
 

 

FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA
FUNDAÇÃOJOSÉBONIFÁCIOLAFAYETTEDEANDRADA

PraçaPresidenteAntônioCarlos,08

FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA 
FUNDAÇÃOJOSÉBONIFÁCIOLAFAYETTEDEANDRADA 

PraçaPresidenteAntônioCarlos,08-SãoSebastião 
Barbacena–MGCEP36202-

336Telefone:323339-2950-
www.funjob.edu.br 



FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA 
FUNDAÇÃOJOSÉBONIFÁCIOLAFAYETTEDEANDRADA 

PraçaPresidenteAntônioCarlos,08-SãoSebastião 
Barbacena–MGCEP36202-

336Telefone:323339-2950-
www.funjob.edu.br 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESIDENTEDAFUNJOBE 

Dr.FábioAfonsoBorgesdeAndrada 
 
 

DIRETORADMINISTRATIVOEFINANCEIRODAFUNJOBE 
Dr.FlávioMalufCaldas 

 
 

DIRETORDAFAME 
Prof.MarcoAurélioBernardesdeCarvalho 

 
 

COORDENADORDECURSO 
Prof. Benedito de Oliveira Veiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA 
FUNDAÇÃOJOSÉBONIFÁCIOLAFAYETTEDEANDRADA 

PraçaPresidenteAntônioCarlos,08-SãoSebastião 
Barbacena–MGCEP36202-

336Telefone:323339-2950-
www.funjob.edu.br 

 

Caros (as) Alunos (as) 
 
 Sejam bem-vindos à Faculdade de Medicina de Barbacena, nossa querida FAME. Uma Escola 

de ensino médico, com mais de 50 anos de existência,  que recebeu conceito 5 pelo Ministério da 
Educação - MEC em sua última avaliação.  

 
Parabenizamos a todos vocês pela conquista de ingresso nesta renomada Faculdade de Medicina. 

Estamos bastante felizes em tê-los em nosso corpo discente.  
 
Nossa intenção, ao longo dos seis anos de curso, é a perfeita integração dos discentes com toda 

nossa Equipe, composta por um corpo docente qualificado e nossos dedicados colaboradores que, 
certamente, farão a diferença na formação profissional de todos vocês. Nossa missão vem sendo cumprida 
ao longo dos anos e objetiva a formação de profissionais éticos, com espírito crítico e reflexivo, com 
competência técnica e plena capitação para atender às necessidades e anseios de nossa população.  

 
Estamos localizados nessa cidade maravilhosa, Barbacena, que possui uma população 

aproximada de 135.000 habitantes, mas que com sua capacidade instalada na área de saúde, assiste a uma 
população de aproximadamente 900.000 pessoas de regiões adjacentes. Barbacena é conhecida pela sua 
participação ativa na história do Brasil, na história da Saúde Mental e pela produção de rosas, recebendo 
assim a alcunha de cidade dos “loucos” e cidade das rosas. Está localizada na Serra da Mantiqueira a 
1.160 metros do nível do mar e oferece um clima característico de montanhas com a presença de 
temperaturas frias. É considerada uma das cidades mais seguras do País e possui um povo muito 
acolhedor. Desta forma, fazendo parte da estrutura da nossa Escola e, consequentemente, da nossa cidade, 
“Barbacena Querida” (# BQ).  

Desejamos que sejam bastante felizes nesses anos de muito estudo e muita descoberta como 
futuros médicos. 

 
 

 Prof. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho  
Diretor da Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME 
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PORQUEÉIMPORTANTEPARAAFAMERECEPCIONARSEUSCALOUROS

 
 
Ambiente colaborativo: a socialização começa pelo acolhimento

à Instituição edisponibilizando informações acadêmicas e institucionais que são de suma importância. Uma 

Instituição que propicia 

umambientecolaborativosabequeéfundamentalocontato:corpodiscentexcorpodocentexcorpotécnico

administravivo. 

 

Reforçar laços: um acolhimento caloroso é essencial para reforçar laços. Nesse sentido, corpo 

docente e corpotécnico

administrativodevemseracessíveisparaacolheroscalouros,orientando,esclarecendodúvidas,apoiandoetudomai

squese fizernecessárioparaqueoingressantesesintarealmente“acolhido”.

 

Asações solidárias: “OTroteSolidário”, propostopelo DiretórioAcadêmico epelos profissionais 

daExtensãoda FAME,valoriza, além da integração entre os ingressantes, o pensamento de que “o outro” é 

nossa extensão. Essa ideiatraz umpensamentode 

quesolidariedadenostornaelementosdetransformaçãodasociedade.

 
Estaremossempreàdisposiçãoparaquaisquerdúvidaseorientações.Sejambem
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PORQUEÉIMPORTANTEPARAAFAMERECEPCIONARSEUSCALOUROS? 

aos ingressantes, apresentando-os 

à Instituição edisponibilizando informações acadêmicas e institucionais que são de suma importância. Uma 

Instituição que propicia 

umambientecolaborativosabequeéfundamentalocontato:corpodiscentexcorpodocentexcorpotécnico-

: um acolhimento caloroso é essencial para reforçar laços. Nesse sentido, corpo 

docente e corpotécnico-

administrativodevemseracessíveisparaacolheroscalouros,orientando,esclarecendodúvidas,apoiandoetudomai

: “OTroteSolidário”, propostopelo DiretórioAcadêmico epelos profissionais 

daExtensãoda FAME,valoriza, além da integração entre os ingressantes, o pensamento de que “o outro” é 

. Essa ideiatraz umpensamentode 

Estaremossempreàdisposiçãoparaquaisquerdúvidaseorientações.Sejambem-vindos! 
  

EquipeFAME 



FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA 
FUNDAÇÃOJOSÉBONIFÁCIOLAFAYETTEDEANDRADA 

PraçaPresidenteAntônioCarlos,08-SãoSebastião 
Barbacena–MGCEP36202-

336Telefone:323339-2950-
www.funjob.edu.br 

 

 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. 

 
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. 

    

  
ESTRUTURAORGANIZACIONALEINSTÂNCIASDEDECISÃO 

DAFACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA 
  
 

PRESIDÊNCIA DA FUNJOBE: Órgão executivo, dirige e administra os cursos e 
estabelecimentosmantidospelaFundação. 
 
CONGREGAÇÃO: Órgão de natureza normativa e consultiva superior da Faculdade de Medicina 
deBarbacena. 
 
COLEGIADODECURSO:Órgãoconsultivo,propositivo,promotordedebatespedagógicoseexecutivo,na

suaesferadecompetência,conformeesteRegimento,emquestõesreferentes  

àsatividadesdeensino,extensãoepesquisa. 

 
DIRETORIADAFAME: Órgãoexecutivo, superintendetodasasatividadesacadêmicas. 
Contato:diretoria@funjob.edu.br 

 
DIRETORIA ADMINISTRATIVAE FINANCEIRADA FUNJOBE: 
Órgãodeadministraçãoeexecuçãosobre assuntosadministrativosefinanceirosdaFundação. 

Contato:  Fernanda Batista (secretária) - fernandabatista@funjob.edu.br 
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COORDENAÇÃODECURSO:ÓrgãovinculadoàDiretoriadaFAMEparalheassessorar,supervisionare 
controlarasatividades relacionadasaoCurso.
Lucas. 
Contatos:coordenacao@funjob.edu.br

 
COMISSÃOPRÓPRIA DEAVALIAÇÃO 
autônoma em relação à Congregação e outros Órgãos Colegiados existentes na Instituição deEnsino. É 
a Comissão responsável por possibilitar e coordenar os processos de avaliação de aspectosinstitucionais 

(autoavaliação institucional), permiti
comunidadeacadêmica (alunos eprofessores), de funcionáriosda Instituição ede  
pessoas  da sociedade, usuáriosdas Unidades Básicas de Saúde 
serviços públicos de saúde (sociedade civil). É aComissão res
prestar informações institucionais pertinentes aos processos deautoavaliação da 
Faculdade, no Portal do Ministério da Educação e
dimensõesavaliativasdoSINAES

Contato: cpafame@funjob.edu.br 
Coordenadora da Comissão: Lucimara Marugeiro 

 
 

NÚCLEODOCENTEESTRUTURANTE
NDE:constituisegmentodaestruturadegestãoacadêmicacomatribuiçõesconsultivas,propositivasede
oriasobrematériadenaturezaacadêmica,sendoco
responsávelpelaelaboração,implementaçãoeconsolidaçãodoProjetoPedagógicodo CursodaFAME.

  
 

COMISSÃODEBIOSSEGURANÇA
 

ACbio-FAMEfoi instituída pela Ordem de 
Trabalhonº012/2020,de24dejulhode2020,peloPresidente
nocontextodaCOVID-19,objetivando, entre outros aspectos importantes, implantar 
oPlanodeBiossegurançadaInstituição, conforme as necessidades e exigências da época. Destaca
Comissão de Biossegurança/FAME/FUNJOBE 
prevenção e cuidados da saúde que se fizerem necessárias, conforme os cenários vivenciados.

 
 Contato:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MEMBROSDACOMISSÃODEBIOSSEGURANÇA/FAME
DulcileneMayrinkdeOliveira 
Comissão) 
Prof.HerbertJoséFernandes 
EunicedeAlmeidaSouza
FernandaBatistaeSilva
Administrativo(Membrorepresentante daCIPA)
MiltonGonçalves deOliveira
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ÓrgãovinculadoàDiretoriadaFAMEparalheassessorar,supervisionare 
controlarasatividades relacionadasaoCurso. Profissionais Apoio Acadêmico: Goreti Assis e Rosana 

coordenacao@funjob.edu.br-goretiassis@funjob.edu.br- rosanalucas@funjob.edu.br

COMISSÃOPRÓPRIA DEAVALIAÇÃO – CPA/FAME/FUNJOBE: é um Órgão 
autônoma em relação à Congregação e outros Órgãos Colegiados existentes na Instituição deEnsino. É 
a Comissão responsável por possibilitar e coordenar os processos de avaliação de aspectosinstitucionais 

(autoavaliação institucional), permitindo, assim, a participação efetiva da 
comunidadeacadêmica (alunos eprofessores), de funcionáriosda Instituição ede  
pessoas  da sociedade, usuáriosdas Unidades Básicas de Saúde 
serviços públicos de saúde (sociedade civil). É aComissão res
prestar informações institucionais pertinentes aos processos deautoavaliação da 
Faculdade, no Portal do Ministério da Educação e
dimensõesavaliativasdoSINAES–SistemadeAvaliaçãodaEducação Superior.

: Lucimara Marugeiro - maramarugeiro@yahoo.com.br

NÚCLEODOCENTEESTRUTURANTE–
:constituisegmentodaestruturadegestãoacadêmicacomatribuiçõesconsultivas,propositivasede

oriasobrematériadenaturezaacadêmica,sendoco-
responsávelpelaelaboração,implementaçãoeconsolidaçãodoProjetoPedagógicodo CursodaFAME.

COMISSÃODEBIOSSEGURANÇA 

FAMEfoi instituída pela Ordem de 
Trabalhonº012/2020,de24dejulhode2020,peloPresidentedaFUNJOBE,ProfessorBonifácioAndrada, 

19,objetivando, entre outros aspectos importantes, implantar 
oPlanodeBiossegurançadaInstituição, conforme as necessidades e exigências da época. Destaca
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 
   

MEMBROSDACOMISSÃODEBIOSSEGURANÇA/FAME
DulcileneMayrinkdeOliveira –Docente(Presidenteda 

 
Prof.HerbertJoséFernandes –Docente(Membro) 
EunicedeAlmeidaSouza–LAB/FAME (Membro) 
FernandaBatistaeSilva–
Administrativo(Membrorepresentante daCIPA) 

Gonçalves deOliveira– Administrativo(Membro) 
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ÓrgãovinculadoàDiretoriadaFAMEparalheassessorar,supervisionare 
: Goreti Assis e Rosana 

rosanalucas@funjob.edu.br 

é um Órgão que tematuação 
autônoma em relação à Congregação e outros Órgãos Colegiados existentes na Instituição deEnsino. É 
a Comissão responsável por possibilitar e coordenar os processos de avaliação de aspectosinstitucionais 

ndo, assim, a participação efetiva da 
comunidadeacadêmica (alunos eprofessores), de funcionáriosda Instituição ede  
pessoas  da sociedade, usuáriosdas Unidades Básicas de Saúde – UBS e de outros 
serviços públicos de saúde (sociedade civil). É aComissão responsável também por 
prestar informações institucionais pertinentes aos processos deautoavaliação da 
Faculdade, no Portal do Ministério da Educação e-MEC, seguindo as 

SistemadeAvaliaçãodaEducação Superior. 

maramarugeiro@yahoo.com.br 

:constituisegmentodaestruturadegestãoacadêmicacomatribuiçõesconsultivas,propositivasedeassess

responsávelpelaelaboração,implementaçãoeconsolidaçãodoProjetoPedagógicodo CursodaFAME. 

