         
      (2)   (3)     
                           Validação Documental(4) 354 4,3 5    

   Resposta à Pendência 
Documental(5) 

14 13,1 27    

   Elaboração de Nota Técnica(6) 0 0,0 0    

   Aceite do Relator(7) 226 0,0 0    

   Elaboração do Parecer do 
Relator(8) 

218 6,2 10    

   Elaboração do Parecer do 
Colegiado(9) 

221 1,0 2    

   Elaboração do Parecer 
Consubstanciado(10) 

223 0,0 0    

   Resposta à(s) 
Pendência(s)(11) 

47 12,7 12    

 
 
 

Relatório Semestral 

Comitê de Ética:  Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA 

Período:  
1º Semestre: 
Janeiro à Junho 

Ano
:  

2020 

Número de Reuniões:  3      

PROJETOS DE PESQUISA EM SERES HUMANOS APRECIADOS 

 

GRUPO 

SITUAÇÃO - NUMERO DE PROJETOS 
 

TOTAL 
APROVADOS  NÃO APROVADOS           PENDENTES RETIRADOS  À Critério do CEP 

I 31 0 1 0 0          32 

II 0 0 0 0 0 0 

III 49 0 17 0 0          66 

Total 80 0 18 0 0         98 

(*) Total de Folhas de Rosto de projetos APROVADOS e NÃO APROVADOS dos Grupos II e III enviados à CONEP          49 

 

 

         3.3.2 CEUA 

 

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

Marília/CEUA-FAMEMA, realizou 02 Reuniões com análise de 04 Projetos durante 

o ano de 2020 

 

        3.4 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – 

              (PIBIC/CNPq) – FAMEMA 

 

o A duração da bolsa será de 12 meses; 

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

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

o Vigência 2019/2020: 10 inscritos para 04 vagas. 

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

para renovação/obtenção de bolsas de iniciação científica (PIBIC/CNPq) 

sendo que a instituição não foi contemplada, desta forma na vigência 

2020/2021 não haverá bolsas de Iniciação Científica financiadas pelo 

CNPq. 

 
 

Consulta básica 

Resultado da consulta 

Nome do Grupo Nome do Líder CPF Instituição 
Área 
Predominante 

Último Envio Situação 

Pequisa em Ação 
Pedro Marco 
Karan Barbosa 

031.131.618-27 
Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

Enfermagem 06/05/2019 Certificado 

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

Lucas Trevizani 

Rasmussen 
342.376.648-48 

Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

Genética 26/05/2020 Certificado 

Aspecto genético-
clínicos do 
envelhecimento e da 
Doença de Alzheimer 

Spencer Luiz 
Marques Payao 

071.391.228-65 
Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

Medicina 18/12/2017 Certificado 

Estresse Oxidativo e 
Homeostasia 

Maria Angélica 
Spadella 

267.895.388-28 
Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

Medicina 30/07/2020 Certificado 

Aspectos clínicos e 
imunoalérgicos e o 
envelhecimento  

Zamir Calamita 088.957.418-97 
Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

Medicina 11/04/2019 Certificado 

Doenças crônicas 

não-Transmissíveis 

Carlos Rodrigues 

da Silva Filho 
041.450.538-77 

Faculdade de 
Medicina de 

Marília 

Medicina 01/06/2017 Certificado 

Desenvolvimento 
Humano, formação, 
ensino e 
aprendizagem 

Roseli Vernasque 
Bettini 

096.374.028-88 
Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

Psicologia 10/10/2019 Certificado 

Farmacoepidemiologia 
em Saúde 

Carlos Alberto 
Lazarini 

078.885.828-93 
Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

Farmacologia 19/03/2018 Certificado 

Saúde, Educação e 
Envelhecimento 

Maria José 
Sanches Marin 

058.394.308-03 
Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

Saúde Coletiva 12/07/2020 Certificado 
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Grupo de Pesquisa 
Educação na Saúde 

Mara Quaglio 
Chirelli 

058.816.398-80 
Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

Enfermagem 29/07/2020 Certificado 

Educação e avaliação 
da prática profissional 

Magali Aparecida 
Alves de Moraes 

085.440.648-41 
Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

Educação 19/05/2020 Certificado 

Desenvolvimento 
Docente na Áreada 
Saúde 

Elza de Fátima 
Ribeiro Higa 

960.355.958-04 
Faculdade de 
Medicina de 
Marília 

Educação 26/08/2020 Certificado 

Total de registros: 12 

 

4.  ATIVIDADES DE APOIO 

 

4.1 Assessoria de Comunicação  

 

A Assessoria de Imprensa da Faculdade de Medicina de Marília atuou na 

divulgação das informações de interesse institucional para as comunidades interna e 

externa. Boletins informativos, notícias e notas de esclarecimento foram produzidos, 

editados e enviados aos veículos de comunicação, redes sociais como Instagram, 

Facebook e WhatsApp, e inseridos nos mecanismos internos para divulgação à 

Comunidade FAMEMA.  

