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MENSAGEM DO DIRETOR GERAL  

Encerramos 2019 com a certeza de que superamos muitos desafios e 

estamos prontos para iniciar um novo ciclo de conquistas na FAMEMA. 

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

regime especial, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 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.  

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. Nossa 

visão é ser instituição de ensino em ciências da saúde sustentável, inovadora 

e excelente na formação dos estudantes, reconhecida pela sociedade, 

profissionais da saúde, comunidade acadêmica e científica. Nossa 

competência essencial é aproximar os alunos da prática profissional e do 

mercado de trabalho, desde o início da formação,porque a integração 

ensino/serviço é uma marca forte da FAMEMA. Com valores de humanização, 

responsabilidade social, comprometimento e ética. 

Para chegarmos até aqui foram precisos trabalho, dedicação e 

comprometimento de cada um dos nossos gestores e profissionais. Agora, temos de 

continuar a tarefa de fortalecimento da nossa cultura corporativa, com o foco na 

excelência profissional, assegurando o compromisso com os três pilares da 

sustentabilidade: econômico, social e ambiental.A excelência profissional deve estar 

em tudo que fazemos a cada momento, em cada uma das estratégias que pensamos 

e em cada uma das ações que fazemos. E, para alcançar os resultados esperados, 

devemos trabalhar como um time. 
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A FAMEMA,em atividade há 54 anos, celebra sua atuação cada vez mais 

alinhada às políticas públicas e iniciativas da sociedade civil, que visam à 

capacitação de profissionais na área da saúde. Nosso planejamento estratégico, 

assim como os investimentos em infraestrutura e capacitação de nossos 

profissionais, sempre consideram os benefícios e impactos que terão sobre as 

comunidades. Não poderia ser diferente, tendo em vista que estamos presentes em 

vários estados do país e em várias partes do mundo. 

A partir do final da década de 90, com a implantação do modelo 

pedagógico de metodologia ativa, uma inovação no ensino, posicionou-se a 

FAMEMA entre as melhores faculdades do Brasil, tornando-se sucesso no 

ensino superior. O método vem obtendo resultados extremamente positivos. 

Isso pode ser constatado pelas avaliações do MEC e de institutos de 

pesquisa, como o RUF - Ranking Universitário Folha, divulgado pelo jornal 

Folha de São Pauloe pelo Guia da Faculdade do Estadão.O Vestibular FAMEMA 

2020 teve recorde de inscrições com 15.978 candidatos para os cursos de 

Medicina e de Enfermagem. A relação candidato/vaga foi de 197,6 para 

Medicina e de 4,2 para a Enfermagem.  

Nos últimos anos, iniciamos um trabalho com propósitos bem definidos 

visando a modernizar a gestão e o ensino, para vencer o desafio de 

permanecer entre as melhores faculdades de medicina do Brasil. A qualidade 

do ensino é essencial para que o estudante atinja o domínio de desempenho 

esperado para as competências estabelecidas na graduação. 

O ano de 2019 marcou o encerramento de um importante ciclo na 

história da FAMEMA. Devido a uma ação civil pública, chegamos na iminência 

de demitir, aproximadamente, 1.100 funcionários da Fundação Municipal de 

Ensino Superior de Marília, FUMES. O fator preponderante fundamentou-se 
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na Constituição de 1988, pela qual havia a necessidade de aprovar o quadro 

de funcionários da FUMES pela Câmara Municipal de Marília. Assim, no ano 

de 2019, com a conscientização do Poder Público Municipal da necessidade de 

se instituir a lei criando o quadro de funcionários da FUMES,foi aprovada a Lei 

Municipal nº 883, de 19 de novembro de 2019, que trouxe segurança jurídica 

à FUMES e aos funcionários.  Os profissionais FUMES que trabalham na 

FAMEMA e no HCFAMEMA são os nossos bens mais valiosos e nossos maiores 

defensores. Sua saúde, segurança e bem-estar estão no topo da lista de 

nossas prioridades. 

Para 2020, a FAMEMA continua contando com o empenho e 

engajamento de todos os colaboradores para que, juntos, continuemos 

trabalhando para tornar a instituição mais forte. Desafios não nos faltam, tais 

como: 

- Construir o Campus Universitário em terreno doado pelo Governo 

Federal,localizado ao lado do Hospital das Clínicas, para atender à maior 

reivindicação da comunidade interna; 

- Estruturar a Autarquia em relação ao seu quadro de pessoal docente, 

técnico e administrativo, com a realização de concurso público para todos os 

segmentos;  

- Atualizar o estatuto e o regimento interno, corroídos pelo tempo, para 

acompanhar o desenvolvimento da FAMEMA.  

Acreditamos que o segredo para o sucesso da FAMEMA está nas 

pessoas que dela fazem parte e para as quais somos extremamente gratos. 

Juntos, mantemos a confiança da comunidade porque a FAMEMA É O 

ORGULHO DE MARÍLIA. 

Famema para todos é SER FAMEMA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Faculdade de Medicina de Marília – 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. 

Em 1.994, através da Lei 8.898, de 27 de setembro, a Famema passou a ser uma 

autarquia de ensino em regime especial vinculada à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico. Destaque na área de ensino, com 53 anos de 

existência, a Famema também tem importante atuação na área de atenção à 

saúde, através da autarquia HCFAMEMA, formada por unidades hospitalares e 

ambulatoriais.  

Em 2015, o Governo do Estado de São Paulo concedeu personalidade jurídica ao 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, que possibilitou a criação 

da autarquia HCFAMEMA, entidade de direito público dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial. A autarquia HCFAMEMA possibilita ao 

hospital servir de campo para o ensino e o treinamento de estudantes em cursos de 

graduação e pós-graduação da Famema. A entidade autárquica vincula-se à 

Secretaria de Estado da Saúde para fins administrativos e atua em conjunto e de 

forma coordenada com a Faculdade de Medicina de Marília.   
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A Famema é composta por duas fundações de apoio – a FUMES e a FAMAR. A 

FUMES – Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília foi criada em 1.966. A 

FAMAR – Fundação de Apoio a Faculdade de Medicina de Marília e ao HCFAMEMA foi 

constituída em 2007. 

Publicação no Diário Oficial do Estado, no dia 14 de novembro, autoriza a 

Famema a adotar as providências necessárias para a abertura de concurso público 

visando o provimento de 14 cargos de professor assistente mestre e 61 de 

professor adjunto doutor. 

 

Futuro Campus Universitário da Famema 

 

O Ministério do Planejamento, por intermédio da Secretaria de Patrimônio da 

União, formalizou o termo de cessão definitiva de uso da área da União localizada 

na Avenida Tiradentes para a Famema. Recentemente ocorreu o Registro de 

Desdobro da Área com 12.934 metros quadrados, cedida definitivamente à Famema 

para a construção do campus universitário da instituição.  

O projeto arquitetônico contempla prédios acadêmicos da graduação e da pós-

graduação, biblioteca, laboratórios, anfiteatros, restaurante universitário, 

administração e estacionamento.   

Desde 1997, a Famema utiliza metodologias ativas de aprendizagem, pioneiras no 

país, que substituíram o método convencional em salas de aulas e inseriram os 
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estudantes de Medicina e de Enfermagem, desde o primeiro ano, em unidades de 

saúde para o aprendizado na prática. O método vem obtendo resultados 

extremamente positivos. Isso pode ser constatado pelas avaliações do MEC e de 

institutos de pesquisa, que classificam os cursos da Famema entre os melhores do 

Brasil. Os Cursos de Medicina e de Enfermagem também foram destaques no RUF - 

Ranking Universitário Folha,  divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, com 

classificação entre os dez melhores no Estado de São Paulo e no Guia da Faculdade 

do Estadão.  

Desde a sua criação a Famema formou 3.665 médicos e 1.142 enfermeiros.  

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

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

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

o Programa de Residência Multiprofissional nas áreas: Materno Infantil, Urgência, 

Saúde Coletiva, Saúde da Família e em Atenção Clínica e Cirúrgica Especializada. 

Atualmente a Famema conta com 228 vagas credenciadas junto à Comissão 

Nacional de Residência Médica e oferece 90 para o primeiro ano da Residência 

Médica. A Famema também oferece os cursos de Aprimoramento em Saúde Mental, 

Nutrição Clínica, Hemoterapia e Saúde da Família.  

A Faculdade de Medicina de Marília é polo presencial para apoio pedagógico, 

acompanhamento do desempenho e avaliação dos alunos da Univesp (Universidade 

Virtual do Estado de São Paulo) na cidade de Marília. O formato de ensino à 

distância (EAD) do polo instalado e estruturado, permite o acesso do aluno na 

Famema para o encontro presencial, através de provas e atividades com o 

mediador para tirar dúvidas e receber orientações sobre as disciplinas. O polo 

Marília/Famema da Univesp possui quatro cursos: Engenharia de 

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

todos com 50 vagas para cada curso na modalidade à distância. Para o ano de 2020 

pela Univesp, a Famema também passa a oferecer 50 vagas para Licenciatura e 50 

para Computação. 
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ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA FAMEMA 

 

 

  

 

ORÇAMENTO 2019  R$ 
50.857.619,00

Orçamento 
2018 R$ 

47.475.166,00

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 

2019 foram adquiridos e incorporados no acervo patrimonial da FAMEMA R$ 

1.320.981,58. 

EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO INFORMÁTICA 
BANHO MARIA CADEIRAS RECEPTOR GPS 
HOMOGENEIZADOR DE TUBOS MESAS IMPRESSORAS 
MICROSCÓPIOS POLTRONAS NOBREACK 
CÂMARA AFERIÇÃO DE VOL ARMÁRIOS NOTEBOOK 
INCUBADORA ESTAÇÃO DE TRABALHO ESTABILIZADOR 
ULTRASONOGRAFO  RACK 
CAPELA EXAUSTÃO DE GASES  MÓDULO DE EXPANSÃO 
ESTUFA BACTERIOLOGICA  CIRCUITO FECHADO  TV 

SISTEMA ELETROFORESE  TELA PROJEÇÃO 
REFRIGERADOR DE VACINAS  CÂMARA DIGITAL 

SELADORA  SISTEMA MICROFONE S/ FIO 
AMPLIFCADOR PLETIS   
CAMA HOSPITALARES   
BERÇO AQUECIDO   
CADEIRA RODAS   
VENTILADORES   
CONDICIONADOR DE AR   
   

 

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

337 FUMES

141 FAMAR
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2 - GRADUAÇÃO 

 

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

Diretoria de Graduação é responsável pela coordenação das atividades acadêmicas, 

que compreende as seguintes áreas: 

  

2.1  SECRETARIA DE GRADUAÇÃO  

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

de seis anos e 40 vagas para o Curso de Enfermagem, com duração de quatro anos. 

O processo seletivo – Vestibular para 2019 foi realizado com a VUNESP. A Famema 

adota o Programa de Inclusão por Mérito no Ensino Superior Paulista – PIMESP. 

 

 

 

 

        MEDICINA ENFERMAGEM 

Vagas Universais 68 34 

Relação candidato/vaga universal 202,3 3,4 

Vagas para Egressos de Escolas Públicas 8 4 

Relação candidato/vaga Escola PúbliCAS 180,9 7,0 

Vagas para Egressos de Escolas Públicas que se 

autodeclaram pretos, pardos e índios – PPI 
4 2 

Relação candidato/vaga escola pública que se 

autodeclaram pretos, pardos e índios – PPI 
152,0 11 

 

 

 

 

PROCESSO SO SELETIVO - VESTIBULAR 2020 PROVA 

REALIZADA EM 7/12/2019 
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RECEPÇÃO DOS SEUS NOVOS INGRESSANTES 

NÚMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensando seriamente na mudança de vida destes estudantes, a Famema 

preocupada, se prepara anualmente para a semana de recepção dos seus novos 

ingressantes, para que tenham um acolhimento humanizado por parte de seus 

diretores, docentes, colegas que já estão em curso e por todos que nela trabalham 

em seus inúmeros segmentos. 

 

 

 

 

 

2012

477

144

621

2013

481

137

618

2014

480

144

624

2015

483

145

628

2016

476

147

623

2017

475

144

619

2018

477

158

635

2019

480

154

632

MEDICINA 

ENFERMAGEM 

TOTAL 
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2.1.1 CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente da Instituição conta com 246 profissionais: 

 

 

 

2.1.2 AÇÕES DE REGISTROS E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

Como ações cotidianas de expedição de documentos, registros e agendamentos, 

durante o ano de 2019 a Secretaria de Graduação atendeu 2.325 ocorrências no 

SIGA - Sistema de Gestão Acadêmica. 

  São expedidos também inúmeros documentos fora do SIGA, além de 

atendimentos ao público em geral, egressos dos cursos de graduação, residência 

médica. A tabela abaixo mostra o total de atendimentos registrados no SIGA: 

  

166 Docentes
80 assistentes de 

ensino

97 doutores

57 mestres

6 pós-doutores

1 livre-docente
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TIPO DE OCORRÊNCIA ATENDIDA 

REGISTRADA NO SIGA 

QUANTIDADE 

PROCEDIMENTOS 

Acompanhamento Médico de Menor e Idoso 3 

Afastamento Evento Oficial/ Científico/Cultural 175 

Afastamento por Óbito Familiar 23 

Agendamento de Consultorias 73 

Atestado de Matrícula 752 

Cancelamento de Matrícula 65 

Conclusão de Graduação 109 

Convocação do Exército 3 

Convocação Judicial 1 

Desistência 7 

Desligamento 4 

Gala 2 

Matrícula 185 

Rematrícula 632 

Trancamento 2 

Tratamento Excepcional 289 

TOTAL 2.325 

 

2.1.3 NÚCLEOS DE ATENÇÃO À SAÚDE E COORDENADORES DE NÚCLEOS 

 

Estes Núcleos fazem a integração ensino-serviço, e atendem estudantes, 

residentes, docentes, assistentes de ensino e médicos, que desenvolvem atividades 

didáticas com estudantes dos cursos da Famema. 

  As secretárias destes Núcleos desenvolvem atividades administrativas ligadas ao 

ensino, além das ligadas à assistência.  
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2.1.4 CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

No mês de março  realizada a coleta de dados e preenchido o 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), partes 

integrantes da avaliação institucional. 

 

2.1.5 BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 

Foram (60) sessenta beneficiados, outros (6) seis estudantes foram 

contemplados com cartões refeição, dentre estes, (5) cinco ficaram como suplentes 

para o benefício da bolsa no valor de R$ 330,00 ao mês, após a saída dos 

estudantes matriculados na 6ª série de Medicina e 4ª série de Enfermagem. Apenas 

(3) três estudantes tiveram a solicitação do benefício indeferida. 

 

2.1.6 CALENDÁRIO 2020 

 

O calendário institucional para o ano de 2020 foi elaborado no mês de maio/2019 

e aprovado em 15 de agosto. 

 Já os calendários acadêmicos para os Cursos de Medicina e Enfermagem foram 

elaborados no mês de maio/2019 e aprovados no colegiado em 25 de junho e na 

congregação em 15 de agosto de 2019.   

 

2.1.7 REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA NO EXTERIOR 

 

Foram providenciados formulários e documentações de verificação de 

autenticidade das credenciais de educação médica através da ECFMG - Educational 
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Commission for Foreign Medical Graduates para nove egressos diplomados pela 

Famema para revalidação do diploma nos EUA. 

 

2.1.8 ABERTURA DE EDITAL PÚBLICO PARA TRANSFERÊNCIA 

 

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

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

Curso de Medicina. Na totalidade foram 111 inscritos. Todos os procedimentos foram 

seguidos em sua legalidade e após divulgação do resultado final, os três estudantes 

foram acolhidos e matriculados na 5ª série 2020. 

 

2.1.9 ENADE – EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES 

 

A Secretaria de Graduação no ano de 2019 realizou a inscrição de 234 

estudantes junto ao sistema do INEP para fazerem o ENADE. No dia da prova, 

compareceram 109 estudantes inscritos. 

 

2.1.10  CAPACITAÇÕES 

 

 

Curso de Cerimonial Publico da Escola de Governo 
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No ano de 2019, houve a participação da coordenação da Secretaria de 

Graduação em 02 cursos: Controle e Registro Acadêmicos de Instituições de Ensino 

Superior – CONSAE, de 21 a 23 de agosto de 2019, em São Paulo; Cerimonial 

Público – Escola de Governo do Estado de São Paulo, dias 10 e 11 de dezembro de 

2019, em São Paulo, juntamente com a Diretoria Geral e assessoria de 

comunicação. 

 

2.2 LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGEM 

 

 Parte das atividades acadêmicas e pedagógicas dos Cursos de Medicina e 

Enfermagem é realizada em Laboratórios de Aprendizagem, também ligados à 

Diretoria de Graduação. 

 

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 autodidático. 

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 seus manuseios 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. 
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2.2.1.1  LABORATÓRIO DE PRÁTICA PROFISSIONAL (LPP) 
 

O Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde; áreas Urgência, 

Materno Infantil, Saúde Coletiva, Saúde Mental e Médico Cirúrgica, realizam 

atividades didáticas no Laboratório Morfofuncional, considerando as diferentes 

especificidades, da primeira à quarta série do Curso de Enfermagem e da primeira à 

sexta série de Medicina.  

 

2.2.1.2 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.  

Realizam 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 realizam em conjunto atividades de 

procedimentos cirúrgicos em bonecos simuladores preparados pelos colaboradores, 

sobre atendimento inicial à vítima de trauma. 

 
2.2.1.3 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. 
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2.2.1.4  TUTORIAS 

 

Uso de salas para os grupos de tutoria utilizando os modelos anatômicos, sala de 

imagem e acervo literário. 

 

2.2.1.5  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.  

 

2.2.1.6  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. 

 

2.2.1.7 CONSULTORIAS 

 

Uso do espaço interno para as consultorias das disciplinas básicas e de 

especialidades. Os monitores da disciplina de Embriologia realizam consultorias e 

apoio didático aos estudantes no Laboratório Morfofuncional às segundas-feiras à 

noite. 