FAMEfoi instituída pela Ordem de 
daFUNJOBE,ProfessorBonifácioAndrada, 

19,objetivando, entre outros aspectos importantes, implantar 
oPlanodeBiossegurançadaInstituição, conforme as necessidades e exigências da época. Destaca-se que a 

se encontra ativa, no contexto institucional, para as demandas de 
prevenção e cuidados da saúde que se fizerem necessárias, conforme os cenários vivenciados. 
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MEMBROSDACOMISSÃODEBIOSSEGURANÇA/FAME 



 

DEPARTAMENTOSDEAPOIOÀSATIVIDADESACADÊMICAS

 
 

ASSESSORIA DA COORDENAÇÃO DE CURSO
do curso(Matriz Curricular,análise curricular,  ACs 
horas),gradehorária,entreoutros). Profissionais/Apoio Acadêmico: 

Contatos:coordenacao@funjob.edu.br;
 
 

ASSESSORIA ACADÊMICA: destinada a serviços de apoio às atividades didático
Disciplinas Optativas; ProgramadeCurso
pedagógicas.Profissional:Sirleyde LimaeSilva

Contato:sirley@funjob.edu.br 
 
 
CANVASeSANARFLIX:AmbientesVirtuaisdeAprendizagem
apoionoprocessoensino-aprendizagem.
Professorresponsável:JonatanMarquesCampos: 
 

 

RAE – REDE DE APOIO AO ESTUDANTE

A Rede de Apoio ao Estudante de Medicina da FAME tem o intuito de 
desenvolver ações de valorização da qualidade de vida e do bem
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 Redesendo circundado por programas que prestam atendimento 
multidisciplinar para auxiliá-lo a lidar com dificuldades de aprendizagem, emocionais e situaç
angústia e ansiedade, entre outras questões que possam surgir durante o curso. 
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DEPARTAMENTOSDEAPOIOÀSATIVIDADESACADÊMICAS

ASSESSORIA DA COORDENAÇÃO DE CURSO: é responsável pelos trabalhos de desenvolvimento 
do curso(Matriz Curricular,análise curricular,  ACs - Atividades Complementares (convalidação de 

Profissionais/Apoio Acadêmico: Goreti Assis e Rosana Lucas

coordenacao@funjob.edu.br;goretiassis@funjob.edu.br; rosanalucas@funjob.

SECRETARIADEENSINO:Departamentoqueelabora,organizae

dirigeaformalizaçãodosprocedimentosedadosrelativosaosdocentes

ediscentes.Éosetorquerealiza  a  matrícula,  

osregistrosecontrolesacadêmicos,aemissãodedocumentos,diploma

s,certificados,declarações,atestados,históricosescolareseoutrosrel

ativosàsatividadesde ensino. 

oprazoparasolicitaçãodehistóricosacadêmicosentreoutrosdocume

ntos:prazo de05(cinco)dias. Contato: secretaria@funjob.edu.br

 
 
 
 
 
 
 
 

estinada a serviços de apoio às atividades didático
ProgramadeCurso; AcolhimentoaosCalouros;  

pedagógicas.Profissional:Sirleyde LimaeSilva 

AmbientesVirtuaisdeAprendizagem–AVAqueoferecemvários rec
aprendizagem. 

:JonatanMarquesCampos: canvas@funjob.edu.br 

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, 

seu processo de aprendizagem escolar. Para alcançar esses objetivos, o 
aluno assume posição central na Redesendo circundado por programas que prestam atendimento 

lo a lidar com dificuldades de aprendizagem, emocionais e situaç
angústia e ansiedade, entre outras questões que possam surgir durante o curso.  

 PROFISSIONAISDASECRETARIA
RosemeireFerreiradePaula -Secretária de Ensino
FernandaAparecidadeOliveiraNeto
MariaAntonietada Silva 
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DEPARTAMENTOSDEAPOIOÀSATIVIDADESACADÊMICAS 

é responsável pelos trabalhos de desenvolvimento 
Complementares (convalidação de 

Goreti Assis e Rosana Lucas 

; rosanalucas@funjob.edu.br 

epartamentoqueelabora,organizae

dirigeaformalizaçãodosprocedimentosedadosrelativosaosdocentes

ediscentes.Éosetorquerealiza  a  matrícula,  

osregistrosecontrolesacadêmicos,aemissãodedocumentos,diploma

atestados,históricosescolareseoutrosrel

 Atente-se para 

oprazoparasolicitaçãodehistóricosacadêmicosentreoutrosdocume

secretaria@funjob.edu.br 

estinada a serviços de apoio às atividades didático-pedagógicas daIES: 
;  Orientaçõesacadêmico-

AVAqueoferecemvários recursosde 

promover o acolhimento e 
estar do aluno, ao longo da sua trajetória 

acadêmica, além de propor atividades que contribuam para o seu melhor desempenho nos estudos, 
seu processo de aprendizagem escolar. Para alcançar esses objetivos, o 

aluno assume posição central na Redesendo circundado por programas que prestam atendimento 
lo a lidar com dificuldades de aprendizagem, emocionais e situações de estresse, 
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PROFISSIONAISDASECRETARIA 
Secretária de Ensino 

FernandaAparecidadeOliveiraNeto 



 

 
1- PID - Programa de Iniciação à Docência
aluno degraduação,incentivandoointeressedoestudantepelacarreiradocentedoensinosuperior. 

Para participar do Programa de Iniciação à Docência (
precisainicialmente ter cursado a disc
horassemanais para o Programa. Cada professor orientador dispõe de um número limitado de vagas para 
suadisciplina,sendobolsistaapenasoprimeiroclassificadonoprocessoseletivo. 

Para obter certificação é necessário manter atividade de monitoria por 01 (um) ano, de 
formasatisfatória,apartirdeavaliaçõesdoProfessororientadoredaCoordenaçãoPedagógicadoPrograma.

  

Procedimentos: Observar o edital do PID, que é lançado anualmente; Inscrever
disciplinaespecífica;submeter-
se,obrigatoriamente,àsprovasteóricae/ouprática,entrevistaeanálisecurricular,seestabelecidos.
a: Fernanda Batista: fernandabatista@funjob.edu.br

 
 

2-  Núcleo de Apoio Psicológico 
dePsicologiatemcomomissãoauxiliaroestudantedemedicinadaFAMEnoseudesenvolvimento pessoal e 
profissional, desenvolvendo atividades de assistência, orientação eencaminhamento no âmbito psicol
educacional, constituindo-se comoum espaço dereferência para os estudantes. 

Desenvolveatividades emparceriacom oDAE,CoordenaçãodeTutoriae AssessoriadeEnsino 
daInstituiçãodeEnsino.Contatos:laralkfo@gmail.co

 

Psicólogas:LaraKaterineFernandesdeOliveiraeAnaPaulaLucindaBraga
 
 

3- GrupoFocal: o Grupo Focal da FAME reúne alunos de vários períodos que apresentam questões deorigem
emocional bem como alunos com baixo desempenho acadêmico. Tem como objetivofomentar a qualidade de 
vida e a saúde mental, por meio de dinâmicas e vivências que, 
porconsequência,reverberamnoaumentododesempenhoacadêmico.
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É composta pelos núcleos: Programa de Tutoria, Programa de 

Iniciação à Docência (PID), Mentoring Junior
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.  

 
 
 
 
 

Programa de Iniciação à Docência (Monitorias): o PID possibilita o crescimento acadêmico do 
aluno degraduação,incentivandoointeressedoestudantepelacarreiradocentedoensinosuperior. 

Para participar do Programa de Iniciação à Docência (PID) ou Monitoria
precisainicialmente ter cursado a disciplina/módulo para a qual pretenda se candidatar e dedicar 10 
horassemanais para o Programa. Cada professor orientador dispõe de um número limitado de vagas para 
suadisciplina,sendobolsistaapenasoprimeiroclassificadonoprocessoseletivo.  

ação é necessário manter atividade de monitoria por 01 (um) ano, de 
formasatisfatória,apartirdeavaliaçõesdoProfessororientadoredaCoordenaçãoPedagógicadoPrograma.

Observar o edital do PID, que é lançado anualmente; Inscrever

se,obrigatoriamente,àsprovasteóricae/ouprática,entrevistaeanálisecurricular,seestabelecidos.
fernandabatista@funjob.edu.br 

Psicológico – NAP: subordinado à Diretoria da Instituição, o Núcleo 
dePsicologiatemcomomissãoauxiliaroestudantedemedicinadaFAMEnoseudesenvolvimento pessoal e 
profissional, desenvolvendo atividades de assistência, orientação eencaminhamento no âmbito psicol

se comoum espaço dereferência para os estudantes.  

Desenvolveatividades emparceriacom oDAE,CoordenaçãodeTutoriae AssessoriadeEnsino 
laralkfo@gmail.com/psicologa@anapaulabraga.net.br

LaraKaterineFernandesdeOliveiraeAnaPaulaLucindaBraga 

o Grupo Focal da FAME reúne alunos de vários períodos que apresentam questões deorigem
emocional bem como alunos com baixo desempenho acadêmico. Tem como objetivofomentar a qualidade de 
vida e a saúde mental, por meio de dinâmicas e vivências que, 
porconsequência,reverberamnoaumentododesempenhoacadêmico. 
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: Programa de Tutoria, Programa de 
Mentoring Junior (Mentoria), Apoio 

cológico (NAP) e Grupo Focal. 

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 

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 

possibilita o crescimento acadêmico do 
aluno degraduação,incentivandoointeressedoestudantepelacarreiradocentedoensinosuperior.  

Monitoria, o estudante 
iplina/módulo para a qual pretenda se candidatar e dedicar 10 

horassemanais para o Programa. Cada professor orientador dispõe de um número limitado de vagas para 

ação é necessário manter atividade de monitoria por 01 (um) ano, de 
formasatisfatória,apartirdeavaliaçõesdoProfessororientadoredaCoordenaçãoPedagógicadoPrograma. 

Observar o edital do PID, que é lançado anualmente; Inscrever-se na 

se,obrigatoriamente,àsprovasteóricae/ouprática,entrevistaeanálisecurricular,seestabelecidos.Coordenador

: subordinado à Diretoria da Instituição, o Núcleo 
dePsicologiatemcomomissãoauxiliaroestudantedemedicinadaFAMEnoseudesenvolvimento pessoal e 
profissional, desenvolvendo atividades de assistência, orientação eencaminhamento no âmbito psicológicoe 

Desenvolveatividades emparceriacom oDAE,CoordenaçãodeTutoriae AssessoriadeEnsino 
psicologa@anapaulabraga.net.br 

o Grupo Focal da FAME reúne alunos de vários períodos que apresentam questões deorigem 
emocional bem como alunos com baixo desempenho acadêmico. Tem como objetivofomentar a qualidade de 
vida e a saúde mental, por meio de dinâmicas e vivências que, 



 

 
 

Os encontros semanais, além de 
aprendizagem,estimulamobemestaratravésdedinâmicaseintervenções.Destaforma,sãotrabalhadasquestõesqueinfl
uenciamnoprocessoensino-aprendizagemtaiscomo:ansiedade,solitude,depressão, procrastinação, autocuidado e 
medicina, medo e angústia,insônia e outros,atravésdemapa mental,comofomentadordeestudos específicos.

Profissional:ProfªElchaBritto: elchabritto@hotmail.com
 
 

4- Programa de Tutoria da FAME
aprendizagem e tem comoprincipalobjetivoamelhoriadorendimentoacadêmicodosestudantes.
 

Coordenação Acadêmica do Programade Tutoria: 
Instituição,temcomoobjetivodesenvolveratividadesacadêmico
aprimoramento do processo de aprendizagem e as defasagens 
acadêmicasporventuraexistentes.ProfessoraDulcileneMayrink
 
Contatos:tutoriafame@funjob.edu.br/
 

AtividadesoferecidaspeloProgramadeTutoria

Encontrossemanaiscomosprofessores
tutores:discussãodetemasdeinteressenaformaçãomédica,científicaehumana.Sãoabordadosassuntosligadosatécnicasdeestud
o,casosclínicos,temastrazidospelosalunos,relaçãomédico

Estudoorientadosemanalcomosmonitoresdasdisciplinasdociclobásico(1ºao5ºp
macompanhamentoindividualizado,buscandoaprofundaroconteúdoabordadoemsaladeaulaetirardúvidas.

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

AcompanhamentoPsicopedagógico
 

 

 

BIBLIOTECA: Departamento suplementar vinculado à Diretoria da FAME, mantendo 
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Os encontros semanais, além de expandir e facilitar o processo ensino
aprendizagem,estimulamobemestaratravésdedinâmicaseintervenções.Destaforma,sãotrabalhadasquestõesqueinfl

aprendizagemtaiscomo:ansiedade,solitude,depressão, procrastinação, autocuidado e 
, medo e angústia,insônia e outros,atravésdemapa mental,comofomentadordeestudos específicos.

elchabritto@hotmail.com 

Programa de Tutoria da FAME: oPrograma de Tutoriada FAME é uma ferramenta de apoio à 
aprendizagem e tem comoprincipalobjetivoamelhoriadorendimentoacadêmicodosestudantes.

