
FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA – FAME 
 

A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – 

CPA/FAME/FUNJOBE PROMOVEU PESQUISA 

INSTITUCIONAL E APUROU... 

 
Confira alguns elogios de alunos participantes da Pesquisa Institucional promovida pela 

CPA/FAME/FUNJOBE em abril de 2021. 

 

DESCRIÇÕES NA ÍNTEGRA 

 

� As tecnologias atuais são ótimas para passarmos por essa fase de pandemia sem 

comprometer nossos estudos...  

� Agradecemos à Comissão por preocupar com nossa saúde emocional. 



� A FAME está de parabéns por ter conseguido manter seu funcionamento de forma 

séria e responsável durante a Pandemia. 

� Estou gostando muito das aulas remotas e da forma como a FAME conduz os estudos. 

� A Faculdade está bem preparada e organizada mediante a situação atual. 

� Por enquanto, estou gostando demais do curso e da faculdade em si... Estou muito 

satisfeita!  

� Estou na faculdade há pouco tempo e já tenho percebido o empenho da instituição 

relacionada à biossegurança utilizada no enfrentamento ao coronavírus. Esse esforço 

está sendo essencial e gostaria de parabenizá-los pela forma de como estão lidando 

com tudo. Infelizmente, as aulas não estão sendo presenciais, o que considero 

essencial para o aprendizado, mas ao mesmo tempo, tenho percebido que o ensino a 

distância está sendo realizado de forma efetiva, e possibilitando ao máximo o 

aprendizado. Fico triste por não poder desfrutar de toda a tecnologia que a faculdade 

tem a oferecer através de seus laboratórios, mas esse não é o momento de pensarmos 

nisso... Espero poder desfrutar de tudo o que a faculdade tem a oferecer em breve. 



Muito obrigada pela dedicação, e por tornar nossa construção de conhecimento, 

mesmo que em momentos como este, cada dia mais leve e eficaz!  

� Aprecio os esforços de todos os professores para dar as melhores aulas possíveis 

mesmo nesse cenário incerto e a instituição por tomar as medidas necessárias para que 

as aulas práticas continuem acontecendo. 

� Pelas aulas presenciais que tivemos antes do fechamento, a faculdade está de parabéns 

no quesito organização na pandemia. Evitando aglomerações de alunos, tudo limpo e 

bem organizado, recebemos também um kit com máscara e óculos de proteção. 

� Eu, particularmente, amei a postura da faculdade quanto à parte financeira. Espero 

que continue até o fim da pandemia.  

� Acho viável e satisfatório as medidas de segurança realizadas pela faculdade, mesmo 

os alunos não seguindo adequadamente fora da instituição, o que inviabiliza a 

proteção geral.  

� Agradeço por tornarem possíveis as práticas na instituição.  

� ...Acredito que a faculdade vem tentando fazer o que pode...  



� Estou gostando do caminho que a FAME vem seguindo com as medidas tomadas por 

conta da pandemia. 

� Todas as vezes que estive dentro da faculdade, me senti seguro e confortável, todas as 

aulas práticas foram ótimas!  

� Está sendo um tempo muito difícil, mas a faculdade tem um papel muito importante 

de me manter em pé. 

� As aulas em EAD foram uma solução boa para que as aulas pudessem ter 

continuidade. As regras impostas pela instituição com relação às medidas preventivas 

contra a COVID são rigorosas como devem ser. Sou a favor de termos que cumprir 

todas as medidas preventivas, como uso de álcool em gel, lavar as mãos e manter o 

distanciamento social.  

� A minha insegurança em estar na instituição não se deve à ineficácia das medidas do 

setor de biossegurança (inclusive as medidas são excelentes...).  

� Estou satisfeita com o trabalho da FAME em meio à pandemia. Aulas remotas, 

SanarFlix, reuniões, etc.  



� Na minha opinião, a FAME buscou manter a qualidade das aulas mesmo que on-

line...  

� A possibilidade de pagamento semestral com 8% de desconto foi importante para 

minha família. Mais professores mandaram trabalhos para complementar notas de 

prova, o aprendizado é muito maior com a dinâmica que os trabalhos promovem em 

que ocorre a discussão de um assunto passado pelo professor.  

� A FAME tem nos proporcionado um ótimo ensino remoto. 

� ...Fico feliz da faculdade se adaptar conforme as possibilidades, mas, como todos, 

estou ansiosa para o retorno integral de aulas presenciais. 

 

Barbacena, maio de 2021. 

 

Comissão Própria de Avaliação 