 

2.2.1.8 TRABALHOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

  Os trabalhos são orientados por docentes de diferentes áreas do conhecimento e 

objetivam a interdisciplinaridade e trabalho multiprofissional. 
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2.2.1.9 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: 

capacitação dos trabalhadores 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.  

 

2.2.1.10 MONITORIA 

 

No período de 6 a 11 de agosto, conforme publicado em edital foram abertas 

inscrições aos estudantes dos Cursos de Medicina e Enfermagem para os programas 

de monitoria.  

A prova escrita ocorreu em 14 de agosto o resultado final para o preenchimento 

das vagas foi publicado em 29 de agosto de 2019, conforme número de vagas 

relacionado no quadro abaixo: 

 

MONITORIA NÚMERO DE VAGAS PARA O CURSO DE  

MEDICINA E DE ENFERMAGEM 

Biblioteca 3 monitores bolsistas 

Laboratório de Embriologia Humana 4 monitores bolsistas 

Laboratório de Anatomia Humana 9 monitores bolsistas 

Laboratório Morfofuncional/Simulação 18 monitores bolsistas 

Saúde Coletiva – Urgência 6 monitores bolsistas 

Total 40 monitores bolsistas 
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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 

imunoistoquímicos.  

Este laboratório também conta com um software de captura e análises de 

imagens, o que possibilita realizar análises morfométrica-estereológicas dos 

diferentes tecidos, além da quantificação de marcações imunoistoquímicas. Também 

neste espaço é realizada a manutenção e reposição das lâminas de embrião 

utilizadas nas atividades práticas desenvolvidas nos Cursos de Medicina e 

Enfermagem. 

 

2.2.3 LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR 1 E 2 

 

2.2.3.1 NÚCLEO DE CADEIRAS BÁSICAS - 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. 

  Desta forma, o laboratório conta, atualmente, com uma estrutura completa para 

projeção das imagens das lâminas histológicas, contemplando microscópio trinocular 

acoplado à câmara de vídeo digital e software de captura de imagens. Além disso, 

apresenta microscópios binoculares para serem utilizados pelos estudantes durante 

as aulas.  
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2.2.3.2 NÚCLEO DE CADEIRAS BÁSICAS - LABORATÓRIO DE ATIVIDADES 

 PRÁTICAS II:  

 

Espaço destinado ao desenvolvimento de atividades práticas da área básica, 

sobretudo de disciplinas de caráter funcional como Fisiologia, Farmacologia, 

Bioquímica, Biologia Celular, Imunologia, Microbiologia. 

  No ano de 2019 houve investimento institucional com a 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. 

 

2.2.4 LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA 

 

Nele são desenvolvidas atividades práticas, sempre sob a supervisão do docente 

da disciplina, que visa 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). 

     

2.2.5 LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR 

 

As atividades realizadas no Laboratório de Biologia Molecular foram as seguintes: 

     1ª SÉRIE: CURSOS DE MEDICINA E ENFERMAGEM:tema: da Biologia Celular à 

Biologia Molecular - Extração de DNA; carga horária total: 40 horas - 4 h/encontro. 

    No total foram 8 períodos de 4 horas para contemplar os 120 estudantes da 1ª 

série dos dois cursos e 2 horas de conferência. Conferência: Ciclo Celular: 

crescimento e apoptose  
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     3ª SÉRIE: CURSO DE MEDICINA: tema: Diagnóstico Molecular – prática 

integrativa; carga horária total: 40 horas - 4 h/encontro. 

No total foram 10 períodos de 4 horas para contemplar os 80 estudantes da 3ª 

série do Curso de Medicina.  

Os estudantes foram distribuídos em grupos, sendo utilizado o laboratório da 

disciplina de Biologia Molecular para as aulas práticas. 

 

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:  

 Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação;  

 Propor a sistematização e a integração dos conhecimentos que vão sendo 

adquiridos;  

 Manter intercâmbio com instituições educacionais nacionais e estrangeiras;  

 Propor o aproveitamento da formação e experiências desenvolvidas nas 

instituições mencionadas no inciso anterior;  

 Propor alterções das propostas pedagógicas;  

 Desempenhar outras atribuições delegadas pelo Diretor de Graduação.  

 Para a execução e o bom desempenho de todas estas funções, se fazem 

necessários vários segmentos, e, portanto, a Graduação trabalha com: 

 

2.3.1 NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE – NUADI 

Foram realizadas no ano de 2019, 112 entrevistas iniciais com os estudantes do 

primeiro ano do Curso de Medicina e do Curso de Enfermagem; 352 atendimentos 

psiquiátricos; 681 atendimentos psicológicos; 124 atendimentos sociais; 03 visitas 

domiciliares. 
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2.3.2 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE MEDICINA – NDE 

MEDICINA 

 

No ano de 2019 foram realizadas 35 reuniões e as atividades de rotina foram: 

Levantamento de conteúdos curriculares da 1ª e 2ª série de Medicina e 

Enfermagem; 3ª e 4ª série de Medicina e Enfermagem; leitura do relatório de 

desenvolvimento do processo pedagógico; revisão do relatório do SAEME.  

Proposta de uma “máscara” (tabela que contemple as disciplinas (conteúdos) e 

competências das séries).  

Enviado o regulamento do NDE institucional, elaborado pelos componentes do 

NDE dos dois cursos, para aprovação em órgão superior deliberativo da Famema; 

discutidas as cargas horárias total dos cursos; definidos aspectos administrativos de 

função do NDE; discutido sobre atividades complementares, iniciação científica e 

extensão na Famema; entregues as máscaras para serem preenchidas pelos 

coordenadores e professores envolvidos nas séries. 

 

2.3.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM – NDE 

ENFERMAGEM 

 

No ano de 2019 foram realizadas quinze reuniões. As atividades de rotina foram:  

     Apresentação da agenda de visita do Conselho Estadual de Educação à Famema; 

apresentação de um estudo para diminuição da carga horária do Curso de 

Enfermagem e elaboração de proposta de reorganização de carga horária, com 

consolidação compartilhada junto às séries e apresentação aos grupos de gestão da 

Famema. Essa proposta será apresentada futuramente ao Conselho Estadual de 

Educação; construção de uma proposta de reorganização curricular, verificando 

legislação e matriz curricular de outros cursos estaduais de Enfermagem, 

apropriando-se da lei sobre projeto de extensão e informações sobre atividades 

complementares; aprovação no colegiado de Curso de Enfermagem do regulamento 

do NDE institucional, elaborado junto com o NDE do Curso de Medicina. 
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O NDE incentivou estudos dos desempenhos, propostos no projeto pedagógico do 

curso, os produtos foram apresentados na semana de planejamento curricular. 

  Para melhor direcionamento dos trabalhos foi elaborado um modelo para 

sistematização das áreas de competência.  

Discussão do parecer do Conselho Estadual de Educação para a renovação de 

Reconhecimento do curso, com proposta de encaminhamento aos coordenadores de 

série, solicitando atenção para as recomendações dos especialistas quanto às 

potencialidades e fragilidades apontadas no relatório circunstanciado de avaliação de 

cursos do CEE. 

 

2.3.4 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOCENTE – PDD 

 

Descrição para a organização para o desenvolvimento das estratégias de 

desenvolvimento continuado dos docentes/ professores atuantes na Faculdade de 

Medicina de Marília (Famema), nos âmbitos: da Educação 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: 

 Planejamento das atividades de pesquisa; 

 Continuidade da análise dos dados obtidos na revisão integrativa da 

literatura e elaboração do artigo para publicação; 

 Análise quantitativa da pesquisa dos dados da pesquisa de campo e 

elaboração do artigo para publicação; 

 Elaboração do plano de trabalho da psicopedagia, ficha de 

encaminhamento, fluxograma de atendimento, e folha do primeiro atendimento; 

 Apresentação oral, por meio de pôster do trabalho “Experiências 

significativas em desenvolvimento docente na graduação em saúde” no 57º 

Congresso Brasileiro de Educação Médica, realizado em Belém do Pará no Hangar, de 

29 de setembro a 02 de outubro de 2019; 
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 Apresentação oral, por meio de pôster do trabalho “Inserção da 

psicopedagogia no ensino superior em saúde” no IV Simpósio Nacional de 

Psicopedagogia e profissionalização: contextos e transformações. 

 

2.3.5.  NÚCLEO DE AVALIAÇÃO 

 

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

Avaliação Cognitiva do Estudante e Avaliação da Prática Profissional do Estudante. 

 Este Núcleo também dá suporte à elaboração de relatórios e projetos 

relacionados às inovações curriculares em curso ou almejados. 

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. 

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.  

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.  

 

2.3.5.1 ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE AVALIAÇÃO 

 

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

exercício de avaliação da prática profissional) pelo comitê de avaliação da prática 

profissional do estudante. 
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 Participação na análise dos instrumentos de avaliação cognitiva (EAC – 

exercício de avaliação cognitiva e TP – teste de progresso) pelo comitê de avaliação 

cognitiva do estudante;  

 O teste de progresso para os estudantes de medicina, elaborado em 

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

Educação Médica (NIEPAEM), foi aplicado em 26/09/19, para os estudantes de 1ª à 

6ª série de medicina. 