Coordenação Acadêmica do Programade Tutoria: subordinada à Diretoria da 
Instituição,temcomoobjetivodesenvolveratividadesacadêmico-pedagógicasedeorientaçõesaosalunos visando o 
aprimoramento do processo de aprendizagem e as defasagens 
acadêmicasporventuraexistentes.ProfessoraDulcileneMayrink 

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

AtividadesoferecidaspeloProgramadeTutoria 

comosprofessores-
interessenaformaçãomédica,científicaehumana.Sãoabordadosassuntosligadosatécnicasdeestud

o,casosclínicos,temastrazidospelosalunos,relaçãomédico-paciente,opçõesprofissionais,entreoutros.

comosmonitoresdasdisciplinasdociclobásico(1ºao5ºperíodos):oobjetivodosencontroséofereceru
macompanhamentoindividualizado,buscandoaprofundaroconteúdoabordadoemsaladeaulaetirardúvidas.

sobre técnicas de estudo, planejamento e elaboração do quadro semestral dehoráriosdeestudos.

Psicopedagógico. 

epartamento suplementar vinculado à Diretoria da FAME, mantendo 

relacionamentosistêmico com os demais setores 
e se constituindo como ferramenta de apoio às 
atividades de 

ensino,iniciaçãocientífica/pesquisa,extensãoe 
ResidênciaMédicadaInstituição.

Contato:biblioteca@funjob.edu.br

PROFISSIONAISDABIBLIOTECA
LetíciadoCarmoMiranda
InácioSobrinhodeSouzaFilho
JulianaMaraTedaldi 
Maria JosédeAlmeida Martins
ValériaMariadaSilva 
SaraWellytaVieira 

FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA 
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expandir e facilitar o processo ensino- 
aprendizagem,estimulamobemestaratravésdedinâmicaseintervenções.Destaforma,sãotrabalhadasquestõesqueinfl

aprendizagemtaiscomo:ansiedade,solitude,depressão, procrastinação, autocuidado e 
, medo e angústia,insônia e outros,atravésdemapa mental,comofomentadordeestudos específicos. 

FAME é uma ferramenta de apoio à 
aprendizagem e tem comoprincipalobjetivoamelhoriadorendimentoacadêmicodosestudantes. 

subordinada à Diretoria da 
icasedeorientaçõesaosalunos visando o 

aprimoramento do processo de aprendizagem e as defasagens 

maramarugeiro@yahoo.com.br 

interessenaformaçãomédica,científicaehumana.Sãoabordadosassuntosligadosatécnicasdeestud
paciente,opçõesprofissionais,entreoutros. 

eríodos):oobjetivodosencontroséofereceru
macompanhamentoindividualizado,buscandoaprofundaroconteúdoabordadoemsaladeaulaetirardúvidas. 

sobre técnicas de estudo, planejamento e elaboração do quadro semestral dehoráriosdeestudos. 

epartamento suplementar vinculado à Diretoria da FAME, mantendo 

relacionamentosistêmico com os demais setores 
e se constituindo como ferramenta de apoio às 
atividades de 

ensino,iniciaçãocientífica/pesquisa,extensãoe 
ResidênciaMédicadaInstituição. 

biblioteca@funjob.edu.br 

PROFISSIONAISDABIBLIOTECA 
LetíciadoCarmoMiranda-Bibliotecária 
InácioSobrinhodeSouzaFilho 

Maria JosédeAlmeida Martins 
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BibliotecaVirtualFAME:MinhaBiblioteca 
  

Abibliotecavirtualpossuiumpapelfundamentalnoquetangeasuporte  ao  ensinodisseminado dentro de 

uma instituição de ensino. Com a evolução da tecnologia e do 

conhecimentohumano,amaioriadasbibliotecasuniversitáriastêmseadaptado  às  inovações  

tecnológicas,cumprindoimportantepapeldeofertarumacervodemateriaisliteráriosecientíficosedeserdissemina

doradeinformações,conhecimentoeatémesmointercâmbioscom  outras  instituições.Oferta serviços que 

suprem dúvidas e necessidades informacionais para usuários remotos, subsidiandoalunos e professores no 

processo ensino-aprendizagem. Todo esse processo envolve interatividade,colaboraçãoecooperação. 

 AFaculdadedeMedicinadeBarbacena-

FAMEdisponibilizaàcomunidadeacadêmicaa“MinhaBiblioteca”,plataformapráticaeinovadoraqueofereceac

essoamilharesdelivrostécnicos,científicose profissionais. Éumconsórcio formado pelas quatro principais 

editorasdelivrosacadêmicosdoBrasil–Elsevier,GrupoA,GrupoGen-Atlas,ManoleeSaraiva-

queofereceàsinstituiçõesdeensinosuperiorpraticidadeeinovaçãonoacessoaumconteúdotécnicoecientíficodeq

ualidade,atravésda internet. 

Através da plataforma “Minha Biblioteca”, estudantes e professores têm acesso rápido e fácil 

amilhares de títulos acadêmicos com as principais publicações de diversas áreas de 

especialização:direito,ciênciassociais aplicadas,saúde,entreoutras.  Conta,  atualmente,  com  

maisde10.000títulos, das principais editoras acadêmicas do país. O acesso é rápido e fácil, sendo 

disponibilizado emqualquerdispositivomóvelcominternet.Apresentamobilidadeepraticidade  para  estudos  

epesquisas,aprimorandoproficuamenteoprocessodeaprendizagem. 

ABibliotecaFAMEtambémofertaa PlataformaUpToDate,objetivandoapoiarapesquisa,comrecomendações 
que fundamentam questões relativas à prática clínica, de forma acessível, rápida e independente,seguindo os 
princípiosda MedicinaBaseadaemEvidência. 

DisponibilizatambémàcomunidadeacadêmicaoRepositórioInstitucional quesão sistemasdeinformação que 
coletam, organizam, armazenam, preservam, divulgam e oferecem acesso à produção 
intelectualproduzidapordocentesediscentesdaInstituição. 

 

 

NÚCLEO DEPÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA EEXTENSÃO - NUPPE 

Departamento  subordinado à  direçãoda Faculdade de 

Medicina de Barbacena. Seu objetivo é fomentar o 

desenvolvimento das atividades 

depesquisaeextensão,apoiandoeincentivandoarealizaçãodeaçõesep

rojetosqueenvolvamdocentesediscentesdaFAME. 

 

CoordenadordoNUPPE:Prof.MauroEduardoJurno. 
  
 
SECRETÁRIADONUPPE,TRABALHOSDECONCLUSÃOD
ECURSO-TCC’SE CERTIFICADOS 
 

Profissional:ValériaNepomucenoValleWeyers: 
assessoriaadm@funjob.edu.br 
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ASSESSORIA DA EXTENSÃO 

 
 
 Responsável pela organização, formalização e 
acompanhamento 
detodosostrabalhosdeextensãodaFaculdadejuntoaoNUPPE:Pro
jetos,açõesextensionistase atividadesdestanatureza. 
 

Profissionais:GabrielDiasdosReis/FlavianyCustódioFaria/Pris
cyllaLilliamKnoppeRiani/LíviaBotelhodaSilvaSarkis  
Contato:extensão@funjob.edu.br 
 
 
- Projeto deExtensão“AcadêmicosdaAlegria”. 
Coordenadora:FernandaBatistaeSilva 
(fernandabatista@funjob.edu.br) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETÁRIADERESIDÊNCIAMÉDICA:MariaDorotéiaFerreiraChaves 
 
Maiores informações pelo e-mail: coremefame@funjob.edu.br e pelo telefone: (32) 3339-2950.   

Contato:coremefame@funjob.edu.br 
 
 

COMITÊ DEÉTICA EMUSODEANIMAIS–CEUA 
 

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

fazercumprir o disposto na legislação aplicável à utilização de animais para pesquisa, caracterizando 

suaatuação 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 

naFAME devem ser analisados pela CEUA, evitando o uso inapropriado ou abusivo desses. A 

utilizaçãodemodelosanimaisempesquisaéconsideradaumprivilégio,assim,acriaçãodaCEUArepresentaumgra

ndeavançoinstitucional,fortalecendoosgruposdepesquisa,ascolaboraçõescomoutrasinstituiçõesecontribuind

oparaoenriquecimentodaliteraturacientíficanaáreadasaúde. 

Contato:cep@funjob.edu.br 
MEMBROSDOCEUA/FAME 

ProfªPolyanaCuryMarinho–MedicinaVeterinária-(Coordenadora) 

Prof. Dr.RonaldoMartinsFerreira/FarmáciaeBioquímica 

Prof.Msc.MárcioHeitorStelmo daSilva/MedicinaVeterinária(ResponsávelTécnico) 

Prof. Dr.GualterFunkdeQueiroz/MedicinaVeterinária(Suplente) 

Profª.Msc.Cristina MariaMirandaBello/CiênciasBiológicas(Titular) 
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COMITÊDEÉTICA EMPESQUISA
 

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

deBiologia,Biotecnologia,Enfermagem,Engenharia,Farmácia,Fisioterapia,Medicina,MedicinaVeterinária, 

Odontologia e Psicologia, o que garante maior imparcialidade e abordagem dos maisdiversos 

ramosdoconhecimentoemproldaqualidadenaspesquisas.

 O Comitê de Ética é um cole

público”, queexisteparadefenderosinteressesdosvoluntáriosdepesquisas,zelandoporsuaintegridade  

edignidade,contribuindoparaodesenvolvimentodapesquisa dentrodospadrões éticos.

O CEP/FAME temamissãodefomentaro
científicosemabrirmãodorespeitoaovoluntáriodapesquisa.

 

 

CarmenLúciaWerneck

ProfªDulcileneMayrink deOliveira
ProfªJanineMayradaSilva

Prof.JonatanMarquesCampos

Prof.Mauro EduardoJurno

ProfªPolyanaCuryMarinho

ProfªPriscillaBrunelliPujatti
Prof.VandersonAssisRomualdo

RosanaValleA.Lucas
 
   
 

LABORATÓRIOS/FAME 

 
 

AFAMEpossuiumconjuntodeLaboratóriosdeEnsinoquepermitemarealizaçãodeexperimentos 
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COMITÊDEÉTICA EMPESQUISA 

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

Biotecnologia,Enfermagem,Engenharia,Farmácia,Fisioterapia,Medicina,MedicinaVeterinária, 

Odontologia e Psicologia, o que garante maior imparcialidade e abordagem dos maisdiversos 

ramosdoconhecimentoemproldaqualidadenaspesquisas. 

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

público”, queexisteparadefenderosinteressesdosvoluntáriosdepesquisas,zelandoporsuaintegridade  

edignidade,contribuindoparaodesenvolvimentodapesquisa dentrodospadrões éticos.

O CEP/FAME temamissãodefomentaro
científicosemabrirmãodorespeitoaovoluntáriodapesquisa. 

Contato:cep@funjob.edu.br 
  

MEMBROSDOCEP/FAME 

CarmenLúciaWerneck– Representanteda SociedadeCivil 

ProfªDulcileneMayrink deOliveira 
JanineMayradaSilva 

Prof.JonatanMarquesCampos– Vice-coordenador 

Prof.Mauro EduardoJurno 

ProfªPolyanaCuryMarinho 

ProfªPriscillaBrunelliPujatti 
Prof.VandersonAssisRomualdo–Coordenador 

RosanaValleA.Lucas-Secretária 

 

umconjuntodeLaboratóriosdeEnsinoquepermitemarealizaçãodeexperimentos 

FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA 
FUNDAÇÃOJOSÉBONIFÁCIOLAFAYETTEDEANDRADA 

PraçaPresidenteAntônioCarlos,08-SãoSebastião 
Barbacena–MGCEP36202-

336Telefone:323339-2950-
www.funjob.edu.br 

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

Biotecnologia,Enfermagem,Engenharia,Farmácia,Fisioterapia,Medicina,MedicinaVeterinária, 

Odontologia e Psicologia, o que garante maior imparcialidade e abordagem dos maisdiversos 

giado interdisciplinar e independente, com “múnus 

público”, queexisteparadefenderosinteressesdosvoluntáriosdepesquisas,zelandoporsuaintegridade  

edignidade,contribuindoparaodesenvolvimentodapesquisa dentrodospadrões éticos. 

O CEP/FAME temamissãodefomentarodesenvolvimento 

umconjuntodeLaboratóriosdeEnsinoquepermitemarealizaçãodeexperimentos 
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didáticos nas disciplinas básicas e profissionalizantes de seu curso médico. Destinam-seao atendimento 
das necessidades e peculiaridades do curso, tendo em vista a garantia da qualidade deensino e a 
formação de profissional apto a inserir-se no mercado de trabalho.  

