
 

 

 

 

 

 

 

 

 Quer conhecer boas práticas de educação médica no Brasil? 

 

 

 

 Newsletter – 2018, Número 5 

O Sistema de Acreditação das Escolas Médicas – SAEME visitou 41 escolas médicas, 

públicas e privadas, em todas as regiões do país; e encontrou muitas práticas 

educacionais que merecem ser compartilhadas com outras instituições de saúde. 

Participaram destes 41 processos de acreditação cerca de 100 avaliadores, docentes 

e discentes, médicos e outros profissionais da saúde, além gestores de ensino e de 

saúde.  

Em cada escola foram avaliadas cinco grandes áreas ou domínios: Gestão 

educacional, Programa educacional, Corpo docente, Discentes e Ambiente 

educacional.  

Tanto quem foi avaliado como quem avaliou teve a oportunidade de ampliar sua 

visão da formação médica, pois o processo de acreditação do SAEME é pautado no 

diálogo e na busca pela qualidade, a partir da identificação do perfil de forças e 

fraquezas de cada instituição, analisado por meio de 80 indicadores ou subdomínios. 

Foi possível identificar que apesar de compartilharem problemas comuns, o 

enfrentamento em cada escola foi diferente. Há soluções criativas, inovadoras e com 

possibilidade de serem reproduzidas em outras instituições, que merecem nosso 

reconhecimento e compartilhamento no “Painel de Boas Práticas”. 

Visite o site e confira: www.saeme.org.br  

 

 



 

  

 Teve início em 2018 o terceiro ciclo de 

avaliações aos cursos de Medicina inscritos 

para acreditação do SAEME. Neste momento 

totalmente implantado, viabilizado pelo 

Conselho Federal de Medicina e apoiado 

pela Associação Brasileira de Educação 

Médica.  

O SAEME tem dialogado com os processos de 

avaliação do ensino superior do Ministério da 

Educação, e complementa os processos de 

autorização, reconhecimento e renovação 

de reconhecimento, desta forma não se 

sobrepondo a eles ou os substituindo. 

Neste ciclo de avaliação o SAEME recebeu a 

equipe técnica do Ministério da Educação 

como avaliadores observadores em uma visita 

do processo de acreditação, o que garantiu 

trocas de experiências entre os dois sistemas 

de avaliação. 

As inscrições para avaliador docente e 

discente estão continuamente abertas, e em 

breve será anunciada nova oficina de 

formação de avaliadores SAEME.  

Participe. Venha conhecer mais e discutir a 

qualidade do ensino médico no Brasil! 

 

 

 

Inscrições de cursos de Medicina para o processo de acreditação segundo semestre 2018 no site: 

www.saeme.org.br 

 