 O primeiro teste de progresso para os estudantes de enfermagem, 

elaborado em conjunto com o Consórcio das Escolas de Enfermagem do Estado de 

São Paulo, foi aplicado em 06/11/19, para os estudantes de 1ª à 4ª série de 

enfermagem. 

Prova da transferência da medicina 2019, elaborado e aplicado pelo comitê de 

avaliação cognitiva do estudante (conforme designação da Portaria Famema nº 

87/2019 de 15/10/2019). A prova foi aplicada 11/11/2019. 

 

 

Realização do Teste de Progresso 
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.

.

TESTE DE PROGRESSO INTERINSTITUCIONAL MEDICINA / 2019 ESTADUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTE DE PROGRESSO INTERINSTITUCIONAL ENFERMAGEM / 2019 

Série 

Nº de 

estudantes 

que fizeram 

o teste 

Nº total de 

Estudantes 

% de estudantes 

que fizeram o teste 

em relação ao nº 

total 

1ª 
30 41 73,17% 

2ª 
39 52 75% 

3ª 
25 30 83,33% 

4ª 
28 30 93,33% 

Total 
122 153 79,74% 

 

 

 

Série 

Nº de 

estudantes 

que fizeram o 

teste 

Nº total de 

Estudantes 

% de estudantes que 

fizeram o teste em relação 

ao nº total 

1ª 
80 80 100% 

2ª 
77 80 96,25% 

3ª 
77 78 98,71% 

4ª 
71 71 100% 

5ª 
81 89 91,01% 

6ª 
81 81 100% 

Total 
467 479 97,49% 
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REUNIÕES COM AS DISCIPLINAS DOS CURSOS DE MEDICINA E ENFERMAGEM 

O comitê cognitivo de avaliação do estudante realizou reuniões nos meses de 

novembro e dezembro com as disciplinas dos Cursos de Medicina e Enfermagem 

para apontar e esclarecer sobre as necessidades do currículo em relação a cada 

disciplina. 

 As reuniões aconteceram com os núcleos de: Cadeiras Básicas; Clínica Médica; 

Clínica Cirúrgica; Pediatria Enfermagem; Ginecologia e Obstetrícia; Psiquiatria; 

Saúde Coletiva; Neonatologia; Saúde da Família.  

Oficinas de capacitação em teste de progresso realizadas para o Curso de 

Enfermagem. 

ATIVIDADES DE PESQUISA / RELATÓRIO TÉCNICO 

 Relatório técnico do formato 5 (F5) da 1ª série de Medicina e Enfermagem, 

1º semestre de 2019, autor: Haydée Maria Moreira;  

 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; 

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

autores: grupo de avaliação; 

 Oficinas/conferências; 

 Oficina “Capacitação Docente: Caderno e Formatos de Avaliação” 

ministrada às enfermeiras UPP1 e UPP2, realizado: em 12 e 19/12/18; 

 Conferência “ENADE” ministrada pelo comitê de avaliação cognitiva do 

estudante para o Curso de Enfermagem, realizado: 06/02/19; 

 Conferência “ENADE” ministrada pelo comitê de avaliação cognitiva do 

estudante para o Curso de Medicina, realizado: 06/02/19; 

 Conferência “ENADE” ministrada pelo comitê de avaliação cognitiva do 

estudante para o Curso de Medicina, com o objetivo de apresentar o questionário 

Socioeconômico do ENADE, realizado: outubro/2019. 
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2.3.5.2 ANÁLISE DOS EXERCÍCIOS DE AVALIAÇÃO COGNITIVA (EAC) E DOS 

EXERCÍCIOS DE AVALIAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL (EAPP) 

 

 Apoio aos coordenadores de unidades para elaboração do EAC pelo comitê 

de avaliação cognitiva do estudante; 

 Apoio aos coordenadores de unidades para elaboração do EAPP pelo comitê 

de avaliação da prática profissional do estudante. 

 

2.3.5.3 TRABALHOS 

 

 Publicados: artigo publicado “O Desafio da Avaliação no Internato da 

Medicina” na Revista do 8º CIAIQ 2019. Autores: Haydée Maria Moreira, Elza de 

Fátima Ribeiro Higa, Luzmarina Ap. Doretto Braccialli, Magali Ap. Alves de 

Moraes, Sílvia Franco da Rocha Tonhom e Osni Lázaro Pinheiro. 

 Artigo em Periódicos: artigo publicado “Avaliação dos Recursos Afetivos: 

Percepção de Professores e de Estudantes” na Revista da Universidade Vale do 

Rio Verde ISSN: 1517-0276 / EISSN: 2236-5362 v. 17 | n. 1 | Ano 2019. 

Autores: Tonhom S.F.R., Moraes M.A.A., Pinheiro O.L.  

 

2.3.5.4 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

57º Congresso Brasileiro de Educação Médica – COBEM 2019: “Educação 

Médica Transformadora: Compromisso e Responsabilidade Social”. 29/09 a 02 de 

Outubro de 2019 – HANGAR– Belém/PA. 

 Trabalhos Apresentados no COBEM 2019 pelo Grupo de Avaliação:"Os 

desafios da aprendizagem no internato da Medicina". 

 Palestrante na Oficina: “Encontro dos Consórcios Brasileiros do Teste de 

Progresso”. 
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 Participação: 4º Seminário Internacional sobre Carreiras Docentes nas 

Profissões da Saúde, Unicamp – Campinas/SP; 8º Congresso Ibero-Americano 

em Investigação Qualitativa - CIAIQ 2019 – Escola Superior de Enfermagem de 

Lisboa – Portugal; apresentação pôster oral no CIAIQ 2019: O Desafio da 

Avaliação no internato da Medicina; apresentação oral no CIAIQ 2019: 

Metodologia ativa e currículo: uma avaliação dos egressos de um curso de 

Enfermagem.  

 Parceria 

  Parceria com a ABEM nas oficinas de capacitação para a realização do teste de 

progresso nas regionais da ABEM; 

  Parceria com o consórcio de escolas de enfermagem do Estado de São Paulo para 

a aplicação do teste de progresso para o Curso de Enfermagem, criado em 2019, 

com as seguintes escolas: Escola de Enfermagem da USP – São Paulo, UNICAMP, 

UNIFESP, UFSCar, UNESP Botucatu, FAMEMA e FAMERP. 

 

2.3.5.5 PRÊMIOS E DESTAQUES RECEBIDOS 

 

 57º Congresso Brasileiro de Educação Médica – COBEM 2019: “Educação 

Médica Transformadora: Compromisso e Responsabilidade Social” o grupo de 

avaliação (GA), recebeu o “Prêmio de Pôster Destaque”, com o trabalho: "Os 

desafios da aprendizagem no internato da Medicina"; 

 8º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa - CIAIQ 2019, 

o grupo de avaliação (GA), teve seu trabalho indicado para ser publicado na 

revista Investigações em ensino de ciências de impacto A2: “O Desafio da 

Avaliação no internato da Medicina”; 

 Teste de Progresso em consórcios para todas as escolas médicas do Brasil. 

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA. 43 (4): 151-156; 2019. 
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2.3.5.6 COMISSÃO DO INTERNATO DO CURSO DE MEDICINA 

 

A ABEM – Associação Brasileira de Medicina, seguindo os preceitos das diretrizes 

nacionais dos Cursos de Medicina propõe que toda escola médica deverá constituir 

formalmente uma comissão de Internato. 

 Desta maneira, a Diretoria de Graduação da Faculdade de Medicina de Marília 

compôs sua comissão, com representações de vários segmentos institucionais, com 

a finalidade de fortalecer a estrutura para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas curriculares, constantes no internato médico.  

As reuniões acontecem quinzenalmente, e no ano de 2019, foram discutidos: 

organização geral dos estágios/ disciplinas; conteúdos a serem abordados; 

calendário acadêmico; grade das atividades; relação de preceptores e responsáveis 

pelos estágios; cancelamento e/ou inserção de atividades; reposições de atividades; 

ENADE; EAC – exercício de avaliação cognitiva; demais avaliações e situações 

relativas ao Internato e que dependam de decisão.  

 

2.3.5.7 GRUPO DE REVISÃO DA ATIVIDADE CIENTÍFICA DO CURRÍCULO MÉDICO 

DA FACULDADE MEDICINA DE MARÍLIA 

 

Constituído através da portaria da Diretoria de Graduação nº 05/2019 de 

24/04/2019, tendo por objetivo apresentar proposta para a reestruturação da 

atividade científica para o currículo do Curso de Medicina da Famema, conforme 

demanda da Diretoria de Graduação e da coordenação do Curso de Medicina. 

A proposta deverá contemplar os temas e conteúdos a ser abordados e inseridos 

na grade curricular do Curso de Medicina ao longo dos quatro anos (1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

séries), a carga horária a ser inserida e em quais cenários de ensino aprendizagem, 

por série,  esses temas/conteúdos deverão ser trabalhados, possibilitando a 

identificação de alunos “vocacionados” para a pesquisa científica. 