 

Permitem, também, odesenvolvimento de um ensino permeado pela ação-reflexão-ação, que 
promova a autonomia e 
queofereçaoportunidadedesevivenciarumapráticacalcadanomanuseioderecursostecnológico-
experimentais atualizados.  
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Além disto, propiciam a visualização dos fenômenos físicos e/ou 
químicos,aomesmotempoemquesepossafamiliarizarcomosequipamentosutilizados,naprática,  
emoperaçõesdocursoe nodesenvolvimentode trabalhosdeIniciaçãoCientífica. 

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

LABORATÓRIOS DISCIPLINASENVOLVIDAS PROFISSIONAISDOSETOR 

Anatomia 
AnatomiadoAparelhoLocomotoreAnato

mia Humana EdsonFerreiraMarta 

Anatomia-
SaladePeçasAnatômi

cas 
AnatomiaHumana EdsonFerreiraMarta 

Bioquímica BioquímicaeFisiologiaHumana 
SelmaVirgíniaFerreiraeAna

CamilaDelbemMoreira 

CentrodeHabilidadesC
línicas 

eSimulaçãoRealística 

ClínicaMédicadoAdulto,SaúdedaCria
nça,SaúdedaMulher,IntroduçãoàPráti

caMédicaeImagem 

WelderCristianoSfredo/Rogério
LuizChavesP.deS.Lima/SôniaM
ariaLucas/IancaMoreiradaSilva 

LaboratórioInterdisci
plinardeMetodologia

sAtivas-LIMA 

 
NesteLaboratórioocorrempráticasinte
rdisciplinares,atravésdemetodologias

ativaserecursostecnológicos. 

 
Professoresqueministrarãoasaul

asinloco 

Histologia/ 
Citologia/Embriologia 

CitologiaeHistologiaBásica,Embriologi
aeHistologiaMédica 

Professoresqueministrarãoasaul
asinloco 

MicrobiologiaeParas
itologia MicrobiologiaeParasitologia ÂngelaMariadeSouza 

Patologia PatologiaGeral, Fisiopatologia 
IeFisiopatologiaII 

FernandaConceição de 
SousaNascimento 

LaboratóriodeInformáti
ca Todasasdisciplinas 

FabíolaRodriguesCostaPaivad
aSilva 

Biotério Experimentações 
MárcioHeitorStelmodaSilvaeJos

éUiltonRibeiro 
 
 
  

DEPARTAMENTOSADMINISTRATIVOS,FINANCEIROSEOUTROS 
 
 

DEPARTAMENTODEPESSOAL 
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Coordenadora: MaryGonçalvesQuintãoDapieve 
Contatos:pessoal02@funjob.edu.br/pessoal@funjob.edu.br 
 

SUPERINTENDÊNCIAADMINISTRATIVA 

SuperintendenteAdministrativo: JosédeArimatéaFurtado 
Contato:assessoria@funjob.edu.br 
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SUPERINTENDÊNCIAFINANCEIRA:osassuntosdecaráterfinanceirodeverãosertratadosexclusivamente 
junto à Superintendência Financeira. Boletos são emitidos através do Portal do 
Aluno,pelositedaFAME:www.funjob.edu.br. 
SuperintendenteFinanceira: MiriamMoreiraVicente 
 
Parafacilitarseuatendimento,enviare-mailpara:superintendenciafinanceira@funjob.edu.br 

 

CONTABILIDADE:Profissionais: SuélenMeloeLarissa Ferrão 

Contato: contabilidade@funjob.edu.br 
 
 
SETORDECONTASAPAGAR 
 

Coordenadora: AmandaReginaTurquettiMarteleto 
Contato:contasapagar@funjob.edu.br 
 
 
SETORDE COMPRAS 

Coordenador:RivandréAffonsodeRezende 
Contato:compras@funjob.edu.br 
 
 
ALMOXARIFADO 
Coordenador:CarlosHenriqueNascimentodeAlmeida 
Contato:almoxarifado@funjob.edu.br 
 
 
SECRETARIADADIRETORIAEDAPRESIDÊNCIADAFUNJOBE 
Secretárias:ElisângelaFrancoe Viviane Nascimento 
Contato:diretoria@funjob.edu.br 
 
 
SETORDEPATRIMÔNIO 
Profissional:EdilamarAlcioneTurchettideOliveira 
Contato: patrimonio@funjob.edu.br 
 
 
SETORJURÍDICO 
Coordenador:SérgioLuizPereiradaSilva 
Contato:jurídico@funjob.edu.br 
 



 

 
OUVIDORIA 
Ouvidor:SérgioLuiz PereiradaSilva
Contato: ouvidoria@funjob.edu.br 
 
 
 
 

 
COLAP:COMISSÃOLOCALDEACOMPANHAMENTOSOCIALDOPROUNI
Profissional:SilvanaAlmeida: Contato

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE MARKETING
 

TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO
Profissional:CarlosLeonardoMendes(PortalRM)
 
TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO
Profissionais:AdrianoVieiraMarqueseGustavoJosé

FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA

DireçãoIES 
Titular

Suplente

CorpoDocente 
Titular

Suplente

CorpoDiscente 
Titular

Suplente

SociedadeCivil 
Titular

Suplente

FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA
FUNDAÇÃOJOSÉBONIFÁCIOLAFAYETTEDEANDRADA

PraçaPresidenteAntônioCarlos,08

:SérgioLuiz PereiradaSilva 
 

COMISSÃOLOCALDEACOMPANHAMENTOSOCIALDOPROUNI 
Contato:fiesprouni@funjob.edu.br 

EPARTAMENTO DE MARKETING 

 
 
Setor responsável pela 

externada FAME, bem como 
pela organização, divulgação e 
execução de eventos 
institucionais àscomunidades 
acadêmicaelocal.

Profissionais
Juliana
Loschi
marketing@funjob.edu.br
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO-TI/PortalRM 
:CarlosLeonardoMendes(PortalRM): leomendes@funjob.edu.br 

TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO–TI 
:AdrianoVieiraMarqueseGustavoJosédeAlmeida 

FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA 
Titular SilvanaOliveiraS.dosS.Almeida 

Suplente LorenadaSilvaGuimarães 

Titular RonaldoMartinsFerreira 

Suplente FredericoLopesFrazão 

Titular VitorBarbosadeAssunção 

Suplente BrunoPereiraLopesdeOliveira 

Titular WalterBorgesdeMedeiros 

Suplente FlávioDaniFranco 

FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA 
FUNDAÇÃOJOSÉBONIFÁCIOLAFAYETTEDEANDRADA 

PraçaPresidenteAntônioCarlos,08-SãoSebastião 
Barbacena–MGCEP36202-

336Telefone:323339-2950-
www.funjob.edu.br 

13 

Setor responsável pela 
comunicaçãogeralinternae 

externada FAME, bem como 
pela organização, divulgação e 
execução de eventos 
institucionais àscomunidades 
acadêmicaelocal. 

Profissionais: 
Julianados Passos 
Loschi/PauloRobertoA.dePaula: 
marketing@funjob.edu.br 

  



 

Contatos:adrianomarques@funjob.edu.br
 
AUDITÓRIOFAME 
Profissional:ThiagoLuizMarugeiroFalzoni
 
WEBSITE 
Profissional:AndersonGiovani(PortaldaCPA/PortaldeCertificados  entre  outras
webmaster@funjob.edu.br 

 
 CAD-CENTRODEAPOIOAODISCENTE

Centrodecaptaçãodedemandasdacomunidadeacadêmica
Atendimentodesetores; Informaçõesacadêmicasemgeral; 
Encaminhamentodedemandasparaossetoresresponsáveisafimdoretornodevido.

Profissionalresponsável:MarcileneEulália

Profissionais/atendimento: LigiadeMouraeZoraiaElizabethBarretoEsteves

Contato: cadfame@funjob.com.br 
 
 
SETORDEREPROGRAFIA 
Profissional:DemianCarvalhode Lima: 
 
 
PORTARIA:(32)3339-2985 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOIOLOGÍSTICO:agendamentoparausodassalasdeaula,disponibilizaçãoderecursospedagógicos,orienta
çõesaosalunoseprofessores,confirmaçãoquantoaohoráriodeaulas,eoutrassimilares.
ônioFilardie CarlosMariadaSilva. 

FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA
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PraçaPresidenteAntônioCarlos,08

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

ThiagoLuizMarugeiroFalzoni: auditório.fame@funjob.edu.br 

:AndersonGiovani(PortaldaCPA/PortaldeCertificados  entre  outras

DISCENTE 

Centrodecaptaçãodedemandasdacomunidadeacadêmica-orientaçõesvoltadaspara: Vestibular; 
Atendimentodesetores; Informaçõesacadêmicasemgeral; 
Encaminhamentodedemandasparaossetoresresponsáveisafimdoretornodevido. 

:MarcileneEuláliadaSilvaAndrada 

: LigiadeMouraeZoraiaElizabethBarretoEsteves 

:DemianCarvalhode Lima: reprografia@funjob.edu.br 

agendamentoparausodassalasdeaula,disponibilizaçãoderecursospedagógicos,orienta
aosalunoseprofessores,confirmaçãoquantoaohoráriodeaulas,eoutrassimilares.Profissionais

ACADEMIA FAME

EDUCADORES FÍSICOS: 

 MICHEL ISAIAS E HÉLIDA MARA DE FARIA

FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA 
FUNDAÇÃOJOSÉBONIFÁCIOLAFAYETTEDEANDRADA 

PraçaPresidenteAntônioCarlos,08-SãoSebastião 
Barbacena–MGCEP36202-

336Telefone:323339-2950-
www.funjob.edu.br 

:AndersonGiovani(PortaldaCPA/PortaldeCertificados  entre  outrasfunções): 
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orientaçõesvoltadaspara: Vestibular; 
Atendimentodesetores; Informaçõesacadêmicasemgeral; 

agendamentoparausodassalasdeaula,disponibilizaçãoderecursospedagógicos,orienta
Profissionais:JohnnyAnt

ACADEMIA FAME 

MICHEL ISAIAS E HÉLIDA MARA DE FARIA 
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Contato:johnny@funjob.edu.br 
  

SETORDEMANUTENÇÃO 
Coordenador:MiltonGonçalvesdeOliveira 
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CIPA-COMISSÃOINTERNADEPREVENÇÃODEACIDENTES 
 

A CIPA  tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, demodo a 
tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção 
dasaúdedotrabalhador. 

Écompostaderepresentantesdoempregadoredosempregados,deacordocomo dimensionamento 
previsto no Quadro da Norma Regulamentadora - NR 5.  

Os representantes dosempregadores, 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 filiaçãosindical,exclusivamenteosempregadosinteressados. 
Contato:cipa@funjob.edu.br 
 

DIRETÓRIO ACADÊMICO– D.A. 

ODiretórioAcadêmicoéumórgãoderepresentaçãoestudantil.Atuacomoeloentreosestudantes, a 
Direção e a Coordenação de Curso, buscando soluções para os problemas acadêmicos e,acima de tudo, 
fazendo valer os seus direitos. Compete ao Diretório Acadêmico, entre outras funções,possibilitar a 
integração e a confraternização dos estudantes da Faculdade através da promoção 
deeventosfestivoseculturais,bemcomoestimularoaperfeiçoamentopolítico,social,  científico  ecultural dos 
alunos por meio da realização de palestras, debates, encontros estudantis e reuniões paradiscussões internas 
e multidisciplinares. O D.A. também orienta os alunos quanto à escolha de seusrepresentantesdeturma. 

 
 

REPRESENTANTESDE TURMA 
 

  Cada período do Curso indicará dois alunos (um representante de 

turma e um suplente) pararepresentá-

lojuntoàCoordenaçãodeCurso,Diretoria,ProfessoreseoutrosDepartamentosInstitucio

nais em todo e qualquer assunto que vise o interesse do grupo e/ou melhoria do 

curso. Oexercíciodesta representaçãonãoeximeoalunode seusdeveresescolares. 

 

NORMAS COMPLEMENTARES DE ENSINO 
 

   
As NormasComplementaresde Ensino,disponíveis no sitedaFAME 

(www.funjob.edu.br),trazemasdiversasinformaçõesinstitucionaisàsquaistodososalun

osdevemterconhecimento(TempodeIntegralizaçãodoCurso;Questõesreferentesa:Ma

trícula,Transferência,AproveitamentodeEstudos,RendimentoEscolar,RegimeEspeci

al deRecuperação,ProgressãonoCursoeoutras). 



FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA 
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OManualdoAlunotrazapenaspartedasinformaçõescontidasnas  referidas  Normas.Portanto, não deixe de consultar 

“As Normas Complementares de Ensino” para ampliar seuconhecimentoedirimirsuas dúvidas. 

