
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Newsletter – 2017, Número 3 

Nos dias 13 e 14 de julho, aconteceu em São Paulo a 

segunda Oficina de Formação de Avaliadores Docentes 

do Sistema de Acreditação das Escolas Médicas Brasileiras 

(SAEME). Estiveram presentes os presidentes da Associação 

Brasileira de Educação Médica, Professor Sigisfredo Brenelli 

e do Conselho Federal de Medicina Dr. Carlos Vital e a 

Secretária Executiva da Comissão Nacional de Residência 

Médica Dra. Rosana Leite de Melo.  

Participaram da oficina 55 docentes médicos e de outras 

profissões da área da saúde, selecionados entre 186 

candidatos oriundos das cinco regiões brasileiras. 

 

“O instrumento de 

acreditação do 

SAEME reconhece 

a importância da 

saúde e bem estar 

do estudante.” 

 

Douglas Vinicius Pereira 

Coordenador Geral da 

DENEM 

 

 

 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre os participantes 56% eram novos avaliadores, e 44% já haviam atuados 

como avaliadores do SAEME em 2016. Houve distribuições equilibradas de 

participantes de escolas públicas e privadas, e todas as regiões do país foram 

contempladas com representantes, 49% oriundos da região sudeste, 23% do 

nordeste, 15% do sul, 8% do centro-oeste e 6% do norte. Em relação à titulação 

dos participantes 78% possuíam título de doutorado, 18% de mestrado e 4% 

eram especialistas. O grupo selecionado possuía experiência em gestão, 

pesquisa e ensino na área da saúde.  

Durante o evento foram apresentados os princípios e valores do SAEME, seus 

fluxos e procedimentos. Houve também momentos de construção coletiva 

sobre o papel da equipe de avaliação no processo de acreditação. Os 

avaliadores receberam treinamento para o uso da plataforma eletrônica e 

preenchimento dos documentos relativos à visita ao curso de Medicina. 

Os avaliadores trabalharam em grupo na resolução de situações problema que 

refletiam potenciais desafios a serem enfrentados futuramente por eles no 

processo de acreditação. 

A oficina permitiu ainda uma rica troca de experiências entre a equipe técnica 

do SAEME, avaliadores e avaliados presentes. Houve ainda um espaço de 

sugestões para o aprimoramento do processo de acreditação que reafirma o 

caráter dialógico e de desenvolvimento contínuo do SAEME. 

 



 

Confira alguns dos produtos da oficina de formação de avaliadores SAEME: 

Cinco palavras para descrever um bom avaliador do SAEME 

 

Cinco palavras para descrever a acreditação do SAEME 

 

 

Inscrições de cursos de Medicina para o processo de acreditação segundo semestre 2017 no site: 

www.saeme.org.br 