Proposta da Assessoria de Comunicação e Imprensa, aprovada pela Diretoria 

Geral da FAMEMA, implantou em 2020 a produção de um vídeo institucional, com 

tempo aproximado de 5 minutos. A produtora vencedora do processo licitatório iniciou 

as captações de imagens nos mais diferentes cenários da FAMEMA. Após coletar os 

vídeos, passou a editar o material que será concluído para o início das atividades dos 

primeiros anos de graduação dos cursos de Medicina e Enfermagem, que será 

apresentado na solenidade de recepção dos estudantes. 

 O material de comunicação institucional do vídeo é essencial no trabalho de 

difusão das competências da FAMEMA, bem como na divulgação das ações 

desenvolvidas pela Instituição.  

 Outra ação desenvolvida pela Assessoria de Comunicação foi compartilhar 

informações e imagens na recém-criada TV FAMEMA em parceria com o Núcleo de 

Tecnologia da Informação. O sistema da TV FAMEMA é a veículação de informações 

e mensagens em monitores de televisão instalados no prédio do Carmelo e na 
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Unidade de Educação em Ciências da Saúde. A programação das inserções na TV 

FAMEMA contempla a Comunidade Interna, atualizando os temas de campanhas, 

informes de interesse geral e mensagens e notícias. 

A Assessoria de Imprensa e Comunicação também promoveu agendamentos 

de entrevistas com profissionais da Instituição e com Diretores da FAMEMA nos 

meios de comunicação, além de formatar e distribuir boletins com informações sobre 

o estado de saúde de pacientes internados nas unidades hospitalares do 

HCFAMEMA.  

Também foram atribuições da Assessoria de Imprensa: 

 

o Publicações das principais informações da Instituição na seção 

"Notícias" nas páginas principais www.famema.br;  

o Notícias e comunicados foram encaminhados à lista de e-mails Mailing 

FAMEMA, contendo endereços eletrônicos de docentes, discentes e 

funcionários;  

o Contatos telefônicos ou por email com editores de jornais, revistas, 

informativos online e programas jornalísticos de rádio e de televisão de 

Marília e Região, além de outras regiões do Estado e do Brasil;  

o Entrevistas coletivas foram organizadas com o objetivo de esclarecer a 

população sobre assuntos ligados à FAMEMA;  

o Produção de matérias e de fotografias para a imprensa;  

o Atualização de cadastros de endereços eletrônicos em trabalho conjunto 

com o NTI (Núcleo de Tecnologia da Informação). 

Todas as notícias publicadas em jornais, revistas e informativos online sobre a 

FAMEMA foram arquivadas no formato digital. O objetivo do arquivamento é 

disponibilizar as publicações para fins de pesquisa e documentação. 

A Assessoria de Comunicação também efetuou a revisão e formatação de todo 

o material enviado pelos setores institucionais para o desenvolvimento do novo site da 

FAMEMA que está em fase de construção para breve implantação. 

 

 

 

 

http://www.famema.br/
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      4.2 Ouvidoria 

 

A Ouvidoria da FAMEMA foi instituída pela Portaria 17, de 26 de agosto de 

1999 em cumprimento à Lei 10.294 de 20 de abril de 1999, a mesma busca a 

aproximação com o usuário/cidadão nas suas angústias e necessidades, 

apresentando à Instituição as demandas e possibilitando transformá-las em 

oportunidades de melhoria, além de permitir uma avaliação contínua da qualidade das 

ações e dos serviços prestados, subsidiando dessa forma a gestão nas tomadas de 

decisões. 

No período de 01/janeiro/2020 à 31/dezembro/2020 recebeu um total de 69 

manifestações, as quais foram registradas conforme demonstrado na tabela abaixo. 

Registro das Manifestações por Tipo e Tema Geral. 

 

 

 

Tipo 

Manifestação 

Tema Geral 

 

 

Acesso 

 

 

Comunicação 

 

 

Conduta   Políticas 

Públicas 

 

  

Procedimentos 

 

 

Outros 

 

 

Quantidade 

Informação 25 27 01 04 03 02       62 

Elogio - - - - - -         - 

Reclamação         -          -           -          01 - - 01 

Sugestões - 03 - - 01 -        04 

Denúncia - 01 - - - -        01 

Expressão 

Livre 
- 01 - -             - -       01 

Total           25 32 01          05 04 02       69 

 

As solicitações de informações representam 89,9% das manifestações e a 

maioria referem à cursos oferecidos, vestibular, transferência, bolsa auxílio, 

estágio e processo seletivo. As sugestões representam 5,8% das manifestações e 

são específicas da situação de pandemia, tais como: suspensão de jogos; 

suspensão das atividades acadêmicas e de internato; tutorias on-line; etc. 