 

OsCronogramas deAtividadesreferentesàsDisciplinasdeseuperíododecursoserãodisponibilizadosparavocês,pelos 
respectivosprofessores,naprimeirasemanadeaula. 
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INFORMAÇÕESINSTITUCIONAISEACADÊMICAS 

PROGRAMADECURSO 
O Programa de Curso engloba os Planos de Ensino-Aprendizagem e traz informações sobre 

asdisciplinas que o aluno irá cursar em determinado período. Nele estão descritos os objetivos de ensino-

aprendizagemdadisciplinaeoconteúdoprogramáticoque seráministrado,asmetodologiasdeensinoe avaliação, 

habilidades e competências, a contribuição para o perfil do egresso, a articulação comoutras disciplinas, as 

referências bibliográficas propostas bem como indicação de leituras e outrosmateriaiscomplementares. 

DisponívelnaSecretariadeEnsino,CoordenaçãodeCursoeAssessoriaAcadêmica. 

 
 

FREQUÊNCIA 
 

O controle de frequência é responsabilidade do professor. O art. 47, § 3.º, da Lei 9.394 

de20/12/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), dispõe que “é obrigatória 

afrequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância, que se regem 

poroutrasdisposições.” 

 

- 

Éadmitida,paraaprovação,afrequênciamínimade75%dacargahoráriadasaulasefetivamentemini

stradasnasdisciplinas. 

 

- 
Alunoemplantãocurricularterásuaausêncianasatividades,naqueladata,justificadaatravésdoDiáriodeC
lassedoPlantão,sobresponsabilidadedoSupervisordomesmo. 

 

- 

Nãoháabonodefaltas.AtestadoMédiconãoabonafalta.AExceçãoéfeita,porforçadelei,nosseguintes

casos: 

 
 Decreto Lein.º1.044/69de21/12/1969:prevêo tratamentoespecialao 

aluno,pormotivodedeterminadasafecçõesorgânicas,considerando: 
 

- atransitoriedadedoproblema patológico; 

- aconservaçãooupermanênciadacapacidadedeaprender; 
- oacompanhamentopormeiodetrabalhos,oqueimplicaconcessãoaprioridoprivilégio, 
caracterizando-se, antes, como uma situação especial de frequência e 
nãocomosimples abonodefaltas,eassimmesmosóenquantopersisteoproblema; 
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- oentendimentoprévioentreinstituiçãoealuno. 
 

 Lei n.º 715/69 (Serviço Militar): o aluno convocado para exercício ou manobras, ou 
paraapresentaçãodasreservasoucerimôniacívicadoDiadoReservista,terásuasfaltasabonada
s. 

 

 Lein.º6.202/75:as estudantesgestantesterãoum 
regimedeatendimentoacadêmicoespecialapartirdooitavomêsdegestação,porumperíododet
rêsmeses. 
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ORIENTAÇÕESEMRELAÇÃOÀSAVALIAÇÕESCURRICULARES 

 
 As avaliações online requerem atenção em relação aos horários programados. Atente-

se,pois,aohorárioestipuladoeseprograme. 

 O aluno que for flagrado tentando fraudar a avaliação terá nota zero e não terá direito 
àavaliaçãosuplementareserásubmetidoàs penalidadesdoregimedisciplinardaFAME. 

 As avaliações do aluno, em cada disciplina, poderão ser discutidas na aula seguinte à 

suaaplicação. Após a divulgação do resultado de qualquer avaliação, o aluno poderá 

teracesso à mesma mediante agendamento com o professor responsável pela disciplina 

emquestão. 

 Oalunoquenãorealizarasavaliaçõesnasdatasprevistasdeverácomunicarimediatamente, por  
escrito,  ao professor, que analisará a situação do ponto de vista legaleacadêmico. 

 
 

AUTOAVALIAÇÃOINSTITUCIONAL 
 

A avaliação interna, ou autoavaliação institucional, tem como principais objetivos: 

realizarlevantamento diagnóstico da real situação acadêmico-administrativa em que a Faculdade se 

encontra,através da coleta de dados; reunir informações; identificar as causas dos problemas e 

deficiências,porventura existentes;intensificar aconsciênciapedagógicae 

acapacidadeprofissionaldocorpodocente e técnico-administrativo; fortalecer as relações de 

cooperação entre os diversos segmentos eatores institucionais; tornar mais efetiva a vinculação da 

FAME com a sociedade; analisar a relevânciaacadêmicaesocialdesuas atividadeseprodutos,além 

dedisponibilizarretorno àsociedade. 

O processo de autoavaliação institucional formal da FAME é desenvolvido pela 

ComissãoPrópria de Avaliação da Faculdade de Medicina de Barbacena, denominada 

CPA/FAME/FUNJOBE,que  é um órgão constituído por  ato do Presidente desta Fundação, em 

observância ao disposto na Leinº10.861,de14/04/2004,queinstituiuoSINAES–

SistemaNacionaldeAvaliaçãodo  EnsinoSuperior, e na Portaria MEC (Ministério da Educação) nº 

2.051, de 09/07/2004, que regulamentou osprocedimentosdeavaliação desteSistema. 



 

Aetapadeautoavaliaçãoinstitucionalseconsolidaapartird

necessariamente da sondagem do ambiente interno, que diz respeito à análise dos corpos 
docente,discente e técnico-administrativo, da infraestrutura, do modelo de gestão e 
desenvolvimento do curso,abordando aspectos do ensino,dap

contemplandoos pressupostosdo 
ProjetoPedagógicodoCurso,RegimentoInternoePlanoInstitucionalestabelecidopelaFaculdade.

 Com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade do ensino ofertado e dos serviços 
educacionaisprestados, a FAME vem implanta
por meio daaplicação de mecanismos regulares que possibilitam verificar a eficácia, eficiência e 

efetividade daspráticas desenvolvidas e estabelecer mecanismos de revisão das mesmas e ajustes 
para alcance dosobjetivospropostosparaocursodeMedicina.
 

 

 

Nas etapas de autoavaliação institucional é essencial a participação de alunos, 

professores,funcionários; enfim, de toda a comunidade acadêmica e também social, a fim de que o 

processoautoavaliativoseconcretizecom

Como metodologia de avaliação institucional, a FAME disponibiliza para uso de seus 
alunos,seguindo calendário próprio, o 
Institucional,conhecidocomoPortal  daCPA, que em momento oportuno poderá ser ativado como 

Avaliação Institucional dentro do PortalAcadêmico do Estudante. Maiores informações no 
www.funjob.edu.br, link FAME – 

AavaliaçãoéoretratodaInstituição,imprescindívelpara:defini

todaqualidadedosserviçosinstitucionaisprestados,identificaçãodesituações

dasatividadesacadêmico-profissionais econstrução conjunta demedidas 

deaprimoramentodasnecessidadespercebidas.
Contato:maramarugeiro@yahoo.com.br
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Aetapadeautoavaliaçãoinstitucionalseconsolidaapartirdasondagemdoambienteexternoe 

necessariamente da sondagem do ambiente interno, que diz respeito à análise dos corpos 
administrativo, da infraestrutura, do modelo de gestão e 

desenvolvimento do curso,abordando aspectos do ensino,dapesquisa e extensão, 

contemplandoos pressupostosdo 
ProjetoPedagógicodoCurso,RegimentoInternoePlanoInstitucionalestabelecidopelaFaculdade.

Com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade do ensino ofertado e dos serviços 
educacionaisprestados, a FAME vem implantando processos sistemáticos e contínuos de avaliação 
por meio daaplicação de mecanismos regulares que possibilitam verificar a eficácia, eficiência e 

efetividade daspráticas desenvolvidas e estabelecer mecanismos de revisão das mesmas e ajustes 
dosobjetivospropostosparaocursodeMedicina. 

Nas etapas de autoavaliação institucional é essencial a participação de alunos, 

professores,funcionários; enfim, de toda a comunidade acadêmica e também social, a fim de que o 

concretizecomêxito. 

Como metodologia de avaliação institucional, a FAME disponibiliza para uso de seus 
alunos,seguindo calendário próprio, o Portal de Autoavaliação 

conhecidocomoPortal  daCPA, que em momento oportuno poderá ser ativado como 

valiação Institucional dentro do PortalAcadêmico do Estudante. Maiores informações no 
 ComissãoPrópriadeAvaliação –CPA. 

AavaliaçãoéoretratodaInstituição,imprescindívelpara:definiçãodeparâmetros,acompanhamen

todaqualidadedosserviçosinstitucionaisprestados,identificaçãodesituações-problemano âmbito 

profissionais econstrução conjunta demedidas 

deaprimoramentodasnecessidadespercebidas. 
maramarugeiro@yahoo.com.br 
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asondagemdoambienteexternoe 

necessariamente da sondagem do ambiente interno, que diz respeito à análise dos corpos 
administrativo, da infraestrutura, do modelo de gestão e 

esquisa e extensão, 

contemplandoos pressupostosdo 
ProjetoPedagógicodoCurso,RegimentoInternoePlanoInstitucionalestabelecidopelaFaculdade. 

Com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade do ensino ofertado e dos serviços 
ndo processos sistemáticos e contínuos de avaliação 

por meio daaplicação de mecanismos regulares que possibilitam verificar a eficácia, eficiência e 

efetividade daspráticas desenvolvidas e estabelecer mecanismos de revisão das mesmas e ajustes 
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Nas etapas de autoavaliação institucional é essencial a participação de alunos, 

professores,funcionários; enfim, de toda a comunidade acadêmica e também social, a fim de que o 

Como metodologia de avaliação institucional, a FAME disponibiliza para uso de seus 
Portal de Autoavaliação 

conhecidocomoPortal  daCPA, que em momento oportuno poderá ser ativado como 

valiação Institucional dentro do PortalAcadêmico do Estudante. Maiores informações no site 

çãodeparâmetros,acompanhamen

problemano âmbito 

profissionais econstrução conjunta demedidas 
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 ENADE - EXAME NACIONAL DE 
DESEMPENHO DE ESTUDANTES 
 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, 

mais conhecido como ENADE, é parteintegrante do SINAES 

– Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

criado pela Lei nº.10.861/2004. Este Exame avalia a cada ano 

áreas diferentes de graduação, previamente definidas. 

Oobjetivo do Exame é avaliar e acompanhar o processo de 

desempenho acadêmico dos estudantes 

emrelaçãoaosconteúdosprogramáticos,suashabilidadesecomp

etências.Oresultado  do  ENADEtambém classifica a 

Instituição de Ensino a partir da prova aplicada ao estudante, 

e é referencial básicopara 
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osprocessosderecredenciamentoinstitucionalerenovaçãodereconhecimento decursos. 
 

O ENADE é um componente curricular obrigatório para quem integralizou 80% ou mais dacarga 
horária do curso ou quem integralizará 100% da carga horária até o mês de julho subsequente àdata da 
prova.Asituaçãode irregularidadedoestudante juntoaoENADE irá ocorrer quando oestudante: não 

comparecerao Exame, enão obtiverdispensa  oficial conforme referência normativa;não 
preencheroQuestionáriodoEstudante;tiveroregistrodeparticipaçãoindevidanaprova. 

 

Desde2010,oENADEécensitário,istoé,todososestudantesConcluintesinscritosenãojustificadamentedisp

ensadosdevemobrigatoriamentecomparecerpararealizaçãodoExame.Osestudantes Ingressantes devemser 

inscritos,porém,conformeregrasestipuladasacadaediçãodoENADEpoderãoserdispensadosdaprova,tendosua

situaçãoderegularidadeatribuídapeloINEP,desdequeaIESrealize  

suainscrição.Então,éimportanteaoalunoconcluinteouingressante,habilitadoàquelaediçãodoENADE,verificar

comosresponsáveisnaIESsuasituaçãodeinscrição. 
 

Dúvidas?cpafame@funjob.edu.br 
 

 
 

 
 

ATIVIDADESCOMPLEMENTARES–ACS 
 

 
 

 

                ENRIQUEÇA SEU CURRÍCULO! 
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REGULAMENTAÇÃODASATIVIDADESCOMPLEMENTARES 
 

Capítulo I 
Definição 

 
Art.1º Atividades Complementares (ACs) são ações acadêmicas que permitem ao 

estudanteenriqueceroseucurrículocomexperimentosevivênciasacadêmicos,visandosuaautonomiaprofissiona

l e intelectual progressiva; portanto, constituem importantes instrumentos básicos para orelacionamento do 

estudante com a realidade social, econômica e cultural e de iniciação à pesquisa e àextensãoacadêmicas. 