A proposta se encontra em fase de construção e apresentação para os Gestores. 
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2.3.5.8 PROGRAMAÇÃO DOCENTE INSTITUCIONAL 2020 (MAPA 2020) 
 

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.  

Em outubro de 2019, divulgado e lançado através de sistema interno on line a 

programação das atividades para o ano letivo de 2020, juntamente com suas 

diretrizes gerais e operacionalização, garantindo desta maneira a totalidade de 

cobertura das atividades curriculares para 2020.  

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

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

realizadas negociações individuais e em conjunto com as coordenações dos cursos e 

das séries.  

Em 2019, para o ano letivo de 2020, dos 246 docentes e assistentes de ensino, 

216 preencheram o referido MAPA na totalidade das atividades acadêmicas que 

formam os currículos dos Cursos de Graduação da Famema. 

 

2.3.5.9  SIMPÓSIO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DO DISTRITO SOB OS CUIDADOS DA 

FAMEMA – ATIVIDADE DA UNIDADE DE PRÁTICA PROFISSIONAL 1 E 2 

 

Atendendo os apontamentos das diretrizes curriculares nacionais para os Cursos 

de Medicina e Enfermagem, no que se refere à inserção dos estudantes na prática 

profissional, e a formação visando o atendimento integral segundo os princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a Famema organiza seu currículo neste 
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sentido, desde as séries iniciais, com parceria histórica com a Secretaria Municipal 

de Saúde. 

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

fazer a diferença nos cenários que assumiu. 

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

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

territórios. 

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

territórios integrando o ensino e o serviço, com o objetivo de impactar 

positivamente a melhora na qualidade de saúde das pessoas. 

Com este Simpósio, apresentam-se os produtos do trabalho da unidade de prática 

profissional da 1ª e 2ª séries, com os estudantes, professores, preceptores e 

equipes de saúde das unidades de saúde da família – (USF). 

 
2.3.5.10 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA da Famema de 2018 passou por 

reformulação de seus membros e, assim, a necessidade inicial da compreensão da 

proposta e retomar a pesquisa anterior, 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 autoavaliação 

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 



   

41 

 

bom (25%) denotando uma estratégia potente para o desenvolvimento das 

atividades no processo de ensino-aprendizagem.  

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.  

 

2.3.6. BIBLIOTECA 

 

2.3.6.1 ATIVIDADES DE ROTINA 

2.3.6.1.1 EMPRÉSTIMOS E CONSULTAS DE MATERIAIS 

 

No período, o movimento de empréstimos e consultas de materiais do acervo foi 

de 30.432 itens, distribuídos conforme abaixo: 

 

EMPRÉSTIMOS E CONSULTAS/MATERIAIS QUANTIDADE 

Empréstimos de livros, folhetos, teses, CDs e DVDs 21.612 

Consultas de livros, folhetos e teses 8.745 

Consultas de periódicos (impressos) 75 

TOTAL 30.432 
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2.3.6.1.2 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 e outras), 

banco de dados DATASUS, portal de periódicos CAPES, Web of Science, Scopus, 

plataforma sucupira, e base de dados interna da biblioteca – BIBLIV. 

Foram realizadas também capacitações para normalização de trabalhos 

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

ENDNOTE e registro/preenchimento de dados na plataforma Lattes. Vale ressaltar 

que este conteúdo é inserido na grade curricular para algumas categorias de 

usuários como alunos de graduação, residentes (residência multiprofissional e 

residência integrada) e mestrandos (Mestrados Profissional e Acadêmico), o que 

resulta em valorização e aproveitamento por parte dos usuários e cumprimento dos 

objetivos da biblioteca.  

No total 263 usuários participaram destas atividades, distribuídos conforme abaixo:  

 

USUÁRIOS QUANTIDADE 

Estudantes Graduação (Medicina e Enfermagem 160 

Residentes (Multiprofissional, RIMS e Pediatria 32 

Mestrando (Mestrados Profissional e Acadêmico) 30 

Especialização 10 

Monitores da Biblioteca 03 

Outros  28 

TOTAL 263 

 

2.3.6.1.3 PESQUISAS BIBLIOGRÁFICAS EM BASE DE DADOS E NORMALIZAÇÃO DE 

TRABALHOS ACADÊMICOS E PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 

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

de dados bibliográficas e normalização de trabalhos científicos e acadêmicos. 
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  Quando necessário, a Biblioteca oferece atendimento individual ou em grupo 

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

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

ENDNOTE, preenchimento de dados na plataforma Lattes e normalização de 

trabalhos acadêmicos (monografias e dissertações) e artigos científicos 

(normalização, fator de impacto, indicativo qualis capes dos periódicos e suporte 

para submissão do artigo). Neste período foram realizados 864 atendimentos neste 

serviço. 

 

2.3.6.1.4 PROCESSAMENTO TÉCNICO DE MATERIAIS DO ACERVO 

 

Foram registrados 982 novos exemplares de livros, monografias, teses, folhetos, 

CDs, apostilas de cursinhos, conforme abaixo, e inseridos no acervo da Biblioteca. 

Todos foram processados tecnicamente através do tombamento, classificação, 

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

 

 

 

CD-ROM

49

Apostila Cursinho

12

Dissertação/Tese

34

Folheto/Monografia

40

Livro

847
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2.3.6.1.5 PERIÓDICOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 

 

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

estão disponíveis gratuitamente em formato eletrônico, com textos completos na 

Biblioteca Eletrônica SCIELO, nos próprios sites das revistas ou outros serviços de 

acesso aberto. 

 Com relação a periódicos estrangeiros, a Biblioteca tem permissão de acesso (local 

e remoto) ao Portal Capes que contempla diversas bases de dados com textos 

completos de artigos, livros, teses e outros. 

 O Portal Capes reúne um elevado número de periódicos estrangeiros de relevância 

para a área de ciências da saúde, que atendem a todas as especialidades médicas 

dando suporte acadêmico aos estudos e realização de pesquisas a toda comunidade 

Famema. 

 

2.3.6.1.6 COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

   O serviço de comutação bibliográfica recebeu 283 pedidos de artigos científicos, 

teses e capítulos de livros.  

 

Cerca de 68,2% destes pedidos foram recuperados 

Somente 44 pedidos (15,55%) solicitados ao 

COMUT/IBICT 

Os demais (46), cerca de 16,25% não tem acesso 

gratuito 

 

2.3.6.1.7 FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ESTUDOS 

 

Neste período foram feitas 276.423 cópias, distribuídas conforme abaixo: 

 
IMPRESSÃO 

155.259 

FOTOCÓPIA 

121.164 
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2.3.6.1.8 PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS 

 

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

O serviço produziu no período 6.882 itens. 

 

 

 

 

 

2.3.6.1.9 VENDAS DE LIVROS E INSTRUMENTOS – PALTEX 

 

O PALTEX - Programa Ampliado de Livros Textos (OPAS) é um programa sem fins 

lucrativos de venda de livros e instrumentos, para estudantes de universidades 

públicas, com preços mais acessíveis. 

O movimento total de vendas foi de 779 itens, distribuídos em: 

 

 

 

 

2.3.6.2 INVESTIMENTOS 

 

2.3.6.2.1 AQUISIÇÃO DE LIVROS/ATUALIZAÇÃO DE ACERVO 

 

No período, a Biblioteca contou com a aquisição de livros, em formato impresso, 

para atualização do acervo e atendimento dos usuários para aquisição de novos 

títulos, como segue:  

 

 

INSTRUMENTOS 

670 

LIVROS 

109 

R$ 

144.938,01 

 

 

 

 

5 

EXEMPLARES 

39 

TITULOS 

158 
LIVROS 

DIGITALIZAÇÃO DE 

TESES 

61 

SCANER 

2.525 

DVD 

39 

FOTOS 

4.205 

AULAS 

52 



   

46 

 

2.3.6.2.2 UPTODATE 

Foram registrados 23.784 acessos ao Uptodate numa média de 1.982 acessos 

por mês. Este número representa considerável acréscimo na utilização deste recurso 

pelos usuários Famema em relação ao último período, que contou com média de 

1.575 acessos por mês. 

 

 

 

 

2.3.6.2.3 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE 

BIBLIOTECA 

  Este investimento foi de grande importância para a Biblioteca e os usuários de 

modo geral, uma vez que o software adotado até o momento pela Biblioteca, para 

automação do seu acervo e sistema de empréstimo de materiais, encontrava-se 

bastante desatualizado e apresentava limitações de suas funções para o 

atendimento das necessidades atuais da Instituição.  

 

  

Licenciamento definitivo do software 

R$ 15.137,00  

Migração de dados da base antiga para a 
nova base  R$ 3.960,00

Treinamento presencial da equipe da 
Biblioteca e TI 1.485,00

Implantação do sistema R$ 1.485,00

Manutenção/Suporte técnico do sistema

R$ 10.928,00

VALOR 

R$ 58.425.00 

39 

ACESSOS 

23.784 
01/04/2019 á 

31/03/2020 
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3.PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO. 

 

 

 

, 

 

3.1 STRICTO SENSU 

 

3.1.1 NÍVEL MESTRADO ACADÊMICO 

 

 Área de avaliação da Capes: interdisciplinar; 

 Área de concentração do programa: Saúde e Envelhecimento;  

Conceito Capes: 4; Ano de Inicio: 2012; Faculdade de Medicina de 

Marília/Famema. 