 

            4.2.1 Serviço de Informações ao Cidadão – SIC 

 

O SIC - Serviço de Informações ao Cidadão foi instituído na FAMEMA no 

dia 26 de junho de 2012, em cumprimento ao Decreto Estadual n° 58.052, de 16 

de maio de 2012, que regulamenta a Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, os quais dispõem sobre os procedimentos a serem observados a fim de 
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assegurar o pleno direito de acesso dos cidadãos a documentos, dados ou 

informações públicas, de forma eficiente e adequada. 

O SIC é uma unidade de atendimento que tem como missão ser o canal de 

comunicação entre a Instituição e o cidadão, sendo responsável por prestar 

orientações, receber e gerenciar os pedidos de informações. 

 

    4.3 Núcleo Técnico de Informações (NTI) 

  

      Com a reestruturação do Núcleo Técnico de Informática, na FAMEMA, que 

até então este serviço era realizado de forma centralizada para todas as unidades, 

o N.T.I. é responsável por manter a infraestrutura de Tecnologia da Informação–TI; 

planejar, desenvolver, implantar e integrar sistemas de informação; treinar e dar 

suporte aos usuários na utilização de aplicativos e recursos tecnológicos. Além de 

organizar, processar e disseminar as informações geradas pela Instituição. Está 

estruturado nas seguintes áreas: Coordenação, Desenvolvimento e Informação, 

Infraestrutura e Suporte. 

 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

Divisão 
Técnica de 
Informação 

Sistemas e  
Web 

Servidores 
e Banco de 

Dados 

     Manutenção 
       Suporte de 
              Rede 
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4.3.1 Infraestrutura e Suporte 

 

Realiza atendimentos aos usuários, computadores, servidores, 

cabeamento, internet e infraestrutura de TI. A rede conta com 450 

computadores conectados e 46 impressoras, na sua grande maioria com 

processadores Intel i3, i5 e i7.  

 

4.3.2 Desenvolvimento e Informação 

 

A área é responsável pela análise e desenvolvimento de softwares de 

negócio e do site. Bem como a implantação e suporte de sistemas de 

terceiros. 

 

 

Em 2020 foram criadas ferramentas e melhorias nos processos 

de trabalho para as áreas de gestão: 

o Programação Acadêmica – Estruturação do módulo e desenvolvimento 

no FAMEMA Sistemas. Neste módulo é realizada toda a programação 

acadêmica dos estudantes de medicina e enfermagem, de acordo com a 

carga horária e respectivos docentes, além de relatórios gerenciais. 

o Avaliação – Desenvolvimento e reestruturação do módulo. Neste módulo 

é realizada a inserção das avaliações com as respectivas questões em 

uma data específica, geração  das  avaliações  para  os  estudantes de 
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medicina e enfermagem e relacionamento das questões com o docente 

que irá corrigir, além de relatórios gerenciais. 

o Avaliação - Acompanhamento e ciência do estudante na 

visualização do resultado dos conceitos; 

o Avaliação - Revisão de questão da avaliação, solicitada pelo 

estudante e concluída pelo docente responsável pela questão;  

o Avaliação – Desenvolvimento e estruturação dos Formatos no 

FAMEMA Sistemas, onde constam os cadastros dos formatos e 

itens, geração para docentes e estudantes, controle de visualização, 

preenchimento, entrega resgate das respostas (anônimas ou não) 

para a coordenação dos diversos tipos de formatos, além de 

relatórios gerenciais; 

o Frequência e Lista de presença - Controle de frequência com 

geração e impressão de listas; lançamento das ausências e controle 

de percentual de faltas de acordo com as atividades realizadas pelo 

estudante; além de relatórios gerenciais;  

o Histórico Escolar - Adequação e reestruturação do Histórico Escolar 

com impressão e também para os estudantes transferidos, 

atendendo as exigências do MEC;  

o Censo Educacional - Exportação de dados do estudante para o 

Censo Educacional; 

o Desenvolvimento e estruturação do módulo de Ocorrências. Neste 

módulo é realizada a matrícula e a rematrícula do estudante; além 

de inserção e impressão das ocorrências referente ao estudante, 

como cancelamento, transferência, desistência, desligamento, 

trancamento, atestados, carta de apresentação, declaração de 

conclusão e para conclusão, declaração de monitoria; 

o SIGAWEB – Sistema de Gerenciamento Acadêmico para os 

estudantes via internet, com realização das avaliações e formatos 

que foram sendo gerados pelo FAMEMA Sistemas no decorrer do 

ano, visualização dos conceitos e plano de recuperação com 

declaração de ciência, além da solicitação e cancelamento da 

revisão de questão com conceito I; 
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o SIGAONLINE - Desenvolvimento e estruturação, Sistema de 

