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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 
Esta Cartilha Informativa tem como objetivo apresentar os setores, funções e profissionais da 

Faculdade de Medicina de Barbacena visando sua ampla identificação e divulgação na oferta de seus 

serviços educacionais. 

 
A Cartilha apresenta a organização interna desta Instituição de Ensino Superior - IES, mas vale 

destacar que há espaços externos, com organograma funcional específico, que são utilizados por ela no 

desenvolvimento de suas atividades acadêmico-profissionais como o Centro Acadêmico 

Multiprofissional “Agostinho Paolucci” – CAM e outras Instituições conveniadas com a FAME, em 

Barbacena e em Belo Horizonte. 
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MISSÃO 

 
A missão institucional da FAME é formar médicos generalistas, qualificados para prestar 

assistência integral aos indivíduos e à comunidade, estando estes capacitados para atuar na promoção 

da saúde e prevenção das doenças. Profissionais com postura ética, crítica, reflexiva, visão 

humanística e competência técnica para atuar no processo saúde-doença em todos os níveis de 

atenção, com senso de responsabilidade social, compromisso com a cidadania e atentos à sua 

atualização científica. 

 

 
VISÃO 

 
Firmar-se como uma Instituição de Ensino Médico comprometida com o desenvolvimento 

humano em todas as suas dimensões: biológica, psicológica e social, de forma crítica, inovadora e 

socialmente responsável, colaborando para o cumprimento de sua missão com um desenvolvimento 

regional que proporcione reflexos na sociedade em nível nacional e, até mesmo, internacional. 

 

VALORES 

 

 Ética e honestidade; 

 Respeito à vida e à diversidade; 

 Incentivo à Ciência; 

 Compromisso com a comunidade; 

 Sustentabilidade social e ambiental; 

 Inovação e segurança; 

 Humanização e cidadania; 

 Inclusão social. 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 
Fundada há mais de 50 anos, a Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME está localizada à 

Praça Presidente Antônio Carlos, nº 08, Barbacena/MG, CEP. 36.202.336. É mantida pela Fundação 

José Bonifácio Lafayette de Andrada – FUNJOBE, situada à Rua Pernambuco, nº 353, salas 1002 e 

1003, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130.151, CNPJ 19.559.012/0001-89. 
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É uma Instituição particular de Ensino Superior e foi criada pelo Parecer do Conselho Estadual 

de Educação – CEE - nº. 22/71 de 19/02/1971, autorizada pelo Decreto Presidencial nº. 68.546 de 

26/04/1971 e reconhecida pelo Decreto Presidencial nº. 78.714 de 11/11/1976. No decorrer do 

tempo, seu curso teve renovação de reconhecimento através da Portaria nº 1015, de 25 de setembro 

de 2017, pela SERES – Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, a partir das 

visitas de avaliadores do Ministério da Educação à FAME, no período de 22 a 25 de março de 2017, 

que resultou no conceito final 04.  

Recentemente, a Instituição foi recredenciada (Processo 202125186, protocolado em 

04/11/2021), o qual resultou em avaliação pelo Ministério da Educação, no período de setembro de 

2022, obtendo o conceito final 05. A Instituição é regida pela legislação vigente, por seu Regimento 

Interno, resoluções e suas Normas Complementares do Ensino de Graduação emanadas da 

Congregação, do Núcleo Docente Estruturante – NDE e do Colegiado de Curso e tem como 

orientação para o desenvolvimento de suas atividades teórico-práticas a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN n°. 9394/96) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Graduação em Medicina, estabelecidas no ano 2001 e revistas em 2014. Apresenta em seu contexto 

seus órgãos Colegiados e de responsabilidade institucional e a Comissão Própria de Avaliação – 

CPA/FAME/FUNJOBE. 