Parágrafo único - As ACs estimulam a prática de estudos e atividades 

interdisciplinares,opcionais,independentes,transversais,deatualizaçãoprofissionalespecíficapermanenteecon

textualizada; sobretudo nas relações com o mundo do trabalho estabelecidas ao longo do 

curso,notadamenteintegrando-asàsdiversaspeculiaridadesregionaiseculturais,atravésdeações  

deextensãojunto àcomunidade. 
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Capítulo II 
Objetivos 

 
Art.2º As ACstêmporobjetivos: 
 
 desenvolveraautonomiaintelectualdoaluno,favorecendosuaparticipaçãoematividadesdeestudosdiver

sificadosquecontribuamparaa formaçãoeatuaçãoprofissional; 
 estimularousodashabilidadesecompetênciasadquiridasforadoambienteescolar; 

 avaliaroutrasformasdeconstruçãodoconhecimento,alémdoslimitesdasaladeaulaedaprópriainstituição
; 

 fortaleceraarticulaçãodateoriacomaprática,valorizandoapesquisaindividualecoletiva; 

 incentivar aparticipaçãodoalunoemprojetosdeextensão; 

 possibilitaraindamaisaqualificação doegresso,futuroprofissional. 
 
 
 

CapítuloIII 
CompetênciasdaDireçãodaFAME 

 
Art.3ºCompeteàDireçãodoCurso: 
 
 aprovaropresenteRegulamentobemcomoasatividadespertinentesa cadamodalidade; 

 nomear os integrantes da Comissão de Apoio às Atividades Complementares (CAAC),constituída 
pela Coordenação de Curso e do Núcleo de Pesquisa e Extensão da FAME - NUPE, 
paraatuaremcomoresponsáveispeloacompanhamentoeconduçãodasACs; 

 proporcionar condições e/ou situações para ofertas e realização de  ACs, dentro  ou  
foradainstituição; 

 proporcionarcondiçõese/ousituaçõesparaparticipaçãodosalunosematividades,dentroouforadainstitui
ção,quando necessário; 

 analisaroscasosomissosnesteRegulamento. 
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 CapítuloIV 
CompetênciasdaComissão deApoioàsAtividadesComplementares- CAAC 

 
Art. 4ºCompeteàComissãode ApoioàsAtividadesComplementares–CAAC: 
 
 divulgar,entreosalunosdocurso,o presente Regulamentoeo quadro 

descritivodaspossíveisatividadesesuasrespectivascargashorárias,paraaproveitamento; 
 divulgaràcomunidadeacadêmicaasACsinternaseexternas; 

 incentivaraparticipaçãodoalunoemeventosacadêmicoseculturaisorganizadosporoutrosórgãosquenão
oscircunscritosàFAME; 

 promoversituações/condiçõesparaaparticipaçãointernadosalunosemeventosqueseconfiguremcomoA
Cs; 

 analisarsolicitaçõesrelacionadas aoaproveitamentodehoras dasACs; 

 validarasACsapresentadaspelosalunos; 
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 registrarasACsvalidadas,descritasequantificadas,emformuláriopróprio,desdequeapresentadadocume
ntaçãocomprobatória; 

 informaràSecretariaaconclusãodasACspeloalunoafimdequeasmesmassejamregistradasconformepro
cedimentopertinente; 

 informaràDireçãodaFAMEos casosomissosnesteRegulamento. 
 

 
CapítuloV 
ObrigatoriedadedasAtividadesComplementares 

 
Art. 5º O presente Regulamento baseia-se na obrigatoriedade do cumprimento das 
atividadesemquestão,bemcomodashoras destinadasàs mesmas nocursodeMedicinadaFaculdade  
deMedicina de Barbacena - FAME, conforme a concepção curricular do referido curso, a Resolução 
doConselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior nº 3, de 20 de junho de 2014 e 
asnormasinstitucionais. 
 
Art. 6º As Atividades Complementares terão carga horária total de 300 (trezentas) horas 
epoderãoserabordadasdentrodosníveisdeEnsino,PesquisaeExtensãoUniversitária,eoutrasparticipaçõesac
adêmicascomorepresentatividadeestudantileesportes. 
 
§ 1º – Os alunos, obrigatoriamente, deverão distribuir a carga horária total das ACs (300h) em,pelo 
menos, duas modalidades apresentadas (Ensino, Pesquisa e Extensão), seguindo as 
atividadesrelacionadas,conformecargahoráriaeconvalidaçãoestabelecidasparaas  mesmas,  em  
Quadropróprioaseguir. 
 
§ 2º - As ACs não previstas pelo curso e, apresentadas pela livre escolha do aluno, deverão 
seranalisadas e aprovadas  CAAC e  Coordenação de Curso da FAME. Em caso de apresentação de 
maisde um Certificado comprobatório de Atividades não previstas, o cômputo de carga horária geral 
destesnão poderáexceder10%dacargahoráriatotalestabelecidaparaasACs. 
  
Art. 7º As ACs deverão ser cumpridas pelo aluno, a partir de seu ingresso na FAME até 
otérminodo8ºperíodo,respeitando-
seomáximodecargahorária/convalidaçãoestabelecidaporatividadenastrêsmodalidades (Ensino,Pesquisae 
Extensão). 
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Parágrafo único – Os alunos que ingressarem na FAME, através de transferência, poderãosolicitar 
aproveitamento das ACs realizadas na Instituição de origem, se for o caso, desde que 
estejamdevidamenteenquadradasnestaRegulamentação. 
 
Art. 8º Não será facultada a matrícula nos Internatos àquele aluno que ao final do 8º períodonão houver 
convalidado a carga horária mínima destinada às Atividades Complementares até quesolicite, por 
escrito, novo tempo hábil para a complementação necessária de carga horária, que seráanalisada 
pelaCAACe/ouDireçãodaFAME. 
 
 

Capítulo VI 
COMPETÊNCIASDOALUNO 



 

 
Art.9º Tomarconhecimentoecumprir asformalidadesdopresenteRegulamento.
 
Art.10ºDefinireassumirasresponsabilidadese
toscomprobatóriosapósapresentadosàCAAC.
 
Art.11ºApresentar-se,trimestralmente,àCAACparainformarsobredesenvolvimentodesuasACs.
 
Art.12ºEntregar,emtempoestabelecido,adocumentaçãocomprobatórianecessária.
 
 
Capítulo VII 
OPERACIONALIZAÇÃO 
 
Art.13ºSomenteserãovalidadasasACsdealunosregularmentematriculadosnaFAMEecumpridasapartirde 
seuingresso naInstituiçãode Ensino.
 
Art. 14ºFicaráacargodaCAAC,o reconhecimentoeaaprovaçãodashorasdasACsque,aofinal 
do8ºperíodo,serãoinformadasàsecretaria,pararegistronohistóricoescolardoaluno.
 
Art.15ºCaberáàSecretariadaFAME,apartirdasinformaçõesdaCAAC,  registrar  
oconceitorelativoàsACs,nohistóricoescolardoaluno
(Suficiente), desde que ele t
Insuficiente)emcasocontrário. 
 
Art.16ºEsteRegulamentoentraemvigorapartirdadatadesuaaprovaçã
opeloórgãocompetente daFAMEe 
seráaplicadoaosalunosqueingressaremnesteperíodo.

 
 

 
ASEGUIR:QUADROSDESCRITIVOS

IDADESECARGAHORÁRIA
 

CargaHoráriaTotalObrigatória:300h

 
 
 

 

 

MODALIDADE 

 
 
 
 

E 
 
 

ProgramadeIniciaçãoàDocência
PID/FAME,comoparticipantepordoissemestresletivos.

ProgramadeTutoriaMentoring
assistido, com frequência mínima de 75%, 
porsemestreletivo. 

DisciplinasOptativasdaFAME,cursadascom
aprovação. 
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Tomarconhecimentoecumprir asformalidadesdopresenteRegulamento. 

DefinireassumirasresponsabilidadesemrelaçãoàsACsescolhidas,inclusiveteraguardadosdocumen
toscomprobatóriosapósapresentadosàCAAC. 

se,trimestralmente,àCAACparainformarsobredesenvolvimentodesuasACs.

Entregar,emtempoestabelecido,adocumentaçãocomprobatórianecessária. 

SomenteserãovalidadasasACsdealunosregularmentematriculadosnaFAMEecumpridasapartirde 
seuingresso naInstituiçãode Ensino. 

FicaráacargodaCAAC,o reconhecimentoeaaprovaçãodashorasdasACsque,aofinal 
serãoinformadasàsecretaria,pararegistronohistóricoescolardoaluno.

CaberáàSecretariadaFAME,apartirdasinformaçõesdaCAAC,  registrar  
oconceitorelativoàsACs,nohistóricoescolardoaluno-aotérminodo8ºperíodo,daseguinteforma:S 
(Suficiente), desde que ele tenha cumprido o mínimo de horas exigido pelo curso e I ( 

EsteRegulamentoentraemvigorapartirdadatadesuaaprovaçã
opeloórgãocompetente daFAMEe 
seráaplicadoaosalunosqueingressaremnesteperíodo. 

ASEGUIR:QUADROSDESCRITIVOSDASACsPORMODAL
IDADESECARGAHORÁRIA. 

CargaHoráriaTotalObrigatória:300h 
 

 
ENSINO 

ATIVIDADE 
CONVALIDAÇÃO 

PORATIVIDAD
E 

ProgramadeIniciaçãoàDocência–
participantepordoissemestresletivos. 

60h 

Mentoring/FAME,comoaluno 
assistido, com frequência mínima de 75%, 

 
20h 

DisciplinasOptativasdaFAME,cursadascom 
25h 
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mrelaçãoàsACsescolhidas,inclusiveteraguardadosdocumen

se,trimestralmente,àCAACparainformarsobredesenvolvimentodesuasACs. 

SomenteserãovalidadasasACsdealunosregularmentematriculadosnaFAMEecumpridasapartirde 

FicaráacargodaCAAC,o reconhecimentoeaaprovaçãodashorasdasACsque,aofinal 
serãoinformadasàsecretaria,pararegistronohistóricoescolardoaluno. 

CaberáàSecretariadaFAME,apartirdasinformaçõesdaCAAC,  registrar  
aotérminodo8ºperíodo,daseguinteforma:S 

enha cumprido o mínimo de horas exigido pelo curso e I ( 

23 

DAÇÃO 
ATIVIDAD

MÁXIMO 
DEHORASAPRO

VEITADAS 

120 

 
60 

100 
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N 
 
 
 
 
 

S 
 
 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 
 

O 

Cursosinstitucionaisextracurriculares,promovidos 
pelaFAME,comfrequênciamínimade75%. 

15h 30 

AvaliaçãodeDesempenhoAcadêmico,comoaluno 
avaliado. 

15h 60 

ProgramasdeviagemparaestudosemInstituiçõesdaáreadas
aúde-Intercâmbio. 

30h(por 
Instituição 
deestudo) 

 
60 

Cursosdelínguas estrangeiras(ciclos básico, 
intermediário,avançadoeproficiência). 

20h(porciclo) 80 

Disciplinasdeoutroscursos degraduação,deáreas 
afins,a partir dainserçãodoalunona FAME. 

20h(por 
disciplina 

60 

Cursospresenciaisou àdistância(concluídos)naáreadasaúde. 
20h(por curso) 40 

 

Congressos,Seminários,Simpósios,JornadasAcadêmicas,Pal
estras,ExposiçõesAcadêmico-Científicas,MostrasCientífico-
Culturaisousimilares. 

Ouvinte 
10h 30 

Organizador 
20h 60 

Expositor 
30h 90 

 
 

CongressoMédicodaRegiãoCentroSul 

Ouvinte 
20h 60 

Organizador 
  

Expositor 
30h 120 

 
 

JornadasAcadêmicasdaFAME 

Ouvinte 
10h 40 

Organizador 
  

Expositor 
30h 120 

EstágiosextracurricularessobsupervisãodaInstituição 
contratante–realizadosemsemestresdistintos. 

40h(por 
estágio) 

120 

 
OSCE – Objective Structured Clinical Examination 
ouECOE – Exame Clínico Objetivo e Estruturado, 
comovoluntário. 

 

10h 

 

10 
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PESQUISA 

 

MODALIDADE ATIVIDADE 
CONVALIDAÇÃO 
PORATIVIDADE 

MÁXIMODE 
HORASAPROVEI

TADAS 
 
 

P 

E 

S 

ProgramadeIniciaçãoCientífica–PIC/FAME,como 
investigador,por doissemestresletivos. 

60h 120 

Pesquisasorientadaspordocentesda FAME, 
aprovadas pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão –
NUPE/FAME. 

 
30h 

 
90 

 

Publicação de resumo de trabalho de 
naturezaacadêmica, apresentado como tema 

Nacional 
20h(por 

publicação) 
60 

Internacional 
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Q 

U 

I 

S 

A 

livre emCongressos,Simpósiosousimilares. 30h(por 
publicação) 

90 

 
Publicaçãodeartigocientífico(completo),comoautor 
e/ou coautor, em periódico classificado 
peloQualis/CAPES.Seemperíododepublicação,apres
entaro aceitefinal. 

Autor 
50h(por 

publicação) 
150 

Coautor 
25h(por 

publicação) 
75 

Publicação de livro ou capítulo de livro, como 
autore/oucoautor,sobretemasrelativosàáreadesaúde.Seem
períododepublicação,apresentaroaceitefinal. 