Gerenciamento Acadêmico para os docentes via internet, com a 

realização de correção de avaliação realizada pelos estudantes, 

inserção de gabarito e prescrição, além de preenchimento e entrega 

de diversos formatos que foram sendo gerados pelo FAMEMA 

Sistema; 

o Sophia – Com a aquisição do software Sophia para o controle e 

gerenciamento da biblioteca o N.T.I. acompanhou a instalação e deu 

suporte;   

o Sophia - Importação do cadastro de estudante para o sistema e 

rotina para importação dos novos estudantes e rotina de atualização 

de versão; 

o Plataforma Moodle – Conhecido com Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, uma plataforma utilizada por estudante e docente 

como apoio ao ensino a distância; 

o Plataforma Moodle – Instalação e configuração no servidor da 

FAMEMA; 

o Plataforma Moodle – Importação de estudantes, docentes e 

colaboradores; 

o Plataforma Moodle – Criação das salas/grupos para as atividades; 

o Plataforma Moodle - Treinamentos com as secretarias e pessoal de 

apoio para suporte aos usuários;  

o Plataforma Moodle - Manuais de utilização e manuais para criação 

de vídeo aula e vídeo conferência para ser disponibilizado na 

plataforma; 

o Equipamentos – Processo licitatório em andamento de 

equipamentos para a área de infraestrutura (servidores, testador de 

cabo, switch, no-break) e adequação da sala do Data Center para 

instalação dos servidores;   

o Sistema de comunicação visual com televisores no Carmelo e 

Unidade de Educação, facilitando as notícias da FAMEMA com o 

público interno e externo; 
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o Sistema de patrimônio com criação de telas, para o usuário realizar 

as transferências entre centro de custo; 

o Sistema de baixa de ativos com integração com o setor de 

Infraestrutura, para realizar a baixa do ativo; 

o Sistema de inscrição de transferência. 

 

4.4 Núcleo de Apoio a Comunidade – NUAC 

 

Ano em que tivemos que nos reinventar, por conta da pandemia da Covid 19 

e, em virtude disso uma série de medidas tomadas no sentido de proteger a nossa 

saúde, tais como o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e 

suspensão de várias atividades em todas as áreas. Somos uma instituição pública 

ligada ao ensino e à saúde, então nossa responsabilidade é dobrada. Foram feitas 

algumas atividades presenciais obedecendo os critérios da OMS (Organização 

Mundial da Saúde), mas principalmente aprendemos a realizar nossos eventos on-

line e isso foi muito positivo para nós. 

A seguir relataremos algumas atividades do ano 2020. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANEIRO: As entidades ADEF Associação dos Deficientes, Anjos 
Guerreiros, Amigos do Down, Conselho Municipal da Pessoa com 

Deficiência, NUAC Núcleo de Apoio à Comunidade da FAMEMA e HC, 

AOMAR Associação dos Ostomizados de Marília e Região e 
Maleli Associação Canabica em favor da Vida estiveram 

reunidos com o secretário do Verde e do Meio Ambiente, 
solicitando o Parque Inclusivo. 

Março: Março Mulher na FAMEMA; – 

Palestra sobre os Direitos da Mulher; 
Café com Mulheres; A mulher com 

deficiência; etc... 
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Fevereiro : Participação no Curso de 
Políticas para Mulheres “Para elas, por 

elas”; História das marchinhas de carnaval; 
Participação no Carná Inclusivo; Palestra 
sobre DST/AIDS., etc... 

Abril: 

Começa o 
teletrabalho. 

Exposição 

de fotos – 
Marília o 

passado no 

presente 

Maio: Inicio da 

divulgação do 

0800da FAMEMA 

com informações 
sobre a Covid 19             

Campanha 
Doação de 
Sangue 

 

Junho 

Agosto: Agosto Dourado; Exposição 

de fotos no saguão de espera do 
Hospital Materno Infantil 

Setembro:MovimentoNegro/Uncora; 
Homenagem ao Dr Nadir de Campos 
– primeiro político negro do 

município de Marília; Ação 
SocialArrecadação de roupas para 
bebê 

 

Outubro: Outubro Rosa em parceria com 

o Grupo Empreender: Feira de 

artesanato e orientações sobre a 

Campanha do Câncer de Mama 

 

Novembro: 

Semana Afro 
Cultural; 

Participação 

Programa de 
Rádio “Café 

com 
Bolacha”; 

Programa de 
TV Momento 
Marília; etc... 
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4.5 Administração Geral 

 

              4.5.1 Arquivo Administrativo 

 

   O acervo é composto por, aproximadamente, 2.500 caixas-arquivo, 

1.200 pastas A-Z, 100 livros e 13 fitas VHS. Dentre os departamentos 

responsáveis pela transferência das documentações ao arquivo, pode-se citar o 

Centro de Convivência Infantil, o Setor de Benefícios, Compras, Contabilidade, 

Controle de Afastamentos, Divisão de Materiais, Divisão de Recursos Humanos, 

Expediente, Finanças, Ouvidoria, Patrimônio, Serviço de Controle de Pessoal, 

Serviço de Desenvolvimento de Pessoal, SESMT e, recentemente, Secretaria 

Geral. 