 

 

 

 
PRESIDENTE DA FUNJOBE 

Dr. Fábio Afonso Borges de Andrada 

 
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA FUNJOBE 

Dr. Flávio Maluf Caldas 

 
DIRETOR DA FAME 

Prof. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho 

 
COORDENADOR DE CURSO 

Prof. Benedito de Oliveira Veiga 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INSTÂNCIAS DE DECISÃO DA 

FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA 

 

 
- PRESIDÊNCIA DA FUNJOBE: Órgão executivo, dirige e administra os cursos e 

estabelecimentos mantidos pela Fundação. 

 

- CONGREGAÇÃO: Órgão de natureza normativa e consultiva superior da Faculdade de 

Medicina de Barbacena. 

 
- COLEGIADO DE CURSO: Órgão consultivo, propositivo, promotor de debates 

pedagógicos e executivo, na sua esfera de competência, conforme este Regimento, em questões 

referentes às atividades de ensino, extensão e pesquisa. 

  

- DIRETORIA DA FAME: Órgão executivo, superintende todas as atividades acadêmicas. 

 
- DIRETORIA ADMINISTRATIVA   E   FINANCEIRA   DA   FUNJOBE:   Órgão   de 

administração e execução sobre assuntos administrativos e financeiros da Fundação. 

- Contato: fernandabatista@funjob.edu.br (Secretária). 

 
- COORDENAÇÃO DE CURSO: Órgão vinculado à Diretoria da FAME para lhe 

assessorar, supervisionar e controlar as atividades relacionadas ao Curso. 

 
- COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/FAME/FUNJOBE: é um Órgão que 

tem atuação autônoma em relação à Congregação e outros Órgãos Colegiados existentes na 

Instituição de Ensino. É a Comissão responsável por possibilitar e coordenar os processos de 

avaliação de aspectos institucionais (autoavaliação institucional), permitindo, assim, a 

participação efetiva da comunidade acadêmica (alunos e professores), de funcionários da 

Instituição e de pessoas da sociedade, usuários das Unidades Básicas de Saúde – UBS e de 

outros serviços públicos de saúde (sociedade civil). É a Comissão responsável também por 

prestar informações institucionais pertinentes aos processos de autoavaliação da Faculdade, no 

Portal do Ministério da Educação e-MEC, seguindo as dimensões avaliativas do SINAES – 

Sistema de Avaliação da Educação Superior.  

- Contato: cpafame@funjob.edu.br 

- Coordenadora da Comissão: Lucimara Marugeiro - maramarugeiro@yahoo.com.br 

 
 

- NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE: constitui segmento da estrutura de gestão 

acadêmica com atribuições consultivas, propositivas e de assessoria sobre matéria de natureza 

acadêmica, sendo co-responsável pela elaboração, implementação e consolidação do Projeto 

Pedagógico do Curso da FAME. 

mailto:fernandabatista@funjob.edu.br
mailto:cpafame@funjob.edu.br
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- COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA 

 

 

Cbio-FAME foi instituída pela Ordem de Trabalho nº 

012/2020, de 24 de julho de 2020, pelo Presidente da 

FUNJOBE, Professor Bonifácio Andrada, no contexto da 

COVID-19, objetivando, entre outros aspectos importantes, 

implantar o Plano de Biossegurança da Instituição, conforme 

as necessidades e exigências da época. Destaca-se que a 

Comissão de Biossegurança/FAME/FUNJOBE se encontra 

ativa, no contexto institucional, para as demandas de 

prevenção e cuidados da saúde que se fizerem necessárias, conforme os cenários vivenciados. 

 

Contato: biosseguranca@funjob.edu.br 
MEMBROS DA COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA/FAME 

Dulcilene Mayrink de Oliveira – Docente (Presidente da Comissão) 

Prof. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho – Diretor (Membro) 

Prof. Herbert José Fernandes – Docente (Membro) 

Eunice de Almeida Souza – LAB/FAME (Membro) 

Fernanda Batista e Silva – Administrativo (Membro representante da CIPA) 

Milton Gonçalves de Oliveira – Administrativo (Membro) 

 

  

DEPARTAMENTOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 
- Assessoria da Coordenação de Curso: é responsável pelos trabalhos de 

desenvolvimento do curso junto à Coordenação (Matriz Curricular, análise curricular, ACs - 

Atividades Complementares (convalidação de horas), grade horária entre outros). 