Linhas de pesquisa: 

Gestão e educação em saúde com ênfase em métodos ativos de ensino-

aprendizagem; 

Organização morfofuncional e homeostasia nas diferentes fases do ciclo da Vida; 

Aspectos biológicos, epidemiológicos e sociais relacionados ao envelhecimento e 

às doenças associadas. 
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Qualificações e defesas ocorridas em 2019: 

 

 

 

 

Total de alunos do Mestrado Acadêmico que receberão diploma em 2019: 12 

alunos. 

Alunos bolsistas 2018/2019 – 05 bolsa demanda social – Capes; 01 bolsa Fapesp; 

01 bolsa pós-doutorado PNPD – Capes (bloqueada). 

 

 

Turma VII

inicio 2018

•12 alunos

Turma VII

inicio 2019

•15 alunos

Total

•27 alunos 
matriculados

Qualificação

03

Defesa 

15

Turma 
VI

Qualificação 

12

Defesa

03

Turma 
VII



   

49 

 

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; Faculdade de Medicina de Marília/Famema; 

Linhas de Pesquisa: 

 Articulação entre o Ensino e o Sistema Único de Saúde; 

 Processos de Ensino-Aprendizagem em Saúde; 

Curso: Ensino em Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  LATO SENSU 

 

3.2.1 RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

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

residência médica em 30 áreas de conhecimento da Medicina, promovendo o 

treinamento e qualificação de médicos para inserção no modelo de saúde do nosso 

país. 

Os programas são credenciados junto à Comissão Nacional de Residência Médica 

(CNRM), subordinada à Secretaria de Ensino Superior do MEC (SESU/MEC). 

Turma VI

2016/2018

•Defesa 16

•Artigo para 
publicação 17

Turma VII 
2017/2019

•Defesa        17

•Artigo para 
publicação   17
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Atualmente conta com 236 vagas credenciadas, sendo oferecidas 96 vagas para R1 

a cada ano, de acordo com a CNRM e com a resolução do CONFORPAS-SP. 

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

estabelecido na Lei Federal no 10.405/2002, pagas respectivamente pela Secretaria 

de Estado da Saúde e complementada pela Autarquia HC-FAMEMA. 

A Coreme mantém-se empenhada no sentido de integrar os médicos residentes 

com a sociedade, Sistema Único de Saúde (S U S), conselhos das especialidades, 

conselhos regionais de medicina e academia. Conta com a colaboração do nosso 

corpo docente, coordenadores dos programas de residência médica, preceptores dos 

residentes, Diretoria Técnica dos Hospitais de Clinicas I / II / III, coordenadorias do 

Hemocentro e Ambulatório Mario Covas, Conselho Regional de Medicina, Associação 

Paulista de Medicina e Diretoria Geral da Famema. 

 

3.2.2 RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

 

A Comissão de Residência Multiprofissional da Faculdade de Medicina de Marília - 

Coremu/Famema constitui espaço para discussões, propostas e deliberações de 

assuntos pertinentes aos Programas de Residência Integrada Multiprofissional em 

Saúde da Faculdade de Medicina de Marília e tem por finalidade estabelecer normas 

para o funcionamento e cumprimento dos programas. 

Constituída por docentes, profissionais, gestores e residentes de todos os programas 

de Residência Multiprofissional da Famema. 

Compete a Coremu respaldar, auxiliar e orientar os programas pelos princípios e 

diretrizes do SUS, a partir das necessidades e realidade local.  

Durante o ano de 2019 foram realizadas 04 reuniões, com 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. 
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Em fevereiro de 2019, concluíram a residência 26 residentes dos 5 programas: 

 

Em março de 2019 iniciaram 31 residentes 

 

 

  

Em dezembro de 2019 contamos com um total de 52 residentes 

 

 

 

Em março de 2019 foram iniciados novos grupos de residentes (R1) dos cinco 

programas com data de término em fevereiro de 2021. Os residentes que iniciaram 

em março de 2018 passaram automaticamente a R2 em março de 2019 e concluem 

em fevereiro de 2020.  

Em outubro de 2019, houve abertura para o processo seletivo de admissão ao 

primeiro ano de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, para início em 

02/03/2020, com oferta de 32 vagas para os cinco programas. 

Saúde Mental

•05 residentes

Clínica e Cirúrgica 
Especializada

•06 residentes

Saúde Coletiva

•06 residentes

Urgência

•04 residentes

Materno Infantil

•05 residentes

Saúde Mental

07 
residentes

Clínica e Cirúrgica 
Especializada

07 
residentes

Saúde Coletiva

06 
residentes

Urgência

04 
residentes

Materno Infantil

07 
residentes

Saúde Mental

06 R1

05 R2

Clínica e Cirúrgica 
Especializada

07 R1

06 R2

Saúde Coletiva

05 R1

04 R2

Urgência

04  R1

04 R2

Materno 
Infantil

05 R1

06 R2
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3.2.3 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 encerrará em 16 de abril 

de 2021, tem duração de 24 meses e utiliza metodologia ativa de ensino-

aprendizagem em seu currículo segundo os princípios do projeto político 

pedagógico adotado pela Faculdade de Medicina de Marília 

 

3.2.4 PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL (PAP) 

 

 Período do Curso: janeiro de 2019 a dezembro de 2019 

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

concede a bolsa. 

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

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

políticas públicas de saúde; participação em equipes interdisciplinares, que 

favorecem a integralidade; supervisão de profissionais especializados nas áreas 

oferecidas; preceptorias para acompanhar o desenvolvimento do aprimorando ao 

longo do programa.  

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

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

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

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

cursos comuns à formação dos profissionais, aumentando assim, sua visibilidade e 

importância. 

 Oferecido a profissionais que concluíram o curso superior reconhecido pelo MEC. 

 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, 
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consequentemente, seu processo seletivo, com autorização de finalização aos 

Programas em andamento, que no caso da Famema, havia 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.  

Assim em 28/02/2019 finalizaram o programa: Psicologia Clinica em Saúde 

Mental 03; Psicologia Hospitalar 01; Hemoterapia Geral 04, num total de 08 

aprimorando; de 01/03/2019 a 29/02/2020, continuam no segundo ano 03 

aprimorando. 

 

3.2.4.1  PROGRAMA HEMOTERAPIA GERAL 

 

 Público Alvo:biomédicos, biólogos e bioquímicos. 

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

Farmácia/Bioquímica para o exercício de atividades técnicas na área de 

Hemoterapia Geral.  

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

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

 Desenvolvimento de atividades teóricas e práticas nos cenários:Captação de 

doadores, Cadastro de doadores, Triagem Clínica e Hematológica, coleta, estoque 

e fracionamento, agencia transfusional do HC I, Laboratório de Controle de 

Qualidade em hemocomponentes, Laboratório de Imunohematologia, Laboratório 

de Sorologia. 

 

3.3 PESQUISA 

 

3.3.1 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos (CEP) realizou em 2019, 11 

reuniões, avaliou 349 projetos de pesquisa, 184 folhas de rosto de projetos 
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aprovados e não aprovados enviados ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - (PIBIC/CNPQ) – Famema; 

a duração da bolsa será de 12 meses; períodos de vigência da cota institucional de 

bolsas: 2018/2019 e 2019/2020; vigência 2018/2019: 15 inscritos para 04 vagas; 

vigência 2019/2020: 10 inscritos para 04 vagas. 

 A Famema conta junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) com grupo de pesquisa com total de 10 registros de relatório de 

grupos certificados. 

 

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA) 

Foram realizadas 03 reuniões com análise de 05 projetos durante o ano de 2019. 

 

3.4 EXTENSÃO 

 

O Comitê de Extensão está em fase de implantação na Instituição, com objetivo de 

regularizar normas, reconhecer os programas/projetos de extensão já existentes e 

promover ações de novos grupos. 

 

  3.4.1 BOLSAS DE INCENTIVO  

Foram disponibilizadas duas bolsas de mobilidade internacional, via programa de 

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

contemplado e desenvolverá estágio de no máximo 04 meses em instituições 

internacionais conveniadas. 
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4. ATIVIDADES DE APOIO 

 

4.1. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO  

 

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

divulgação das informações de interesse institucional para as comunidades interna e 

externa. 

Boletins informativos, notícias e notas de esclarecimento foram produzidos, 

editados e enviados aos veículos de comunicação, redes sociais - como Facebook e 

WhatsApp, e inseridos nos mecanismos internos para divulgação à comunidade 

Famema. 

 

 

Lançamento da Revista “SER FAMEMA” 

 

Proposta da Assessoria de Comunicação, aprovada pela Diretoria Geral da 

Famema, implantou em 2019 mais um mecanismo de informação e divulgação 

institucional, a revista SER FAMEMA. 

 O lançamento da primeira edição da revista aconteceu no dia 27 de setembro. O 

projeto prevê duas edições anuais, uma por semestre. 
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A revista SER FAMEMA é composta por 16 páginas com 3 mil exemplares por 

edição. 