 

       4.5.2  Divisão de Finanças, Orçamento e Contabilidade 

 

      O departamento de finanças orçamento e contabilidade têm por finalidade 

promover as atividades de elaboração do orçamento, demonstrações contábeis, 

prestação de contas de recursos recebidos, atividades de tesouraria e apuração 

de obrigações fiscais e tributárias. 

Em síntese, segue discriminado abaixo o processo para a execução de 

suas ações finalísticas: 

o elaboração da proposta orçamentária anual; 

o realizar o acompanhamento da execução orçamentária e financeira; 

o administrar as receitas e despesas; 

Dezembro: Black Panters; visita ao Projeto Vida Nova; Ação Social do Grupo 

Empreender em favor da OSC Semear; Feira de artesanato com as mulheres do 

Grupo Empreender; etc.... 
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o analisar processos, emitir empenhos, notas de lançamentos e pedido 

de desembolsos; 

o prestação de contas dos recursos financeiros recebidos e gastos à 

Secretaria da Fazenda; 

o registrar bens, direitos e obrigações contábeis e fazer conciliação; 

o prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado; 

o assistência na elaboração do Plano Plurianual e monitoração anual 

da execução das metas; 

o elaborar e acompanhar alterações orçamentárias. 

 

No período de janeiro de 20 a dezembro de 2020, o departamento emitiu 2.029 

notas de lançamentos; 1554 pedidos de desembolsos; 1535 ordens bancárias; 408 

notas de empenho; 82 guias de recolhimento; 243 relatórios externos; 180 notas de 

reservas; 17 ofícios; 12 balancetes; 208 relatórios diversos; 17 processos; prestação 

de contas de 02 convênios; elaborou a proposta orçamentária e o PPA. 

Em virtude da pandemia não houve atividades com inovação, melhoria ou 

incrementos. 

4.5.3 Recursos Humanos – DRH 

 

                       4.5.3.1 Administração de Pessoal 

 

                            Controle de Pessoal 

 

Item 01 - Atividades desenvolvidas: 
 
o 51 demissões; Cálculo de férias; Folha de Pagamento 

funcionários Autarquia, Complementar Ticket Alimentação dos 

funcionários Autarquia, onde o pagamento é efetuado pela 

Fundação, 1/3 Férias Covid-19, Adiantamento do 13º Salário e 

calculo do 13º Salário; 

o Recebimento de Processo Trabalhista para pagamento em folha 

de pagamento como verba indenizatória sem incidência de 

tributos e parte como verba salarial com incidências de tributos; 

o Análise de empréstimo consignado e liberação do empréstimo via 

site; 

o Recolhimento de tributos; 
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o Relatório dos reflexos da folha de pagamento Autarquia à 

Prodesp, via web; 

o Relatório dos reflexos da folha de pagamento e alterações 

cadastrais à Audesp, via web; 

o Informações E-Social; 

o Dirf, Rais, Informe de Rendimentos; 

o Relatórios diversos para a Contabilidade; 

o Parcelamento (FGTS) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

das competências março, abril e maio/2020 - medida provisória 

927/2020 – Covid-19; 

o Transmissão de pagamento de salário, férias e rescisão via site. 

 

Item 02 - Atividades desenvolvida via sistema, visualizando a 
agilização de informações na rotina de trabalho: 
 

o Foi disponibilizado o recibo de férias no site da FAMEMA - 

área do funcionário, também durante o ano de 2020, o NTI 

disponibiliza o cartão de ponto dos funcionários: Médicos 

Docentes e Assistentes de Ensino que registram a biometria 

no site da FAMEMA – área do funcionário. 

 

Setor de Benefícios 

o Foram entregues 64.361 tickets de vale-alimentação e 24.801 

vales-transportes intermunicipais e municipais. 

 

                  4.5.3.2 Centro de Convivência Infantil (CCI)  

 

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

meses. A partir de 01/10/2020 o atendimento passou a ser para os filhos de 

funcionários com vínculo empregatício com a FUMES, que prestam serviço a 

FAMEMA. O objetivo do CCI é desenvolver, na criança, todas as potencialidades 

físicas, sociais e cognitiva. 