- Profissionais do Setor: Maria Goreti Assis e Rosana Valle Assumpção Lucas 

- Contatos: goretiassis@funjob.edu.br / rosanalucas@funjob.edu.br 

 

- Secretaria de Ensino: departamento que elabora, organiza e dirige a formalização dos 

procedimentos e dados relativos aos docentes e discentes. É o setor que realiza a matrícula, os 

registros e controles acadêmicos, a emissão de documentos, diplomas, certificados, declarações, 

atestados, históricos escolares e outros relativos às atividades de ensino. 

*Alterações Cadastrais - Comunique imediatamente à Secretaria de Ensino quando houver 

mudança de endereço, número telefônico, e-mail ou quaisquer outras informações. Isso é 

fundamental para manter atualizados seus dados cadastrais. 

- Contato: secretaria@funjob.edu.br 
 

PROFISSIONAIS DA SECRETARIA 

Rosemeire Ferreira de Paula – Secretária 

Fernanda Aparecida de Oliveira Neto 

Maria Antonieta da Silva 

mailto:biosseguranca@funjob.edu.br
mailto:goretiassis@funjob.edu.br
mailto:rosanalucas@funjob.edu.br
mailto:secretaria@funjob.edu.br
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- CANVAS e SANARFLIX: Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA que oferecem 

vários recursos de apoio no processo ensino-aprendizagem. 

- Professor responsável: Jonatan Marques Campos. 

- Contatos: canvas@funjob.edu.br 

 

- Assessoria Acadêmica: Destinada a serviços de apoio às atividades didático-pedagógicas da 

IES: Disciplinas Optativas;  Programa de Curso; Acolhimento aos Calouros;  Orientações 

acadêmico-pedagógicas. Profissional: Sirley de Lima e Silva 

- Contato: sirley@funjob.edu.br 

 
Disciplinas Optativas 

Atividades Optativas são aquelas ofertadas com o 

objetivo de complementar, aprofundar ou atualizar 

conhecimentos ministrados no curso, especificamente em 

forma de disciplinas. As Disciplinas Optativas têm por 

objetivos: proporcionar aos alunos a possibilidade de 

construir o seu percurso acadêmico de acordo com seus 

interesses, enriquecendo e alargando seu currículo; 

oportunizar ao aluno a vivência teórico-prática de disciplinas 

específicas que não estãoinseridas no currículo médico; 

possibilitar ao aluno a aquisição de instrumentos teórico-

práticos que aprimorem a sua qualificação acadêmico-

profissional. 

 

  

RAE – Rede de Apoio ao Estudante 

 
A Rede de Apoio ao Estudante de Medicina da FAME tem o intuito de promover o 

acolhimento e desenvolver ações de valorização da qualidade de vida e do bem-estar do aluno, ao 

longo da sua trajetória acadêmica, além de propor atividades que contribuam para o seu melhor 

desempenho nos estudos, complementando e aperfeiçoando seu processo de aprendizagem escolar. 

Para alcançar esses objetivos, o aluno assume posição central na Rede sendo circundado por 

programas que prestam atendimento multidisciplinar para auxiliá-lo a lidar com dificuldades de 

aprendizagem, emocionais e situações de estresse, angústia e ansiedade, entre outras questões que 

possam surgir durante o curso.  

É composta pelos núcleos: Programa de Tutoria, Programa de Iniciação à Docência (PID), 

Mentoring Junior (Mentoria), Apoio Pedagógico, Núcleo de Apoio Psicológico (NAP) e Grupo 

Focal. 