Autor 

60h 180 

Coautor 

30h 90 

 
 

EXTENSÃO 
 

 
MODALIDADE 

 
ATIVIDADE 

CONVALIDAÇÃO 
PORATIVIDADE 

MÁXIMO 
DEHORAS 

APROVEITADAS 

E 

X 

T 

E 

N 

S 

Â 

O 

ProjetosdeExtensãodaFAMEcomointegrante,pordoissem
estresletivos. 

60h 180 

 
 

LigasAcadêmicasdaFAME,por doissemestresletivos. 

 Presidente  
30h 60 

Outrasfunções 
25h 50 

Integrante 
20h 40 

Campanhaseoutrasaçõessociaisrelacionadasàsaúde,regist
radasnoDepartamentodeExtensão/FAME,comoparticipa
nteativo(SetembroAmarelo,OutubroRosa,NovembroAzu
l,Diada 
ResponsabilidadeSocial,Diadecombateaocâncer,Combat
eàDengue,palestraseducativas,entreoutras). 

 
 

15h (por 
açãoextensionista) 

 
 

90 

 
Quinta 
Cultural/FAME,comparticipaçãoefetivaem75%nose
ventosdosemestre. 

 

15h 

 

60 

 
 25 

 



FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA 
FUNDAÇÃOJOSÉBONIFÁCIOLAFAYETTEDEANDRADA 

PraçaPresidenteAntônioCarlos,08-SãoSebastião 
Barbacena–MGCEP36202-

336Telefone:323339-2950-
www.funjob.edu.br 

 

EXTENSÃO 

 
 

MODALIDADE 
 

ATIVIDADE CONVALIDAÇÃO 
PORATIVIDADE 

MÁXIMO 
DEHORASAPRO

VEITADAS 

E
X
T
E
N
S
Ã
O 

 
Participação efetiva no Programa “FAME Informa” 
naRádio 93 FM, contribuindo com orientações e 
serviçosdeutilidadepública. 

 
 

10h 

 
 

30 

 
Participaçãoefetivano“TroteSolidário”daFAMEcontribuind
oparaarealizaçãodeaçõessociaisdiversas. 
 

 
10h 

 
10 

 
 

OUTRASPARTICIPAÇÕESACADÊMICAS 
 

MODALIDADE ATIVIDADE 
CONVALIDAÇÃO 
PORATIVIDADE 

MÁXIMO 
DEHORAS 

APROVEITADAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

O 
 
 
 

U 
 
 

T 
 
 

R 
 
 

O 
 
 

S 

ComissãoPrópriadeAvaliaçãodaFAME–
CPA,comointegrante,pordoissemestresletivos. 

40h 80 

DiretórioAcadêmicodaFAME,comointegrante,pordoiss
emestresletivos. 

30h 60 

Representante de turma e/ou vice, por dois 
semestresletivos. 

20h 40 

AtividadesesportivaseculturaisdaAssociaçãoAtléticaAcadêmicadaFAME,conformeaseguir: 

Associação Atlética Acadêmica da FAME, 
comointegrantedirigente,pordoissemestresletivos. 

 
20h 

 
40h 

 
Participaçãoefetivaemqualquermodalidadeesportiva,comfr
equênciaigualoumaiorque70%nostreinamentos,pordoisse
mestresletivos.Validaçãomáxima somente para 
participação em duas modalidadesesportivasdiferentes. 

 
 
 

15h(pormodalida
de) 

 
 
 

30 

 
Coordenaçãodemodalidadesesportivas,pordoissemestresleti
vos.Validaçãomáximasomenteparacoordenaçãodeduasmoda
lidadesesportivasdiferentes. 

 
 

20h(pormodalida
de) 

 
 

40 

Integrante 
daBandaAcadêmicaEsportiva“Charanga”,comparticipaç
ãoefetivaigualoumaiorque70%dosencontros.Aproveitam
entomáximodeumaúnicaparticipaçãoparavalidaçãodasho
ras. 

 

20h 

 

20 
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INTERNATOS 
 

Apartirdo9ºperíododecurso,seráconsideradoassíduooaluno  que  comparecer  
àsatividadesdecada internato,comomínimode90%(noventaporcento)defrequência.Os Internatos 
contemplam áreas clínicas específicas, configurando-se como práticas de ensino 
eextensão,emqueoscenáriosseadéquam aosrespectivosperíodos. 

 
 

 
INTERNATODEHABILIDADESEMURGÊNCIAEEMERGÊNCIA 

 

Terá início no 9.º período contemplando as quatro áreas clínicas (Saúde do Adulto, 
Saúde daCriança, Saúde da Mulher e Cirurgia). Preconiza 03 módulos: Habilidades e Simulação 
Realística emMedicina de Emergência; Emergências em Saúde da Criança; Emergências Clínicas, 
Obstétricas ePsiquiátricasdoAdulto. 

 
INTERNATOEMSAÚDECOLETIVA 

 

O Internato em Saúde Coletiva é prática de ensino e 

extensão que se configura pela educaçãopara a saúde, partilhando 
os conhecimentos dos estudantes de Medicina com uma linguagem 

adequadaao universo local, e pela orientação de caráter educativo 
(promoção da saúde) e preventivo, 
visandominimizaraincidênciadeproblemasdesaúdeeatuandodeforma

curativaereparadoraemsituaçõesde baixa complexidade. Oportuniza 
a vivência do funcionamento do Sistema Único de Saúde – 

SUS.Estáinserido no 10ºperíododocurso. 

Para ingressar neste Internato (calendário próprio), o 
aluno precisa ter integralizado todas 
asdisciplinasdo1ºao9ºperíodose 
estarregularmentematriculadonaFAME. 

 
INTERNATOHOSPITALAR 

 

O Internato Hospitalar vem complementar a formação 
dos estudantes no sexto e último 
anomédicocomtreinamentointensivodentrodeambienteshospitalares(
ClínicasMédica,Cirúrgica,Toco-
ginecologiaePedicatra).Paradiversificarcenáriosdeprática,tem-
sedadopreferênciaarealizaçãodostreinamentosemhospitaisdeBeloHorizonte,ouemcidadesdeMinasGerai
spróximasaBeloHorizonte. 
  O Internato Hospitalar está inserido no 11º e 12º períodos do curso e para ingressar 
nesteInternato,oalunoprecisatercursadocomaproveitamentoo10ºperíodo  (Internato  em  
SaúdeColetiva)eestarregularmentematriculadonaFAME. 

OInternato Hospitalarseguecalendário próprio,diferenciado para cadahospital em que  
oalunorealizaráoestágio. 
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DISCIPLINASOPTATIVAS 
 

 
As Disciplinas Optativas propiciam ao aluno vivenciar diversas experiências durante o períodode 

curso. Em conjunto com as disciplinas obrigatórias, oportunizam uma maior qualificação através 

dadiversidade dos conteúdos 
ministrados que são de suma 
importância para a formação 

profissional, poispermitem que o 
aluno amplie seus conhecimentos 

no que se reporta ao 
enriquecimento cultural 
econstante atualização nas mais 

diversas áreas. Permitem, ainda, a 
integração entre ensino, pesquisa 
eextensão,oportunizandoatividad

esextraclasse. 

Com isto, o discente 

adquire mais habilidades, além 

daquelas da grade curricular 

comum,ampliando 

horizonteseenriquecendoocurrícu

lo. 

Contato:sirley@funjob.edu.br 
 
 

 
 
 

REGULAMENTODASDISCIPLINASOPTATIVAS 
 

CapítuloI 
DADEFINIÇÃO 

 
Art.1ºAtividadesOptativassãoaquelasofertadascomoobjetivodecomplementar,aprofundarouatualizarconheciment
osministradosnocurso,especificamenteemformadedisciplinas. 

 
CapítuloII 

DOSOBJETIVOS 
 
Art.2ºAsDisciplinasOptativastêmporobjetivos: 
 
I–
proporcionaraosalunosapossibilidadedeconstruiroseupercursoacadêmicodeacordocomseusinteresses,enriquecend
oealargandoseucurrículo; 
II-oportunizaraoalunoavivênciateórico-práticadedisciplinasespecíficasquenãoestãoinseridasnocurrículomédico; 
III–possibilitaraoalunoaaquisiçãodeinstrumentosteórico-práticosqueaprimoremasuaqualificaçãoacadêmico-
profissional. 
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CapítuloIII 
DASDISCIPLINASOPTATIVAS 

 
Art.3ºAsDisciplinasOptativasdaFAMEsãopreviamenteelencadas,apartirdademanda 
Institucionalpercebidaedivulgadasàcomunidadeacadêmica. 
 

Parágrafo1ºAsDisciplinasOptativasofertadassão: 
 

Disciplinas Público-Alvo Dia da Semana/Horário 
AntibioticoterapiaAplicadaàClínica 
Prof.HerbertFernandes 

Alunosdo9ºperíodo Quarta-feira, às 19h30min. 

Aspectos Clínicos em Imaginologia 
Torácica 
Prof. Rodrigo Russo 

Alunos do 4º, 6º, 7º e 8º períodos, 
exceto5ºperíodo,poisocorrerá“choquedehorár
io”coma  GradeCurricular. 

Quinta-feira, às 19h30min. 

DermatologiaElementar 
ProfªGabrielaCastro 

Alunosdo7º,8ºe9ºperíodos Quarta-feira, às 19h30min. 

Direito em Saúde 
Profª Débora Messias 

AlunosdaFAME, 
Exceto5ºperíodo,poisocorrerá“choquedehorár
io”comaGradeCurricular. 

Quinta-feira, às 19h30min. 

Eletrocardiografia 
Prof.DanielVidigal 

Alunosdo9ºperíodo Segunda-feira, às 19h30min. 

InglêsparaaCarreiraMédica 
Prof.GuilhermeMartins 

AlunosdaFAME: 
TurmaA:1ºperíodo 
TurmaB:2º a 8º períodos 
Exceto5ºperíodo,poisocorrerá“choquedehorár
io”comaGradeCurricular. 

Quinta-feira 
Turma A: às 17h30min. 
Turma B: às 19h30min. 

HistóriadaMedicinaeTerminologiaMédi
ca 
Prof.LuizMauroAndradeFonseca 

AlunosefuncionáriosdaFAME,exceto5ºperíod
o,poisocorrerá“choquedehorário”comaGrade
Curricular. 

Quinta-feira, às 19h30min. 

JournalClub 
ProfªFlavianyFaria 

AlunosdaFAME, exceto5º e 6º 
períodos,poisocorrerá“choquedehorário”com
aGradeCurricular. 

Terça-feira, às 19h30min. 

MedicinaeEspiritualidade 
ProfªElchaBritto 

AlunosefuncionáriosdaFAME, exceto 4º e 
5ºperíodos,poisocorrerá“choquedehorário”co
ma  GradeCurricular. 

Quarta-feira, às 19h30min. 

MetodologiaCientífica 
ProfªLetíciaMiranda 

 
Alunosdo1º ao 4ºperíodos 
 

Segunda-feira, às 19h30min. 

NoçõesBásicasemLIBRASI–
LínguaBrasileiradeSinais 
ProfªPriscilaGava 

AlunosdaFAME, 
exceto7ºperíodo,poisocorrerá“choquedehorár
io”comaGradeCurricular. 

Terça-feira, às 19h30min. 

NoçõesBásicasem LIBRAS II - Língua 
Brasileira deSinais 
ProfªPriscilaGava 

Alunosdo 2º, 3º 4º e 8º 
períodosquetenhamcursadoLIBRASI. Para os 
demais períodos ocorrerá“choquede 
horário”comaGradeCurricular. 

Segunda-feira, às 19h30min. 

Oratória para estudantes de Medicina 
Prof. Cláudio Bomtempo 

Alunos da FAME, exceto 4º e 
5ºperíodos,poisocorrerá“choquedehorário”co
maGradeCurricular. 

Quarta-feira, às 19h30min. 

RaciocínioClínico 
Prof.BrunoValle 

Alunosdo6ºao9ºperíodos Quinta-feira, às 19h30min. 
 

Carga horária semestral: 25 h 
Início das aulas: a partir de 27 de fevereiro/2023.Os dias e horários das aulas podem sofrer alterações (de 
acordo com a grade horária de cada período de curso). 

 



FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA 
FUNDAÇÃOJOSÉBONIFÁCIOLAFAYETTEDEANDRADA 

PraçaPresidenteAntônioCarlos,08-SãoSebastião 
Barbacena–MGCEP36202-

336Telefone:323339-2950-
www.funjob.edu.br 

 

 

29 

 Parágrafo2ºOutrasDisciplinasOptativaspoderãoserofertadasapartirdesolicitaçãodacomunidadeacadêm
icaedaanáliseeaprovaçãoInstitucional. 