O material de comunicação institucional da revista é essencial no trabalho de 

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

desenvolvidas pela Instituição. 

 A revista informativa tem também como função atualizar os funcionários, 

profissionais da área da saúde e estudantes da comunidade interna, e a população, 

considerada a comunidade externa, sobre as ações de atenção à saúde, projetos, 

pesquisas, metodologias de ensino e atividades em geral desenvolvidos pela 

Famema. 

A Assessoria de 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 Comunicação: 

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

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

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

contendo endereços eletrônicos de docentes, discentes e funcionários;  

 Produção de entrevistas, redação, revisão, fotos e edição do Hemo em Ação do 

Hemocentro;  

 Redação, edição e produção Informativa do HCFAMEMA, boletim digital bimestral 

com informações dos hospitais, ambulatórios e da Superintendência do HCFAMEMA; 

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

online e programas jornalísticos de rádio e de televisão de Marília e região, além de 

outras regiões do estado e do Brasil;  

 Entrevistas coletivas foram organizadas com o objetivo de esclarecer a população 

sobre assuntos ligados à Famema;  

 Produção de matérias e de fotografias para a imprensa;  

http://www.famema.br/
http://www.hc.famema.br/
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 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. O objetivo do arquivamento é disponibilizar as 

publicações para fins de pesquisa e documentação. 

 

4.2. OUVIDORIA 

 

A Ouvidoria no ano de 2019 recebeu um total de 142 manifestações, sendo: 60 

solicitações de informações; 47 elogios; 24 reclamações e 11 sugestões. 

As Solicitações de Informações representam 42,3% das manifestações e referem- se 

a vestibular, transferência, bolsa auxílio e demais formas de acesso aos cursos de 

graduação em Medicina e Enfermagem. 

 Os Elogios representam 33% das manifestações e na sua maioria referem aos 

atendimentos, cuidados, cortesias, acolhimento e serviços prestados aos pacientes e 

acompanhantes. 

  As Reclamações foram 16,9% das manifestações devido ao atraso na divulgação 

do resultado do vestibular 2019 pela Vunesp e demora no acesso aos serviços, 

porém reduziu significativamente no segundo semestre. 

 

4.2.1 SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO – SIC 

 

No ano de 2019 foram protocoladas 7 (sete) solicitações de informações, sendo 6 

encerradas e 1 em trâmite. 

 

 

4.3. NÚCLEO TÉCNICO DE INFORMAÇÕES 

 

4.3.1 COORDENAÇÃO 
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  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. 

 

 

 

 

 

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. 
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SISTEMAS FAMEMA 

 

 

Em 2019 foram criadas ferramentas e melhorias nos processos de trabalho para 

as áreas de gestão, como a reestruturação da programação acadêmica, 

estruturação do modulo e desenvolvimento no Famema Sistemas onde realiza todo 

o gerenciamento o das atividades acadêmica dos estudantes de Medicina e 

Enfermagem e relatórios gerenciais. 

  

 4.3.3 INFRAESTRUTURA E SUPORTE  

 

Realizados atendimentos aos usuários, computadores, servidores, cabeamento, 

internet e infraestrutura de TI. 

A rede conta com 400 computadores conectados e 46 impressoras, na sua 

grande maioria com processadores Intel i3, i5 e i7. Foram feitos aproximadamente 

1.289 atendimentos devidamente registrados e acompanhados pelo sistema de 

chamados (SGTI). 
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4.4. NÚCLEO DE APOIO A COMUNIDADE – NUAC 

 

Durante o ano de 2019, foram realizados eventos que ajudaram na 

divulgação de informaçõ es sobre saúde, educação e promoção de saúde. 
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4.5 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

4.5.1.     ARQUIVO ADMINISTRATIVO 

 

 Atualmente, o acervo é composto por, aproximadamente, 2.000 caixas-arquivo, 

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

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

Infantil, Divisão de Materiais, Divisão de Recursos Humanos, Expediente, 

Contabilidade e Finanças, Ouvidoria, Patrimônio, e SESMT.  

Este ano, foram transferidos o total de 83 caixas-arquivo da Fundação Municipal 

de Ensino Superior de Marília, sendo 05 caixas do setor de Benefícios, 08 caixas do 

setor de Controle de Afastamentos, 31 caixas do Serviço de Controle de Pessoal e 

39 caixas do SESMT. 

Através do descarte documental, é possível eliminar documentos cujo prazo de 

guarda já prescreveu, e, com isso, adquirir espaço para a entrada de novos 

documentos. 

Este ano, foi eliminado o total de 97 caixas-arquivo e 05 pastas A-Z da Fundação 

Municipal de Ensino Superior de Marília, sendo 04 caixas do setor de Divisão de 

Recursos Humanos, 08 caixas e 05 pastas do setor de Benefícios, 07 caixas do setor 

de Controle de Afastamentos e 78 caixas do Serviço de Controle de Pessoal. 

 

4.5.2.  DIVISÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE 
 
 

Atividades desenvolvidas no ano de 2019: 

 

 Elaboração da proposta orçamentária anual; 

 Realizar o acompanhamento da execução orçamentária e financeira; 

  Administrar as receitas e despesas; 

  Analisar processos, emitir empenhos, notas de lançamentos e pedido de 

desembolsos; 
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  Prestação de contas dos recursos financeiros recebidos e gastos à Secretaria da 

Fazenda; 

  Registrar bens, direitos e obrigações contábeis e fazer conciliação; 

  Prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado; 

  Assistência na elaboração do plano plurianual e monitoração anual da execução 

das metas; 

  Elaborar e acompanhar alterações orçamentárias. 

A Divisão emitiu no ano de 2019: 

 

 

 

4.5.3. RECURSOS HUMANOS – DRH 

 

4.5.3.1. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

- CONTROLE DE PESSOAL 

As principais atividades realizadas com  158 Docentes, 34 Assistentes de Ensino e 

145 Técnicos Administrativos num total de 337 colaboradores foram:   

3.047
•NOTAS DE LANÇAMENTOS

1.750 
•PEDIDOS DE DESEMBOLSOS

1.736 •ORDENS BANCÁRIAS

628 •NOTAS DE EMPENHO

88 •GUIAS DE RECOLHIMENTO

276 •RELATÓRIOS EXTERNOS

07
•PROCESSOS

04
•CONVÊNIO
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Equipe C.C.I. “O Castelinho” 

Cálculo de férias; 44 demissões; folha de pagamento  Autarquia, folha 

complementar, ticket alimentação, adiantamento 13º Salário e  13º Salário; 

pagamento residentes Famema até julho/2019; emissão de guias de depósitos 

judiciais referentes a reclamações trabalhistas; análises de  empréstimos 

consignados Santander e liberação via site; recolhimento de tributos  

 

- SETOR DE BENEFÍCIOS – Foram entregues 74.809 tickets de vale alimentação, 

33.421 vales transportes intermunicipais e municipal. 

 

4.5.3.2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL (CCI)  

 

 

 

 

 

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

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

suas potencialidades, físicas, sociais e cognitivas. 

Foram promovidas diversas atividades recreativas, pedagógicas e sociais, dentre 

elas:  
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 Campanha de lacres solidários e cartelas vazias de comprimidos para 

colaborar com a A.C. C – Associação de Combate ao Câncer, para a aquisição de 

cadeiras de rodas; 

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

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, com o tema “Saúde Bucal”;  

 Apresentação do grupo Amigos do Sorriso, conversando sobre higiene 

bucal e corporal;  

 Equipe do Ursinho Teddy trabalhando a ida da criança ao médico; 

 Contação de histórias no mês das crianças; 

 Apresentação do coral da UAPEM cantando musicas natalinas para as 

crianças e colaboradoras; 

 Houve, no decorrer do ano, teatros realizados pelas funcionárias e pelas 

crianças com temas diversos, entre eles “A Dona Baratinha”. 

As colaboradoras do CCI participaram dos seguintes treinamentos: 

 Primeiro socorros com equipe multidisciplinar da Famema; 

 “Geração Alfa”, “Disciplina e estabelecimento de limites com afeto na 

infância”, com a participação ativa das colaboradoras, onde puderam tirar suas 

dúvidas e melhorar o atendimento com as crianças.  

Como melhorias e novas aquisições tiveram: 

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

socialização, o desenvolvimento físico e cognitivo; 

 Brinquedos gerais para meninos e meninas para uma recreação mais 

divertida; 

 Decoração para festas; 

 Um fogão, soprador e uma televisão, utensílios de cozinha, ventiladores, 

armários no lactário, cozinha e sala de aula. 

 Uma grande melhoria realizada este ano foi à reforma da creche, onde foram 

reformadas duas salas, um corredor e o parque infantil onde foi colocado grama 

sintética. 
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4.5.3.3.   DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

 

- SELEÇÃO DE PESSOAL – Realizadas 51 entrevistas de desligamento de servidores. 

Feita a  atualização de 01 relatório de turnover de pessoal. 