        Nos meses de janeiro, fevereiro e março, foram promovidas diversas 

atividades recreativas, pedagógicas e sociais. A partir do dia 23 de março, foram 

suspensas as atividades devido à pandemia da Covid-19. Houve, no decorrer do 

ano, atividades e teatros realizados pelas funcionárias e enviados para as crianças 

através do WhatsApp.  
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        As funcionárias tiveram vários treinamentos durante este ano: 

“Habilidades e competências; Primeiros Socorros; Como estimular a criança em 

cada fase do desenvolvimento e Como estabelecer limites com afeto". Estes 

treinamentos tiveram a participação ativa das funcionárias, onde puderam tirar 

suas dúvidas. 

          Os resultados alcançados foram plenamente satisfatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     4.5.3.3.   Desenvolvimento de Pessoal 

                                   Seleção de Pessoal 

 

o Foram realizadas 20 entrevistas de desligamento de servidores; 

o Foi atualizado 01 relatório de Turnover de Pessoal. 

 

                   Setor Cargos e Salários  

 

o Atualizados 115 Descrições de Cargos e 104 Perfis de Competências; 

o Atualizados 12 Quadros de Pessoal e 12 Quadros Tribunal de 

Contas;   

o Foram emitidos 148 Descrições de Atividades para o Perfil 

Profissiográfico Previdenciário; 

o Mensalmente foi atualizado o Portal Transparência Estadual com 

as informações referente a cargos e funções da administração 

indireta dos funcionários autarquia, visando a transparência e 

melhoria da qualidade dos dados de interesse da sociedade; 

o Prestado mensalmente informações ao Sistema de Auditoria 

Eletrônica do Estado de São Paulo (AUDESP) referente a Fase III 
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– Atos de Pessoal com informações do quadro de pessoal, 

cargos/funções e atos normativos.   

 

             Capacitação de Pessoal 

 

o No período de Janeiro/20 a Dezembro/20 as ações do 

desenvolvimento de pessoal foram: 54 palestras, 76 eventos, 223 

treinamentos, 44 capacitações e 225 reuniões de trabalho para 

discussão de casos com desenvolvimento e coordenação das 

chefias e responsáveis de áreas; 

o As áreas do Sistema de Gestão da Qualidade realizaram 661 

treinamentos de Procedimentos Operacionais (PO) e 49 

treinamentos de manuais, normas e técnicas.  

 

                4.5.3.4. Controle de Afastamentos 

 

                   Em relação aos afastamentos ocorridos apresentam-se os 

seguintes dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 17/03/2020 o Decreto nº 64.864 de 16/03/2020, dispõe sobre a 

adoção de medidas adicionais, de caráter temporário e emergencial de 

prevenção de contágio pela Covid-19, e o governador do Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições legais, considerando a existência da pandêmia de 

acordo com o artigo 2, inciso III do decreto, ficam suspensas  as autorizações, 

de quaisquer tipos de viagens, exceto as de caráter emergencial. 

Finalidade Quantidade Total 

Pós-graduação 06 06 

Eventos 
científicos 07 07 

Cursos 05 05 

Especialização 0 0 

Ativ. Externas 10 10 

Reuniões/visitas 11 11 

Pesquisa 0 0 

Outros 04 04 
TOTAL  43 
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4.6 .  Divisão de Materiais 

         Compras e Licitações 

 

  A área de Compras tem por finalidade manter a continuidade do fluxo de 

suprimento na instituição, e para garantir um bom funcionamento das atividades com 

melhor desempenho, são realizadas compras de materiais acadêmicos, livros, 

consumo hospitalar, escritório, informática, limpeza, higiene, gêneros alimentícios, 

mobiliário, equipamentos e contratação de serviços em geral. 

  Os processos Administrativos e Licitatórios realizados pela FAMEMA 

são executados através do Sistema Informatizado de Material e Sistema Estadual 

SIAFÍSICO/SIAFEM, com o advento dos Pregões Eletrônicos as descrições dos 

produtos são habilitadas na BEC - Bolsa Eletrônica de Compras.No exercício de 2020 

executamos as aquisições e contratações conforme tabela abaixo: 

 
 
 

MODALIDADE QUANTIDADE 

COMPRA DIRETA 43 

CONVITE BEC 22 

DISPENSA BEC 13 

PREGÃO ELETRONICO 07 

INEXIGIBILIDADE 02 

DISPENSAS 05 

PROC. ADMINISTRATIVO - 
TAXAS 

03 

 

 

                     Almoxarifado 

 

  Recebimento de materiais, controle e conferência de estoques, 

armazenamento dos produtos, atendimento das solicitações através de 

requisição dos setores. 