 

Parágrafo3ºAsementasdasdisciplinassupracitadasestarãodisponibilizadasaosestudant
es,quandodeseulançamento,naCoordenaçãodeCursodaFAMEeAssessoriaAcadêmica. 

  

CapítuloIV 

DAOFERTADASDISCIPLINASOPTATIVAS 
 

Art. 4º As Disciplinas Optativas serão ofertadas semestralmente,em 3º turno, possibilitando ao 
estudanteinscrever-
senadisciplinadeseuinteresse,dentreaselencadase/ououtrasindicadas,salvoemsituaçõesexcepcionais. 

Parágrafo1ºOalunodeverá,noatodainscrição,colocaroperíodoemquerealmenteestámatriculado(vi
deSecretariadeEnsino,casotenhadúvidas). 

 
Parágrafo2º Ao assinalar um ‘x’ no parênteses “(    ) Li na integra o Regulamento e o Edital e 

estoucienteedeacordocomseustermos”,oalunosecomprometecomtodososrequisitosnelescontidos. 

 
Art. 5º As Disciplinas Optativas não apresentam caráterobrigatóriopara a conclusãodo curso e 

nenhumaserá ministrada para número inferior a 20 (vinte) alunosna mesma turma, salvo em   casos 
excepcionais, a   juízodaDiretoria,edesdeque esta medidanãoimplique alocaçãodenovosrecursos. 

 
Parágrafo 1º  Embora as DisciplinasOptativas nãosejam obrigatórias paraa conclusão 

docurso,oalunoquesematricularemalgumadelasdeveráapresentarocompromissodecursá-laaté o final, 
contudo, poderásolicitar formalmente seu desligamento, no prazo máximo de até 10 (dez) 
diascorridos, contados a partir 
doprimeirodiadeauladaDisciplinaaqualseinscreveu,enviandoSolicitaçãoFormaldeDesligamentopara:sir
ley@funjob.edu.br,justificandoomotivo. 

 
Art.7ºAsDisciplinasOptativasserãoofertadasatodoocorpodiscente,respeitando-

seosprée/oucorrequisitos, se for ocaso, e o número de vagas disponíveis. Serão ofertadas 
presencialmente, conforme horárioestabelecidoemCalendário próprio. 

Art.8ºOregistrodasDisciplinasOptativasseráefetivadonohistóricoescolardoalunoinscritoesele
cionadoparaocursodesta(s)Disciplina(s)comoaprovadooureprovado.Seráconsideradoaprovadooalunoqu
e, ao final doperíodoletivo,obtiver um mínimode 70%dos pontos relativos aos instrumentos de avaliação 
daDisciplinaeassiduidadedenomínimo75%,ereprovadooalunoquenãoseenquadrarnestasituação. 

  

Parágrafo único – Só não terá registro algum no Histórico Escolar referenteao aproveitamento 
nesta(s)Disciplina(s) o aluno inscrito e selecionado que solicitou seu desligamento formal desta 
atividade dentro do 
prazoestabelecidoparatal,ouseja,10(dez)diascorridoscontadosapartirdoprimeirodiadeauladaDiscipli
naparaaqualpleiteouvaga.Nãoserãoaceitospedidosdedesligamentoforadoprazoestipulado.Oalunoquen
ãorequererseudesligamentodentroprazoreceberáfaltase,portandto,seráreprovadonadisciplina. 

  

Art.9ºEsteRegulamentoentraemvigorapartirdadatadesuaaprovaçãopeloórgãocompetentedaFAME. 
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IMPORTANTE 

 
 
O iníciodasaulasserá estabelecido emcalendáriopróprioeinformado 
nosite da FAME e noquadro deavisos no Casarão da Faculdade.  
 
O calendário das Optativas bem como as listagens com os 
nomes dos 
alunosselecionadosestarãoafixadosnoquadrodeavisosnoCasarã

odaFaculdade. 
 
OatendimentoparaquaisquerdúvidasemrelaçãoàsDisciplinasOptativ

asserápresencial(noCasarãodaFAME-contato:SirleydeLimaeSilva  
- das 8 às 14 h). 

 
  
O Regulamento, os Editais e o Calendário encontram-se 
disponíveis no site e não será possível efetuar inscrições sem 
conhecimento destes, por isso é importante que você os leia 
atentamente.   

 

Ao preencher os campos para efetuar sua inscrição, favor não 
colocar “acento” no seu nome, pois o programa não aceita.  Fique 
atento(a) a todos os campos a serem preenchidos: período, 
matrícula, nome completo (sem acento – para evitar que 
desconfigure), e-mail, telefone e Disciplina a qual quer cursar.  
  

 
 
  

PROGRAMADE INICIAÇÃOCIENTÍFICA–PIC 
 

O Programa de Iniciação Científica – PIC é um Programa subordinado ao NUPE e tem 
comoprincipaisobjetivos: 

 
 Possibilitarocrescimentoacadêmicodoalunode graduação; 
 Despertarvocaçãocientíficaeincentivartalentospotenciais; 
 Ofereceraoalunoaoportunidadedeseriniciadonoexercíciodaatividadedepesquisa,sobaorientação 

depesquisadorqualificado; 
 Proporcionar,aosalunosparticipantesdoPrograma,aaprendizagemdetécnicasemétodoscientíficos; 
 Estimularodesenvolvimentodoraciocíniocientífico,dacriatividadeedascapacidadesanalítica,críticaed

esíntese; 
 Melhoraraqualidadedoensino degraduação; 
 Prepararalunos paraapós-graduação. 
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         INFORME-SE! 

ConsulteoRegulamentodoPICnositedaFAME: 
www.funjob.edu.br 
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PROJETOSDEEXTENSÃOELIGASACADÊMICAS 
 

AExtensãoUniversitáriaéoprocessoeducativo,culturalecientíficoquearticulaoEnsinoea 
Pesquisade forma indissociáveleviabilizaa relação 
transformadoraentreUniversidadeeSociedade.AExtensãoéumaviademão-
dupla,comtrânsitoasseguradoàcomunidadeacadêmicaqueencontrará,nasociedade,aoportunidadedeelabor
açãodepráxis 
deumconhecimentoacadêmico.NoretornoàUniversidade,docentesediscentestrarãoumaprendizadoque,sub
metidoàreflexãoteórica,será acrescidoàquele 
conhecimento.Estefluxo,queestabeleceatrocadesaberessistematizados,acadêmicoepopular,terácomocons
equênciasaproduçãodoconhecimentoresultantedoconfrontocom 
arealidadebrasileiraeregional,ademocratizaçãodoconhecimentoacadêmicoeaparticipaçãoefetivadacomun
idadenaatuação daUniversidade. 

Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria e prática, a Extensão é 
umtrabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. O Curso de Medicina da 
FAMEdispõe de Projetos de Extensão cadastrados junto ao NUPPE – Núcleo de Pesquisa e Extensão, e 
paraparticipar de um deles, o estudante precisa integrar-se ao grupo em andamento ou propor, junto a 
umprofessororientador,acriaçãodeumnovoprojeto. 
 

Maioresinformações:ElchaBritto,Flaviany Faria,GabrielDiaseMichele Barbosa M. de 
Paula.(extensão@funjob.edu.br). 

 
As Ligas Acadêmicas são consideradas extensão da Faculdade e são formadas por 

estudantescominteresseemdiversosconhecimentosespecíficos,semprecoordenadaspor  um  
professororientador na área. Cada liga acadêmica temumestatuto específicoe o estudante para  participar  
deuma destas,necessitasubmeter-seaumprocessoseletivoepreencherosrequisitosnecessários. 

   
A FAME conta atualmente com 22 Ligas Acadêmicas, de caráter autônomo, com enfoque 

noconhecimento da área da saúde:  
LIGAS ACADÊMICAS/FAME: LANEU - Liga Acadêmica de Neurologia; LAT - Liga Acadêmica 

doTrauma,LACC-
LigaAcadêmicadeClínicaCirúrgica,LANEST-

LigaAcadêmicadeAnestesiologia, LASFAM-Liga 
Acadêmicade Saúdeda Família e Comunidade,LAMEL; 
LigaAcadêmica de Medicina Legal, LAP - Liga 
Acadêmica de Patologia, LAPED - Liga Acadêmica 
dePediatria, LAGO - Liga Acadêmica de Ginecologia e 
Obstetrícia, RENALIGA - Liga Acadêmica 

deNefrologia,OFTALMOLIGA-
LigaAcadêmicadeOftalmologia,LAI-

LigaAcadêmicadeInfectologia, LAC - Liga Acadêmica de 
Cardiologia, LACLIME - Liga Acadêmica de Clínica 
Médica,LABED -LigaAcadêmicade 

BioéticaeDeontologia,LAOT-LigaAcadêmica 
deOrtopedia eTraumatologia, LAD - LigaAcadêmica de 
Dermatologia,LAAD- Liga Acadêmicado 
AparelhoDigestivo, PNAUEMOLIGA - Liga Acadêmica 
de Pneumologia, ONCOLIGA - Liga Acadêmica 



 

deOncologia,LAPSI- LigaAcadêmicadePsiquiatria,LAENDO
 

COLAÇÃODEGRAU 
 

É o ato oficial realizado em 
pelaFaculdade, sob a presidência do Diretor ou de seu delegado. O aluno que não participar da colação 
degraunão seráconsideradoformado(graduado)e,portanto,nãoterádireitoaodiploma.
 
TROTE 
 
A manifestação de “TROTE” é terminantemente proibida pelos dirigentes da Faculdade deMedicina de 
Barbacena, em suas dependências ou fora delas, conforme Portaria Diretoria 008/2006 de18 de outubro 
de 2006. Nesse sentido, a FAME adota a política do “Trote Solidár
mobilizarem campanhas que visem utilizar os recursos arrecadados (brinquedos, livros,material escolar, 
recursos de higiene pessoal e fraldas) nas atividades de Projeto de Extensão 
paradoaçõesàsinstituiçõesparceiras.
 

 
 
ESPAÇOORIENTADOPARA APRENDIZAGEM
 

Consiste em horário livre na “grade horária” para complemento de atividades previstas 
nocurrículo:pesquisasnaBibliotecadaInstituição,estudosemgrupos,realizaçãodetrabalhosacadêmicos, 
preparação para seminários, atividades de 
ocorrendoemdiversoscenáriosdeaprendizagem,presençaemInstituiçõesdeEnsinoedeSaúdeeoutrascomplem
entares. 

FACULDADEDEMEDICINADEBARBACENA
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LigaAcadêmicadePsiquiatria,LAENDO-LigaAcadêmicadeEndocrinologia.

É o ato oficial realizado em sessão solene e pública, em dia e horário previamente fixados 
pelaFaculdade, sob a presidência do Diretor ou de seu delegado. O aluno que não participar da colação 
degraunão seráconsideradoformado(graduado)e,portanto,nãoterádireitoaodiploma.

festação de “TROTE” é terminantemente proibida pelos dirigentes da Faculdade deMedicina de 
Barbacena, em suas dependências ou fora delas, conforme Portaria Diretoria 008/2006 de18 de outubro 
de 2006. Nesse sentido, a FAME adota a política do “Trote Solidário”, estimulando seusacadêmicos a 
mobilizarem campanhas que visem utilizar os recursos arrecadados (brinquedos, livros,material escolar, 
recursos de higiene pessoal e fraldas) nas atividades de Projeto de Extensão 
paradoaçõesàsinstituiçõesparceiras. 

PAÇOORIENTADOPARA APRENDIZAGEM 

Consiste em horário livre na “grade horária” para complemento de atividades previstas 
nocurrículo:pesquisasnaBibliotecadaInstituição,estudosemgrupos,realizaçãodetrabalhosacadêmicos, 
preparação para seminários, atividades de monitorias, atividades comunitárias, 
ocorrendoemdiversoscenáriosdeaprendizagem,presençaemInstituiçõesdeEnsinoedeSaúdeeoutrascomplem
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sessão solene e pública, em dia e horário previamente fixados 
pelaFaculdade, sob a presidência do Diretor ou de seu delegado. O aluno que não participar da colação 
degraunão seráconsideradoformado(graduado)e,portanto,nãoterádireitoaodiploma. 

festação de “TROTE” é terminantemente proibida pelos dirigentes da Faculdade deMedicina de 
Barbacena, em suas dependências ou fora delas, conforme Portaria Diretoria 008/2006 de18 de outubro 

io”, estimulando seusacadêmicos a 
mobilizarem campanhas que visem utilizar os recursos arrecadados (brinquedos, livros,material escolar, 
recursos de higiene pessoal e fraldas) nas atividades de Projeto de Extensão 

Consiste em horário livre na “grade horária” para complemento de atividades previstas 
nocurrículo:pesquisasnaBibliotecadaInstituição,estudosemgrupos,realizaçãodetrabalhosacadêmicos, 

monitorias, atividades comunitárias, 
ocorrendoemdiversoscenáriosdeaprendizagem,presençaemInstituiçõesdeEnsinoedeSaúdeeoutrascomplem
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