 

- CARGOS E SALÁRIOS – Atualizadas 56  descrições de cargos e 54 perfis de 

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

descritas 239 atividades no formulário perfil profissiográfico previdenciário  

 

- CAPACITAÇÃO DE PESSOAL – No ano de 2019 as ações do desenvolvimento de 

pessoal totalizaram 2.065 eventos, com um total de 8.310 participantes, distribuídos 

em:  

 

 

As áreas do sistema de gestão da qualidade realizaram: 693 treinamentos de 

procedimentos operacionais (PO) e 51 treinamentos de manuais, normas e técnicas.  

 

 

22
• ATIVIDADES COLETIVA

77
• PALESTRAS

534
• EVENTOS

378
• TREINAMENTOS

37
• CAPACITAÇÕES

273
• REUNIÕES 
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4.5.3.4. CONTROLE DE AFASTAMENTOS 

 

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

AFASTAMENTOS POR FINALIDADE DO EVENTO 

Finalidade Docentes Funcionários TOTAL 

 Quant. % Quant. % Quant. % 

Pós-graduação 4 1,5 4 2 8 3 

Eventos científicos 95 40 30 18 125 31 

Cursos 22 9 53 33 75 18 

Especialização 0 0 1 1 1 1 

Ativ. Externas 55 23 11 7 66 16 

Reuniões/visitas 45 19 51 31 96 23 

Pesquisa 1 0,5 0 0 1 1 

Outros 17 7 14 8 31 7 

TOTAL 239 100       164 100 403 100 
Fonte: DRH/Controle de Afastamentos 

A distribuição de afastamentos por localidade do evento foi de: 

 

4.5.4.  DIVISÃO DE MATERIAIS 

 

4.5.4.1. COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

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. Realizados 04 

contratos, 06 processos administrativos e 155 processos licitatórios, sendo: 

72% no 
Estado São 

Paulo
18% Brasil 3% Marília

7% Fora do 
Pais
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4.5.4.2.  ALMOXARIFADO 
 

Recebimento de materiais, controle e conferencia de estoque, armazenamento 

dos produtos, atendimento da solicitação de materiais através de requisição dos 

setores . 

Cadastro de novos materiais para estoque onde se usa o sistema BENNER, 

SIAFISICO, BEC, todos integrados para padronização do produto. 

 

INVENTÁRIO ESTOQUE - FINAL DO ANO 2019 - ALMOXARIFADO FAMEMA 

TIPO DE MATERIAL / FAMÍLIA TOTAL 

Artigos de higiene 34.025,51 
Artigos e utensílios de escritório didático psicológico 42.173,94 
Combustível, óleos, lubrificantes e cera 100,41 
Componentes de equipamentos elétricos e eletrônicos 2.200,10 
Condutor elétrico e equipamentos de força e distribuição 10.728,06 
Equipamentos de instalação hidráulica 278,80 
Equipamentos e artigos médicos, hospitalar 29.632,96 
Equipamentos e utensílios p/ refeitório, copa e cozinha 5.396,71 
Equipamentos materiais p/ limpeza esterilização 2.674,98 
Equipamentos p/ purificação e filtragem de água 1.205,85 
Ferragens e abrasivos 1.085,27 
Gêneros alimentícios 912,59 
Informática 4.276,16 
Instrumentos e equipamentos de controle 240,00 
Lâmpadas p/ iluminação de ambientes 13.566,49 
Maquinas e equipamentos oficina em geral 112,00 
Materiais manufaturados 126,00 
Pincéis, tintas, vedantes e adesivos 492,00 
Recipientes e materiais p/ acondicionamento de embalagem 4.804,54 
Sistemas de alarme, sinalização 148,00 
Vestuário em geral 457,68 

TOTAL 154.638,05 

•CONTRATO04

•PROCESSO ADMINISTRATIVO06

•CONVITES37

•PREGÕES ELETRÔNICOS11

•DISPENSA DE LICITAÇÃO106

•INEXIGIBILIDADE01
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4.5.4.3.  REPROGRAFIA 

 

A produção gráfica foi de 205.724 cópias processadas e 1.035 encadernações. 

 

 4.5.4.4. PATRIMÔNIO 

 

No exercício de 2019, além das atividades de rotina em atender as demandas 

operacionais, inventariar, transferir bens, atualizar os registros patrimoniais, foram 

realizadas as seguintes atividades: 

  Reorganização dos depósitos de bens inservíveis, visando à baixa e 

destinação final, resultando na desocupação de 02 (dois) imóveis; 01 (um) com 

devolução das chaves em novembro de 2019; 

  Incorporação de bens doados, 4 (quatro) processos; 

 Autorização de baixa patrimonial de bens inservíveis, 3 (três) processos;  

 Cadastro de 264 itens; 

 Registro de 01 boletim de ocorrência devido arrombamento em edificação; 

 Recolhimento e transferência aos depósitos de 501 itens inservíveis (baixa 

de bem permanente); 

 Baixa de bens permanentes de 676 itens. 

 

4.5.4.5. GESTÃO CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 

A 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 envolvido nos processos de contratação com 

a Instituição. 
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4.5.6.  INFRAESTRUTURA 

 

4.5.6.1 COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

 

Para realizar o atendimento a comunidade universitária, viabilizando o 

funcionamento das atividades acadêmicas, de extensão, pós-graduação e 

administrativas no âmbito da Famema está coordenação contou com o apoio dos 

serviços de Limpeza, Zeladoria, Transporte e Manutenção para o desenvolvimento 

das atividades rotineiras das unidades da Famema. 

 

4.5.6.2 SERVIÇO DE LIMPEZA 

 

Este ano foi implantado as fichas de avaliação de satisfação dos usuários frente à 

da qualidade dos serviços realizados, que se faz 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 a partir de março de 2019. 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

91,63 91,67 92,02 92,34 90,33 91,97 92,29 90,31 90,39 92,10 

 

•AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇOS07

•DILIGÊNCIA01

•EXPEDIENTES EM PROCESSO69

•NOTIFICAÇÕES46

•OFÍCIOS53

•CONTRATOS04

•TERMOS ADITIVO22
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4.5.6.3     SERVIÇO DE TRANSPORTE 

 

Foram realizados também, transportes de funcionários em viagens para São 

Paulo e outras cidades da região. 

Quantidade de viagens realizadas no decorrer de 2019.  

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

05 14 05 07 10 10 06 07 03 09 08 05 

 

 

 

 

4.5.6.4 SERVIÇO 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 2019 estão: 

  Administração do serviço terceirizado das portarias, que compreende o 

preenchimento mensal do formulário de avaliação de qualidade dos serviços de 

controle, operação e fiscalização; 

 Gestão do o contrato junto ao Departamento de Água e Esgoto de Marília 

para o fornecimento de água e coleta de esgoto; 

 Gestão do contrato de aluguel do prédio da unidade administrativa 

(Carmelo). 

 Realizado em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Limpeza Pública o corte de algumas árvores da espécie pinus cipestre, bem como, a 

limpeza da área localizada a Rua Orlando Riguetti, nº 90-(Lotes 3 ao 10). 

 Poda das árvores nas ruas ao redor dos prédios administrados pela 

Famema; 

 Bolsão para estacionamento de motos em frente ao prédio da Unidade de 

Educação; 

 Rebaixamento da guia e criação de uma vaga exclusiva para 

estacionamento dos veículos da Famema em área interna de frente ao prédio do 

Carmelo; 

 Controle de validade e troca de filtros dos bebedouros da Famema; 

 Administração do serviço terceirizado de desinsetização dos prédios; 

 Administração do sistema de monitoramento por câmeras; 

 Acompanhamento da reforma das duas escadas do piso inferior do prédio 

administrativo; 

 Acompanhamento da reforma da torre do sino realizada pelo proprietário 

do imóvel; 

 Troca dos vidros que estavam danificados nas dependências da Famema; 

 Acompanhamento da reforma no piso superior do prédio administrativo 

para abrigo da Diretoria Geral e a construção de 04 banheiros e 01 área de serviço; 

 Acompanhamento da troca do transformador e da construção da nova 

cabine de distribuição energia para abastecimento do prédio do prédio da unidade 
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administrativa que foi realizada pelo proprietário; 

 Reforma e pintura das salas 01,03, 04, 05 e 06 da Pós-Graduação; 

 Reforma do banheiro anexo a sala 19 no prédio da unidade administrativa. 

 

4.5.6.5 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 

executar plano de manutenção preventiva a fim de reduzir o número de 

manutenções corretivas. 

Entre as atividades desenvolvidas no decorrer de 2019 estão: 

 Instalação de vários equipamentos condicionadores de ar e realizada a 

troca de equipamentos na Biblioteca e no Anfiteatro; 

 Troca do quadro de força que abastece o Biotério e recuperação de outros 

quadros com a troca de disjuntores; 

 Apoio e acompanhamento da reforma do laboratório de aula prática para 

as Cadeiras Básicas; 

 Acompanhamento de todas as reformas realizadas; 

 Colocação de refletores nas áreas externas dos prédios administrados pela 

Famema; 

 Auxilio na troca do transformador e da construção da nova cabine de 

distribuição energia para abastecimento do prédio do prédio da unidade 

administrativa que foi realizada pelo proprietário; 

  Instalação de rede elétrica e de lógica para a mudança das diretorias. 

 

 

 