A procura pela Rede não se estende somente aos estudantes com dificuldades acadêmicas, 

mas também àqueles interessados em aperfeiçoar seus estudos e ampliar seus conhecimentos (caso 

existam vagas remanescentes nos programas disponíveis). As horas de participação em alguns 

programas da Rede de Apoio aos Estudantes podem ser utilizadas no cômputo da carga horária total 

das Atividades Complementares (ACs), as quais os alunos precisam cumprir ao longo do curso.  

mailto:canvas@funjob.edu.br
mailto:sirley@funjob.edu.br
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1- PID - Programa de Iniciação à Docência (Monitorias)  

Coordenadora: Fernanda Batista 

- Contato: fernandabatista@funjob.edu.br 
 

2-  Núcleo de Apoio Psicológico – NAP: subordinado à Diretoria da Instituição, o Núcleo de 

Psicologia tem como missão auxiliar o estudante de medicina da FAME no seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, desenvolvendo atividades de assistência, orientação e 

encaminhamento no âmbito psicológico e educacional, constituindo-se como um espaço de 

referência para os estudantes. Desenvolve atividades em parceria com o DAE, Coordenação 

de Tutoria e Assessoria de Ensino da Instituição de Ensino. 

Psicólogas: Lara Katerine Fernandes de Oliveira e Ana Paula Lucinda Braga 

- Contatos: laralkfo@gmail.com / psicologa@anapaulabraga.net.br 
 

3- Grupo Focal: o Grupo Focal da FAME reúne alunos de vários períodos que apresentam 

questões de origem emocional bem como alunos com baixo desempenho acadêmico. Tem como 

objetivo fomentar a qualidade de vida e a saúde mental, por meio de dinâmicas e vivências que, 

por consequência, reverberam no aumento do desempenho acadêmico. 

Os encontros semanais, além de expandir e facilitar o processo ensino- aprendizagem, 

estimulam o bem estar através de dinâmicas e intervenções. Desta forma, são trabalhadas 

questões que influenciam no processo ensino-aprendizagem tais como: ansiedade, solitude, 

depressão, procrastinação, autocuidado e medicina, medo e angústia, insônia e outros, através 

de mapa mental, como fomentador de estudos específicos. 

- Profissional: Profª Elcha Britto 

- Contato: elchabritto@hotmail.com 
 

4- PROGRAMA DE TUTORIA DA FAME: o Programa de Tutoria da FAME é uma 

ferramenta de apoio à aprendizagem e tem como principal objetivo a melhoria do rendimento 

acadêmico dos estudantes.  

 

Coordenação Acadêmica do Programa de Tutoria: subordinada à Diretoria da Instituição, 

tem como objetivo desenvolver atividades acadêmico-pedagógicas e de orientações aos 

alunos visando o aprimoramento do processo de aprendizagem e as defasagens acadêmicas 

porventura existentes. Professora Dulcilene Mayrink 

- Contatos: 

tutoriafame@funjob.edu.br / dulcilenemayrink@funjob.edu.br / maramarugeiro@yahoo.com.br 
 

Atividades oferecidas pelo Programa de Tutoria: 
 

 Encontros semanais com os professores-tutores: discussão de temas de interesse na formação 

médica, científica e humana. São abordados assuntos ligados a técnicas de estudo, casos 

clínicos, temas trazidos pelos alunos, relação médico-paciente, opções profissionais, entre 

outros. 

 

mailto:fernandabatista@funjob.edu.br
mailto:laralkfo@gmail.com
mailto:psicologa@anapaulabraga.net.br
mailto:elchabritto@hotmail.com
mailto:tutoriafame@funjob.edu.br
mailto:dulcilenemayrink@funjob.edu.br
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 Estudo orientado semanal com os monitores das disciplinas do ciclo básico (1º ao 5º períodos): o 

objetivo dos encontros é oferecer um acompanhamento individualizado, buscando aprofundar o  

conteúdo abordado em sala de aula e tirar dúvidas. 

 Orientações sobre técnicas de estudo, planejamento e elaboração do quadro semestral de 

horários de estudos. 

 Acompanhamento Psicopedagógico.  

 

 

 - Biblioteca 
 

Departamento suplementar vinculado à Diretoria da FAME, mantendo relacionamento 

sistêmico com os demais setores e se constituindo como ferramenta de apoio às atividades de ensino, 

iniciação científica/pesquisa, extensão e Residência Médica da                           Instituição. 
 

