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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/FAME/FUNJOBE 

 
FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA – FAME 

 
Pesquisa Institucional – 1° semestre de 2016 

 
 Público-alvo: Pessoas da sociedade Barbacenense 

 
Nome (opcional) _______________________________________________   Sexo  (   ) F  

(   ) M   

Faixa etária:  (   ) 18 a 25 anos                                                 

                       (   ) 26 a 30 anos  

 (   ) 30 a 40 anos 

 (   ) acima de 40 anos 

 

Responda as questões abaixo de acordo com as indicações apresentadas. 
 

N°. QUESTÕES 
 Indicações 
SIM NÃO 

01 
A Faculdade de Medicina em Barbacena – FAME completa 45 anos 

neste ano de 2016. O(a) senhor(a) conhece a Instituição? 

  

02 Conhece algum dos serviços prestados pela FAME?   

03 
O(a) senhor(a) já foi beneficiado por atividades realizadas por 

acadêmicos da FAME (ação social, projetos na comunidade, palestras, 

campanhas, outros) e/ou assistências em Instituições de Saúde? 

  

04 

O(a) senhor(a) tem conhecimento de que parte dos médicos que 

atendem nas Unidades Básicas de Saúde da cidade também são 

professores da FAME, auxiliados por um grupo de acadêmicos desta 

Instituição de Ensino? 

  

05 
Para o(a) Senhor(a) as atividades práticas (atendimentos em saúde) 

desenvolvidas pela FAME geram possibilidades de melhoria na 

qualidade de vida das pessoas da cidade e região?  

  

06  
O(a) senhor(a)  acha importante a presença da Faculdade de Medicina 

para Barbacena e região? 

  

Espaço para comentários (sugestões / críticas) – Se precisar, use o verso da folha.  

 

No 1º semestre de 2016, a Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME 

realizou pesquisa institucional, através do Instituto Conde Prados – ICP, cujo resultado 

se apresenta como sondagem junto à população de Barbacena, que objetivou verificar a 

percepção e o conhecimento dos moradores e usuários sobre alguns serviços prestados à 
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sociedade local, bem como colher críticas ou sugestões que possibilitem a FAME 

conhecer os anseios da comunidade onde atua.  

A coleta de dados foi realizada por telefone (celular e/ou fixo) no final do mês 

de junho e parte de julho de 2016. Para a realização deste trabalho foram feitas inúmeras 

ligações telefônicas, das quais 596 (Quinhentas e noventa e seis) se consolidaram como 

entrevistas junto aos moradores desta cidade, com idade mínima de 18 anos. No 

universo dos entrevistados, houve a participação de 403 do sexo feminino e 193 do sexo 

masculino.  

Considerando-se as questões abordadas, pôde-se perceber o seguinte: quanto ao 

conhecimento em relação à Faculdade de Medicina em Barbacena, que completou 45 

anos em 2016, 86% disseram que conhecem a Instituição. Um percentual bem 

significativo de pessoas sabem sobre a existência FAME. Além disto, 49% dos 

entrevistados disseram que conhecem alguns dos serviços prestados pela Faculdade e 

44% já foram beneficiados por atividades realizadas por acadêmicos da FAME (ação 

social, projetos na comunidade, palestras, campanhas, outros) e/ou assistências em 

Instituições de Saúde de Barbacena.  

Avançando sobre as questões da pesquisa, 44% dos participantes relataram 

terem ciência de que parte dos médicos que atendem nas Unidades Básicas de Saúde da 

cidade também são professores da FAME, auxiliados por um grupo de acadêmicos desta 

Instituição de Ensino. Enriquecendo a pesquisa, 92% dos entrevistados consideram que 

as atividades práticas (atendimentos em saúde) desenvolvidas pela FAME, geram 

possibilidades de melhoria na qualidade de vida das pessoas da cidade e região. E 

finalizando, 98,5% declararam que acham importante a presença da Faculdade de 

Medicina para Barbacena e região. 

Agregando aos resultados obtidos nesta pesquisa de opinião, houve 

apontamentos e sugestões da comunidade participante encaminhados à Diretoria da 

FAME para análise, juntamente com sua equipe de profissionais, a fim de aprimorar a 

cada dia a qualidade de seus serviços internos e externos prestados à sociedade 

barbacenense e região. 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA/FAME/FUNJOBE e os Dirigentes da 

FAME reconhecem a grande contribuição da comunidade barbacenense, evidenciando o 
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conhecimento de que esta participação se torna muito expressiva para o 

desenvolvimento dos trabalhos institucionais. 

 

NOTA: O Instituto Conde de Prados apresentou Relatório detalhado com a descrição 

dos dados acima, ilustrando-os com gráficos correspondentes. Os resultados e 

percepções coletados nesta etapa de avaliação institucional junto à Comunidade 

Barbacenense foram divulgados no Jornal local “Correio da Serra”. 

 

 

Secretaria da CPA/FAME/FUNJOBE 
 

                             Barbacena, junho de 2016. 
 


