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RESUMO DOS DADOS COLETADOS E RESULTADOS OBTIDOS 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Medicina de Barbacena – 

CPA/FAME/FUNJOB realizou, em diversas etapas durante o ano 2013, uma avaliação 

institucional com o objetivo de medir a execução das metas institucionais quanto ao 

cumprimento da sua missão, seus valores e avanços na qualidade dos serviços prestados, assim 

como disponibilizar informações aos órgãos governamentais responsáveis pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES – e pelas Políticas Nacionais de 

Educação e subsidiar o processo de gestão institucional em seus diferentes níveis de decisão.  



Uma vez tabulados, os dados apontaram para resultados bastante positivos de um modo 

geral. 

Ao se avaliar o corpo docente, os alunos definiram como professores flexíveis, que 

possuem alto nível de conhecimento e domínio das disciplinas; cumprem o plano de ensino; 

apresentam disponibilidade de tempo para atendê-los; apresentam bom relacionamento com os 

alunos; além de promoverem a adequação necessária aos procedimentos de avaliação adotados 

aos conteúdos trabalhados; entre outras características importantes. 

Quando a avaliação partiu de usuários das Unidades Básicas de Saúde que realizam 

atendimentos em parceria com a FAME, os resultados demonstraram grande satisfação por 

parte dos beneficiados. Segundo a pesquisa, além de receberem atendimento de qualidade, as 

pessoas que tiveram assistência dos acadêmicos da FAME também foram orientadas sobre 

questões importantes relacionadas à prevenção contra Doenças Sexualmente Transmissíveis – 

DSTs; malefícios do cigarro; entre outras. Também segundo os dados apontados, os 

beneficiados acreditam que os “Postos de Saúde” ficariam em prejuízo caso os acadêmicos 

deixassem de pertencer ao quadro de assistências à saúde destas Unidades. Uma das 



informações mais relevantes apontadas na pesquisa foi que 85% dos usuários consideram que 

os atendimentos feitos pela FAME geram possibilidades de melhorias na vida das pessoas. 

Os egressos também avaliaram positivamente a Instituição. Mesmo com algumas 

indicações de melhorias, muitas inclusive já até alcançadas pela Instituição, sobre às quais foi 

emitido “carta-resposta aos egressos” destacando os pontos de evolução da Faculdade, os ex-

alunos consideram que a FAME/FUNJOB tem qualidade de ensino, bons professores e boa 

influência no mercado de trabalho.  

Finalizando, a CPA salienta que está aberta a novas críticas e sugestões e prima pela 

qualidade dos serviços que executa, uma vez que estes refletem no aprimoramento de todos os 

trabalhos desenvolvidos pela Instituição de Ensino. 
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