                A seguir o inventário do estoque no Almoxarifado da FAMEMA: 
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             Inventário Estoque - Final do Ano 2020 – Almoxarifado FAMEMA 
 

Tipo de Material / Família  

Artigos de higiene 31.869,79 

Artigos e utensílios de escritório didático 
psicológico 

49.950,97 

Combustível, óleos, lubrificantes e cera 78,89 

Componentes de equipamentos elétricos e 
eletrônicos 

2.229,14 

Condutor elétrico e equipamentos de força e 
distribuição 

11.505,56 

Equipamentos de instalação hidráulicas 180,40 

Equipamentos e artigos médicos, hospitalar 32.215,26 

Equipamentos e utensílios p/ refeitório, copa e 
cozinha 

7.858,11 

Equipamentos materiais p/ limpeza 
esterelização 

6.100,75 

Equipamentos p/ purificação e filtragem de água 2.156,17 

Ferragens e abrasivos 1.186,92 

Generos alimentícios 2.629,81 

Informática 9.653,83 

Instrumentos e equipamentos de controle 30,00 

Lampadas p/ iluminação de ambientes 11.786,14 

Maquinas e equipamentos oficina em geral 112,00 

Materiais manufaturados 105,00 

Materiais p/ construção e pavimentação 275,00 

Pincéis, tintas, vedantes e adesivos 1.085,00 

Recipientes e materiais p/ acondicionamento de 
embalagem 

4.206,42 

Sistemas de alarme, sinalização 120,25 

Vestuário em geral 372,02 
TOTAL 175.707,43 

 

 

       Reprografia 

 

       A produçao gráfica foi de: 104.708 cópias processadas e 593 

encardenações. 
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                Patrimônio 

          

           O Setor de Patrimônio da FAMEMA no exercício de 2020, além das 

atividades de rotina em atender as demandas operacionais, inventariar, transferir 

bens, atualizar os registros patrimoniais, realizou as atividades: Trabalhos para 

reorganização dos Depósitos de bens inservíveis, visando à baixa e destinação 

final; 01 Processo para a incorporação de bens doados; 01 Processo para 

autorização de baixa Patrimonial de bens inservíveis; cadastro de 194 Itens; 

recolhimento e transferencia aos depósitos de 20 itens inservíveis (Baixa de Bem 

Permanente); procedeu a Baixa de Bens Permanentes de 41 itens. 

 

       Gestão Controle de Contratos e Convênios 

   

            Gerência de Gestão de Convênios: é vinculada à Seção de Licitações e 

Compras, sendo responsável pelo gerenciamento, acompanhamento, assessoria, 

monitoramento e registro de contratos, ajustes e demais documentos, oferecendo 

suporte técnico aos gestores e demais envolvidos no processo de convênios com 

a Instituição. 

 

TIPOS DE INSTRUMENTO QUANTIDADE 

Comunicado Interno 31 

Expedientes em Processo e/ou 
Despachos 

15 

Portarias  09 

Ofícios  04 

Convênios Novos  02 

Convênios em vigência 14 

Publicações 02 

 

  Gerência de Gestão de Contratos: é vinculada à Seção de 

Licitações e Compras, sendo responsável pelo gerenciamento, 

acompanhamento, assessoria, monitoramento e registro de contratos, ajustes e 

demais documentos, oferecendo suporte técnico aos gestores e demais 

envolvidos no processo de contratação com a Instituição.  
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TIPOS DE INSTRUMENTO QUANTIDADE 

Autorização de Serviço  04 

Comunicado Interno 52 

Expedientes em Processo 
e/ou Despachos 

68 

Notificação  31 

Portarias  17 

Ofícios  27 

Contratos  11 

Termos Aditivos  19 

Rescisão Contratual 02 

Publicações 08 

 
 

 4.7 Infraestrutura 

 

  Para realização do atendimento a comunidade universitária, viabilizando o 

funcionamento das atividades acadêmicas, de extensão, pós-graduação e 

administrativas no âmbito da FAMEMA. Esta coordenação destina-se ao 

desenvolvimento das atividades rotineiras dos serviços de Limpeza, Zeladoria, 

Transporte, Manutenção e Telefonia. 

A seguir relacionamos as realizações de cada serviço. 

 

              4.7.1 Serviço de Limpeza 

 

O serviço de limpeza tem por objetivo garantir a limpeza e conservação dos 

mobiliários e equipamentos escolares, visando à obtenção de adequadas condições 

de salubridade e higiene, disponibilizando aos trabalhadores, alunos e visitantes um 

ambiente limpo e agradável para o desenvolvimento de suas atividades. 

A avaliação de satisfação dos usuários frente a qualidade dos serviços 

realizados, foi realizada mensalmente através do preenchimento da ficha de 

satisfação, que é respondida por meio de pontuação em conceitos de ótimo, bom, 

regular e ruim, onde alimentamos um indicador com a meta a ser atingida de 90% de 

itens avaliados como ótimo. 