Contato: biblioteca@funjob.edu.br 
PROFISSIONAIS DA BIBLIOTECA 

Letícia do Carmo Miranda – Bibliotecária 

Juliana Mara Tedaldi 

Inácio Sobrinho de Souza Filho 

Maria José de Almeida Martins 

Valéria Maria da Silva 

Sara Wellyta Vieira 

 

 

- Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – NUPPE: departamento subordinado à 

direção da Faculdade de Medicina de Barbacena. Seu objetivo é fomentar o desenvolvimento 

das atividades de pesquisa e extensão, apoiando e incentivando a realização de ações e 

projetos que envolvam docentes e discentes da FAME. 

- Coordenador do NUPPE: Prof. Mauro Eduardo Jurno 

 
 

- Secretaria do NUPPE, Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC’S e Certificados 

- Profissional: Valéria Nepomuceno Valle Weyers 

- Contato: assessoriaadm@funjob.edu.br 

 
- Assessoria da Extensão: responsável pela organização, formalização e acompanhamento de 

todos os trabalhos de extensão da Faculdade junto ao NUPPE: Projetos, ações extensionistas e 

atividades desta natureza. 

Profissionais: Gabriel Dias dos Reis / Flaviany Custódio Faria / Priscylla Lilliam Knoppe Riani 

/ Lívia Botelho da Silva Sarkis - Contato: extensão@funjob.edu.br 

 
- Projeto de Extensão “Acadêmicos da Alegria”.  

Coordenadora: Fernanda Batista e Silva 

Contato: fernandabatista@funjob.edu.br 
 

 

mailto:biblioteca@funjob.edu.br
mailto:assessoriaadm@funjob.edu.br
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- Secretária de Residência Médica: Maria Dorotéia Ferreira Chaves. 

- Contato: coremefame@funjob.edu.br 
 

 

 

- Comitê de Ética em Pesquisa 

 

O CEP/FAME é composto por uma equipe multiprofissional, com representantes das áreas 

de Biologia, Biotecnologia, Enfermagem, Engenharia, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, 

Medicina Veterinária, Odontologia e Psicologia, o que garante maior imparcialidade e 

abordagem dos mais diversos ramos do conhecimento em prol da qualidade nas pesquisas. 

O Comitê de Ética é um colegiado interdisciplinar e independente, com “múnus público”, 

que existe para defender os interesses dos voluntários de pesquisas, zelando por sua integridade 

e dignidade, contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. O 

CEP/FAME tem a missão de fomentar o desenvolvimento científico sem abrir mão do 

respeito ao voluntário da pesquisa. 

  

Contato: cep@funjob.edu.br 
MEMBROS DO CEP/FAME 

Carmen Lúcia Werneck – Representante dos usuários 

Profª Dulcilene Mayrink de Oliveira – Biotecnóloga 

Profª Janine Mayra da Silva - Dentista 

Prof. Jonatan Marques Campos – Biotecnólogo - Vice-coordenador 

Prof. Mauro Eduardo Jurno - Médico 

Profª Polyana Cury Marinho – Médica Veterinária 

Profª Priscilla Brunelli Pujatti - Farmacêutica 

Prof. Vanderson Assis Romualdo – Fisioterapeuta - Coordenador 

Rosana Valle Assumpção Lucas - Secretária 

 
 

 

 

 

- Comitê de Ética em Uso de Animais – CEUA 

 

 

A Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA/FAME tem por finalidade cumprir e 

fazer cumprir o disposto na legislação aplicável à utilização de animais para pesquisa, 

caracterizando sua atuação como educativa, consultiva, de assessoria e fiscalização nas 

questões relativas a esse tema. Todos os projetos de iniciação científica, mestrado ou 

doutorado que utilizam modelos animais na FAME devem ser analisados pela CEUA, 

evitando o uso inapropriado ou abusivo desses. A utilização de modelos animais em pesquisa 

