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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/FAME/FUNJOBE 

 

Dimensão avaliada: Sustentabilidade Financeira da FAME – 1º semestre de 2017 

 

Participantes: Setor de Controladoria, Superintendência Administrativa, Superintendência 

Financeira 

 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

Sobre as questões avaliadas, seguindo a Dimensão nº 10, do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior - SINAES, foi possível coletar os dados apontados a seguir. 

A Faculdade de Medicina de Barbacena tem as seguintes fontes de recursos: 

- Recebimento de mensalidades de alunos; 

- PROUNI – Programa Universidade para Todos; 

- FIES – Fundo de Investimento da Educação Superior; 

- Convênio com a Prefeitura Municipal de Barbacena, através da Secretaria Municipal de 

Saúde e de Promoção Social – SESAPS; 

- Recebimento  de SIA/SUS – Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de 

Saúde; 

- Recebimento de aluguel do Anfiteatro; 

- Recebimento de taxas escolares da Secretaria de Ensino, pelos alunos da FAME; 

- Recebimento de financiamento; 

- Recebimento  de Aluguel de imóvel da Fundação; 

- Recebimento com inscrição do vestibular; 

- Venda de material obsoleto; 

- Venda de material reciclável. 

 

Há inadimplência com percentual de 5% e tem como justificativa a interação entre o 

Aluno – Família – Instituição, permitindo adotar uma visão ampla de parceiro que diante de uma 

dificuldade, problemas de saúde, morte e/ou outros, gera a possibilidade de congelamento da dívida 

para uma negociação numa outra ocasião previamente estabelecida. 
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Negociação atendendo à Instituição assim sendo um trabalho de “ganho-ganha”, em que a 

Faculdade não perde o discente e este alcança seus objetivos que não e nada mais que concluir a 

formação médica. Isto se comprova pelo baixo índice de evasão. 

  

A Instituição realizou investimentos patrimoniais nos últimos 5 anos, da seguinte forma: 

 - Compra do imóvel onde está a sede da FAME; 

 - Compra de um imóvel na Avenida Getúlio Vargas, em Barbacena; 

 - Reforma e ampliação do espaço físico da Biblioteca da Instituição; 

 - Aquisição de acervo bibliográfico; 

 - Aquisição de peças para os Laboratórios (Boneco simulador de paciente - “ALS 

Simulator”; crânios, e outros); 

 - Reforma do Casarão (dependências anexas aos Blocos / prédios da FAME). 

  

A Instituição realizou investimentos em capacitação de seus funcionários e docentes 

nos últimos 5 anos, de acordo com a descrição: 

- Curso de qualificação para “Brigada de Incêndio” para seus funcionários não docentes; 

- Qualificação e capacitação para uso do Sistema TOTVs - Tecnologia da Informação – 

Portal Educacional do Professor e do aluno; 

- Qualificação e capacitação de Software G Saúde para atuação em Laboratórios específicos; 

- Qualificação e capacitação para uso do Boneco Simulador de Paciente - Prática em 
Habilidades Clínicas – Conhecendo o “Simulador de Pacientes” – “ALS Simulator”, para 
professores e alunos da Faculdade; 

- Qualificação e capacitação para o uso do sistema PABX Intelbrás, para as profissionais 

telefonistas da Instituição; 

- Participação de docentes em Congressos; 

- Ajuda de custo para mestrandos e doutorandos da Faculdade. 

 

A Instituição realizou investimentos em eventos científicos e/ou culturais nos últimos 5 

anos, contemplando as seguintes atividades acadêmicas curriculares e extracurriculares: 

 - Bolsas do Programa de Iniciação Científica – PIC (O PIC também tem duração de dois 

semestres letivos); 

 - Apoio aos alunos e professores em participação e/ou apresentação em Congressos e/ou 

similares, externos à Instituição; 
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 - Apoio e incentivo financeiro para a realização do “Congresso Integrado das Ligas 

Acadêmicas”, promovido em cada semestre letivo nas dependências da FAME; 

 - Participação anual no “Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior”; 

 - Apoio e incentivo financeiro para a realização das Jornadas Acadêmicas da FAME, 

anualmente; 

 - Apoio para a participação de professores e alunos no COBEM – Congresso Brasileiro de 

Educação Médica, anualmente; 

 - Realização de Quinta Cultural (um evento por mês, com atrações de teatro, música, dança, 

sarau e outros); 

 - Projeto de Extensão “Coral da FAME”; 

- Projeto de Extensão “A Praça é nossa!”; 

- INTERMED (Torneio entre Escolas Médicas de Minas Gerais); 

- Revista “FAME – 45 anos de história...”; 

- Confraternizações promovidas pelo Diretório Acadêmico da FAME. 

 

 Salienta-se que a receita da Faculdade de Medicina de Barbacena é suficiente para suprir 

sua despesa e que a Instituição reserva verba para atribuição de bolsa de estudos e/ou 

financiamento estudantil próprios, de forma que vem adotando um, a cada 4 semestres letivos, 

para concessão especial de descontos na mensalidade, a título de financiamento próprio, em que o 

aluno iniciará o pagamento após formado. 

E, além de financiamento próprio, oportuniza também desconto administrativo e confissão 

de dívida (temporária). 

- Disponibiliza como incentivo acadêmico aos alunos Bolsas do Projeto de Iniciação à Docência – 

PID (O Programa tem duração de dois semestres letivos e é uma atividade de concurso anual 

contínuo na FAME) e, ainda, uma bolsa como ajuda de custo aos acadêmicos que realizam internato 

em Barbacena. 

Diante de todo o exposto, verifica-se que a FAME realiza investimentos em prol do curso 

que oferta; oportuniza o enriquecimento teórico-profissional e cultural de sua comunidade 

acadêmica e, ainda, propicia condições para aqueles alunos que necessitam custearem o curso a fim 

de que possam obter a formação médica, seja através do PROUNI, do FIES ou mesmo do seu 

financiamento próprio.  

 

Secretaria da CPA                                                  Barbacena, 12 de junho de 2017. 