Resultado das avaliações obtidas em 2020 em comparação com o período a 

partir de março de 2019. 
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Através da supervisão diária e o planejamento junto à liderança da empresa 

terceirizada, conseguimos atingir o objetivo todos os meses tendo como impacto, 

ambientes limpos, abastecidos e agradáveis para o desenvolvimento das atividades 

rotineiras. 

Contamos também com um funcionário exclusivo para realizar a coleta de 

resíduos e serviços de jardinagem nas duas unidades, Creche e no Núcleo de 

Cadeiras Básicas. 

 

           4.7.2 Setor de Transporte 

 

Em 2020, por conseqüência da pandemia da COVID 19 foram realizadas 

poucas viagens para fora do município de Marília. 

O setor desenvolveu atividades na área administrativa como serviços de 

Bancos; Correios; Secretaria Municipal de Saúde, Ganha Tempo; Câmara Municipal 

de Marília; DRS; Fórum; Procuradoria do Estado; Justiça Federal; Promotoria do 

Estado Procuradoria Federal, Departamento de Policia, Departamento de Pericia, 

Departamento de compras. Também foi realizado o transporte de materiais de 

Almoxarifado semanalmente, além dos encaminhamentos de documentos entre as 

unidades FAMEMA.  

 

            4.7.3   Setor de Zeladoria 

 

O setor de Zeladoria tem por objetivo coordenar as atividades para garantir a 

vigilância, guarda e segurança predial e de patrimônio materiais e humanos no âmbito 

da FAMEMA estabelecendo rigoroso controle.  
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Entre as atividades desenvolvidas no decorrer de 2020 estão: 

o Administração do serviço de portaria terceirizada; 

o Preenchimento do formulário de avaliação de qualidade dos serviços 

de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios, conferir e 

liberar medição mensalmente;  

o Administração do contrato de fornecimento de água junto ao 

Departamento de Água e Esgoto de Marília; 

o Administração do contrato de aluguel junto aos proprietários dos 

prédios da Unidade Administrativa e Pós Graduação e Unidade de 

Educação; 

o Participação da equipe responsável pelo pregão eletrônico objetivando 

a prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de 

portarias e edifícios, participação ampla, referente à oferta de compra 

102601100652020oc00085 edital de pregão eletrônico FAMEMA Nº 

19/2020-PROCESSO FAMEMA Nº 95/2020;  

o Controle e abastecimento de copos descartáveis nos bebedouros do 

pátio do Carmelo; 

o Controle de validade e troca de filtros nos bebedouros da Faculdade. 

o Auxilio ao setor de patrimônio na emissão dos laudos de baixa dos 

bens inservíveis; 

o Serviço terceirizado de desinsetização realizado a cada 06 meses. 

o Serviço de seguro patrimonial dos imóveis da FAMEMA; 

o Sistema de monitoramento do Carmelo, Unidade de Educação e 

Núcleo de Atenção a Saúde em Cadeiras Básicas;  

o  Controle das vagas dos estacionamentos da Faculdade; 

o Reforma da torre do sino devido a grande infiltração de água de chuva; 

o Troca de todos os vidros que estavam danificados nas dependências 

da Faculdade e controle do serviço de fornecimento de caçambas; 

o Aquisição através do processo de compras de uma cancela automática 

para o controle de acesso de veículos para a Unidade de Educação. 
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            4.7.4 Setor de Manutenção 

 

O setor de Manutenção tem por objetivo suprir todas as necessidades na parte 

de conservação geral dos prédios, móveis, equipamentos e utensílios, além de 

implementar plano de manutenção preventiva a fim de reduzir o número de 

manutenções corretivas. 

Entre as atividades desenvolvidas no decorrer de 2020 estão: 

o Instalação de vários equipamentos condicionadores de ar; 

o Troca do quadro de força que abastece o biotério e recuperação de outros 

quadros com a troca de disjuntores; 

o Apoio e acompanhamento da reforma do Laboratório de aula prática para 

as Cadeiras Básicas; 

o Realização das mudanças de ambientes para os laboratórios do Núcleo de 

Cadeiras Básicas para desocupação da área para implantação do plano 

de expansão do PERSUS em radioterapia; 

o Acompanhamento de todas as reformas realizadas; 

o Colocação de refletores nas áreas externas dos prédios administrados 

pela FAMEMA; 

o Melhoria da fiação elétrica no prédio do Carmelo com a colocação de 

elétrocalhas realizada em parceria com o proprietário do prédio. 

 

             4.7.5   Setor de Telefonia 

 

O serviço de telefonia é essencial e de especial importância a toda instituição, 

devendo ser prestado de forma eficiente e contínua com redução de custos, sem 

diminuição da produtividade e, ainda, possibilitando a otimização das atividades. Para 

isto foi implantado um novo sistema de telefonia exclusivo para a FAMEMA, contando 

com 03 telefonistas durante o horário comercial. 

https://springtelecomgroup.com/blog/reducao-de-custos/
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