é considerada um privilégio, assim, a criação da CEUA representa um grande avanço 

institucional, fortalecendo os grupos de pesquisa, as colaborações com outras instituições e 

contribuindo para o enriquecimento da literatura científica na área da saúde. 

mailto:coremefame@funjob.edu.br
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MEMBROS DO CEUA/FAME 

Profª Polyana Cury Marinho – Medicina Veterinária - (Coordenadora) 

Prof. Dr. Ronaldo Martins Ferreira/ Farmácia e Bioquímica 

Prof. Msc. Márcio Heitor Stelmo da Silva / Medicina Veterinária (Responsável Técnico) 

Prof. Dr. Gualter Funk de Queiroz / Medicina Veterinária (Suplente) 

Profª. Msc. Cristina Maria Miranda Bello / Ciências Biológicas (Titular) 

Prof. Msc. Frederico Lopes Frazão / Ciências Biológicas (Suplente) 

Profª Drª. Janine Mayra da Silva / Odontologia (Titular) 

Laís Brigido Bruneli / Representante de Sociedade Protetora de Animais (Titular) 

Marcella Rezende da Rocha / Representante de Sociedade Protetora de Animais (Suplente) 

 

 
- LABORATÓRIOS/FAME 

 

  A FAME possui um conjunto de Laboratórios de Ensino que permitem a realização de 

experimentos didáticos nas disciplinas básicas e profissionalizantes de seu curso médico. 

Destinam-se ao atendimento das necessidades e peculiaridades do curso, tendo em vista a 

garantia da qualidade de ensino e a formação de profissional apto a inserir-se no mercado de 

trabalho. Permitem, também, o desenvolvimento de um ensino permeado pela ação-reflexão-

ação, que promova a autonomia e que ofereça oportunidade de se vivenciar uma prática calcada 

no manuseio de recursos tecnológico- experimentais atualizados. Além disto, propiciam a 

visualização dos fenômenos físicos e/ou químicos, ao mesmo tempo em que se possa familiarizar 

com os equipamentos utilizados, na prática, em operações do curso e no desenvolvimento de 

trabalhos de Iniciação Científica. 

   Cada laboratório tem um professor responsável pelas atividades nele realizadas, auxiliado 

por técnicos e monitores ligados às disciplinas específicas. 

 
 

LABORATÓRIOS DISCIPLINAS ENVOLVIDAS PROFISSIONAIS DO SETOR 

Anatomia 
Anatomia do Aparelho Locomotor e 

Anatomia Humana 
Edson Ferreira Marta 

Anatomia - Sala 

de Peças Anatômicas 
Anatomia Humana Edson Ferreira Marta 

Bioquímica Bioquímica e Fisiologia Humana 
Selma Virgínia Ferreira e 

Ana Camila Delbem Moreira 

Centro de Habilidades 

Clínicas 

e Simulação Realística 

Clínica Médica do Adulto, Saúde da Criança, 

Saúde da Mulher, Introdução à Prática Médica 

e Imagem  

Welder Cristiano Sfredo / Rogério 

Luiz Chaves P. de S. Lima / Sônia 

Maria Lucas / Ianca Moreira da 
Silva  
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LABORATÓRIOS DISCIPLINAS ENVOLVIDAS PROFISSIONAIS DO SETOR 
 

Laboratório 

Interdisciplinar de 

Metodologias Ativas - 

LIMA 

 

Neste Laboratório ocorrem práticas 

interdisciplinares, através de metodologias 

ativas e recursos tecnológicos. 

 

POCUS: Ultrassonografia Point of Care 

 

Professores que ministrarão as aulas 

in loco 

 

Hilana Mara da Silva Conde 

Histologia/ 

Citologia/Embriologia 

Citologia e Histologia Básica, Embriologia 

e Histologia Médica 
Professores que ministrarão as aulas 

in loco 

Microbiologia e 
Parasitologia 

Microbiologia e Parasitologia Luciana Alves de Oliveira 

Patologia 
Patologia Geral, Fisiopatologia I 

e Fisiopatologia II 
Fernanda Conceição de Sousa 

Nascimento 

Laboratório de 

Informática 
Todas as disciplinas 

Fabíola Rodrigues Costa Paiva da 

Silva e Juliana Couto de Moura 

Biotério Experimentações 
Márcio Heitor Stelmo da Silva e 

José Uilton Ribeiro 

 

 

 

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E OUTROS 

 
 

- Departamento de Pessoal: 

- Profissional: Mary Gonçalves Quintão Dapieve (Coordenadora). 

