
 
FUNDAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO LAFAYETTE DE ANDRADA  

FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA  
  Praça Presidente Antônio Carlos, 08  São Sebastião    Barbacena – MG   

CEP 36202-336            Telefone: 32 3339-2950  

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/FAME/FUNJOBE INFORMA: 

 

AVANÇOS INSTITUCIONAIS 

ANO 2015: 

• Lançamento de duas novas disciplinas optativas no curso da FAME: “Aspectos Clínicos em 

Imaginologia Torácica” e “Antibioticoterapia aplicada à Clínica” – em fevereiro; 

• Reformas no Laboratório de Anatomia. 

 

ANO 2016: 

• Implantação na FAME do Setor de Marketing, em janeiro; 

• Lançamento de nova Disciplina Optativa “Redação de texto científico e pesquisa em base de 

dados” - 1° semestre de 2016; 

• Implantação do Projeto de Extensão “FAME informa”, na Rádio 93FM – em março; 

• Intensificação da presença da FAME em jornais locais como “Correio da Serra”; 

• Aquisição, pela FAME (no início de março de 2016), de um novo recurso tecnológico 

multifuncional para as aulas práticas no Laboratório de Habilidades Clínicas e Traumáticas, o 

Simulador de paciente adulto – ALS Simulator, trata-se de um boneco que funciona sem fio, 

possibilitando uma simulação "em movimento" de situações de patologias médicas; 

• Implantação do Projeto de Extensão “FAME no combate ao Aedes Aegypti” – em abril; 

• Implantação do Projeto de Extensão “A Praça é Nossa!” – em 30 de abril; 

• Implantação do Projeto de Extensão “AMA de Atenção à Criança: identificação precoce do 

desenvolvimento atípico e medidas de intervenção”- em agosto; 

• Lançamento de edição especial Revista “FAME – De alunos a médicos – A trajetória dos 45 anos 

da Faculdade de Medicina de Barbacena” – em setembro de 2016; 

• Comemorações dos 45 anos de FAME – De 24 a 26 de novembro – Encontro dos egressos, alunos 

e profissionais da Instituição; 

• Ampliação da Política de Acompanhamento ao Egresso da FAME; 

• Troca das cortinas do Anfiteatro da FAME – em novembro de 2016; 
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• Reestruturação do site da FAME – 2° semestre de 2016; 

• Oferta de novo Plano de Saúde aos funcionários da FAME; 

• Efetivação de nova reforma nas dependências da Biblioteca da Instituição; 

• Contratação de nova professora, doutora, para agregar à Política de Atendimento ao Aluno 

(Coordenadora do Programa de Tutoria); 

• Ampliação do Programa de Tutoria da FAME; 

• Ampliação do nº de disciplinas no PID (21 no total) e do n° de monitores (59 no total); 

• Reestruturação das atividades práticas das Disciplinas Clínica Médica e Clínica Cirúrgica 

(permitindo maior rodízio entre as diversas especialidades) – 1° sem./2017 em diante; 

• Reformas na infraestrutura da FAME – fev./março de 2017; 

• Aprovação de ampliação das dependências da FAME, nova obra, a ser iniciada em abril de 2017, 

bem como de aquisição de recursos necessários (ar condicionado, microfones para professores, e 

outros) tão logo as obras terminem. 

 

Barbacena, 20 de março de 2017. 

 

Secretaria da CPA  