- Contatos: maryquintao@funjob.edu.br / pessoal@funjob.edu.br 

 
- Superintendência Administrativa: Profissionais: José de Arimatéa Furtado 

(Superintendente Administrativo) e profissional auxiliar Lorena Guimarães. 

– Contato: assessoria@funjob.edu.br 

 
- Superintendência Financeira (“Tesouraria”): os assuntos de caráter financeiro deverão 

ser tratados exclusivamente junto à Superintendência Financeira. Boletos são emitidos através 

do Portal do Aluno, pelo site da FAME: www.funjob.edu.br. 

Para facilitar seu atendimento, enviar e-mail para: superintendenciafinanceira@funjob.edu.br 

- Profissional: Miriam Moreira Vicente (Superintendente Financeira) 

 

  

- Contabilidade: Profissional: Suélen Tayrine Melo 

 
- Setor de Contas a Pagar: Profissional: Amanda Regina Turquetti 

Marteleto (Coordenadora). 

 
- Setor de Compras: Profissional: Rivandré Affonso de Rezende (Coordenador) 

- Contato: compras@funjob.edu.br 

mailto:maryquintao@funjob.edu.br
mailto:pessoal@funjob.edu.br
mailto:assessoria@funjob.edu.br
http://www.funjob.edu.br/
mailto:superintendenciafinanceira@funjob.edu.br
mailto:compras@funjob.edu.br


 
 

FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA 
FUNDAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO LAFAYETTE DE ANDRADA 

Praça Presidente Antônio Carlos, 08 - São Sebastião 
Barbacena – MG  CEP 36202-336 

Telefone: 32 3339-2950 - www.funjob.edu.br  

 

 
 

 

- Almoxarifado: Profissional: Carlos Henrique Nascimento de Almeida (Coordenador) 

- Contato: almoxarifado@funjob.edu.br 

 
- Secretária da Diretoria e da Presidência da FUNJOBE: 

- Profissionais: Elisângela de Fátima Campos Franco Martin e Viviane Nascimento 

- Contato: fame@funjob.edu.br / diretoria@funjob.edu.br 

 
- Setor de Patrimônio: Profissional: Edilamar Alcione Turchetti de Oliveira. 

- Contato: patrimonio@funjob.edu.br 

 
- Setor Jurídico: Profissional: Sérgio Luiz Pereira da Silva (Coordenador). 

 
- CAD – Centro de Apoio ao Discente – Centro de captação de demandas da comunidade 

acadêmica - orientações voltadas para: Vestibular; Atendimento de setores; Informações 

acadêmicas em geral; Encaminhamento de demandas para os setores responsáveis a fim do 

retorno devido. 

-  Profissional responsável: Marcilene Eulália da Silva Andrada 

- Profissionais/atendimento: Ligia de Moura e Zoraia Elizabeth Barreto Esteves 

- Contato: cadfame@funjob.com.br 

 
- Ouvidoria: Ouvidor: Sérgio Luiz Pereira da Silva. 

- Contato: ouvidoria@funjob.edu.br 

 
- COLAP: Comissão Local de Acompanhamento Social do PROUNI. 

- Profissional: Silvana Almeida - Contato: fiesprouni@funjob.edu.br 

 
- Departamento de Marketing: Setor responsável pela comunicação geral interna e externa 

da FAME, bem como pela organização, divulgação e execução de eventos institucionais às 

comunidades acadêmica e local. 

- Profissionais: Juliana dos Passos Loschi / Paulo Roberto A. de Paula 

- Contato: marketing@funjob.edu.br 

  
 

- Setor de Reprografia: Profissional: Demian Carvalho de Lima. 

- Contato: reprografia@funjob.edu.br 

 
- Tecnologia da Informação – TI – Portal RM: Profissional: Carlos Leonardo Mendes 

(Portal RM). 

- Contato: leomendes@funjob.edu.br 

 

mailto:almoxarifado@funjob.edu.br
mailto:fame@funjob.edu.br
mailto:diretoria@funjob.edu.br
mailto:patrimonio@funjob.edu.br
mailto:cadfame@funjob.com.br
mailto:ouvidoria@funjob.edu.br
mailto:fiesprouni@funjob.edu.br
mailto:marketing@funjob.edu.br
mailto:reprografia@funjob.edu.br
mailto:leomendes@funjob.edu.br
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- Auditório FAME: Profissional Thiago Luiz Marugeiro Falzoni 

- Contato: auditório.fame@funjob.edu.br 

 
- Tecnologia da Informação – TI: Profissionais: Adriano Vieira Marques e Gustavo José de 

Almeida. 

- adrianomarques@funjob.edu.br / gustavojose@funjob.edu.br 

 
- Website: Profissional: Anderson Giovani (Portal da CPA/ Portal de Certificados entre outras 

funções). 

- Contato: webmaster@funjob.edu.br 

 
- Portaria: - Contato: (032) 3339 – 2985. 

 
- Academia FAME: Educadores Físicos: Michel Isaías e Hélida Mara de Faria. 

 
- Apoio Logístico: Funções: agendamento para uso das salas de aula, disponibilização de 

recursos pedagógicos, orientações aos alunos e professores, confirmação quanto ao horário de 

aulas, e outras similares. Profissionais: Johnny Antônio Filardi e Carlos Maria da Silva. 

- Contato: johnny@funjob.edu.br 

 
- Setor de Manutenção: Milton Gonçalves de Oliveira (Coordenador). 

 
- CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: 

 

CIPA – tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do 

trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida 

e a promoção da saúde do trabalhador. É composta de representantes do empregador e dos 

empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro da Norma 

Regulamentadora - NR 5. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por 

eles designados, já os representados dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em 

escrutínio secreto, do qual participem independente de filiação sindical, exclusivamente os 

empregados interessados. 

- Contato: cipa@funjob.edu.br 

 

 
- Diretório Acadêmico – D.A. 

 

O Diretório Acadêmico é um órgão de representação estudantil. Atua como elo entre 

os estudantes, a Direção, a Coordenação de Curso e a Comissão Própria de Avaliação - CPA, 

buscando soluções para os problemas acadêmicos e, acima de tudo, fazendo valer os seus 

direitos.  

mailto:auditório.fame@funjob.edu.br
mailto:adrianomarques@funjob.edu.br
mailto:gustavojose@funjob.edu.br
mailto:webmaster@funjob.edu.br
mailto:johnny@funjob.edu.br
mailto:cipa@funjob.edu.br
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Compete ao Diretório Acadêmico, entre outras funções como a representatividade junto 

aos órgãos colegiados e departamentos institucionais, possibilitar a integração e a 

confraternização dos estudantes da Faculdade através da promoção de eventos festivos e 

culturais, bem como estimular o aperfeiçoamento político, social, científico e cultural dos 

alunos por meio da realização de palestras, debates, encontros estudantis e reuniões para 

discussões internas e multidisciplinares. O D.A. também orienta os alunos quanto à escolha de 

seus representantes de turma. 

Contato: dadecbarbacena@gmail.com 

 
- Representantes de Turma 

 
Cada período do Curso indicará dois alunos (um representante de turma e um 

suplente) para representá-lo junto à Coordenação de Curso, Diretoria, Professores, CPA e 

outros Departamentos Institucionais em todo e qualquer assunto que vise o interesse do grupo 

e/ou melhoria do curso. O exercício desta representação não exime o aluno de seus deveres 

escolares. 
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