


O que é Acreditação?

Reconhecimento formal da qualidade dos serviços oferecidos

por uma instituição, baseado em avaliação padronizada por um

organismo independente, comprovando que esta atende a

requisitos previamente definidos e tem competência para

realizar seu papel de modo eficaz e seguro.



Acreditação de Cursos de Medicina

• Considerando a proposta central do Saeme, um 

curso de Medicina será acreditado pelo CFM e 

ABEM quando demonstrar que possui os requisitos 

necessários para a formação de médicos de acordo 

com o estabelecido por estas entidades.



Por que acreditar escolas médicas?

Garantir a qualidade do ensino/cuidado (Sharp, 2002) 

Garantir a qualidade do cuidado (Hillen, 2010)

Permitir mobilidade estudantil e profissional (Protocolo de 

Bologna,1999)

Garantir a segurança do paciente (GMC, 2016)



Saeme - objetivos

• Ser um sistema de avaliação e aprimoramento da 

qualidade dos cursos de Medicina brasileiros.

• Ser um sistema de acreditação credenciado 

internacionalmente, considerando-se o movimento 

internacional de acreditação de cursos de Medicina



Acreditação CFM-ABEM

• O projeto prevê que o sistema de acreditação CFM-

ABEM esteja totalmente implantado em três anos.

• Em 2016 foi o primeiro ano do Saeme, com proposta 

de avaliação e acreditação de 20 cursos de Medicina 

(inscreveram-se 31 cursos). 

• Nos dois anos seguintes o processo de acreditação 

será progressivamente implantado.

• Os aprimoramentos no SAEME estão à disposição 

do SINAES, que não é específico para cursos de 

Medicina



Saeme CFM-ABEM

• A coordenação é feita por uma comissão de 

representantes das duas entidades. 

• O Saeme é independente dos Governos Federal, 

Estadual e Municipal. 

• A participação dos cursos de Medicina é voluntária. 

• Com o tempo, será conquistada credibilidade entre os 

cursos de Medicina e na sociedade, passando a ser 

fundamental, para um curso de Medicina ser socialmente 

reconhecido, ter a acreditação CFM-ABEM



Liaison Committee on Medical 

Education (EUA e Canadá)

• O Liaison Committee foi organizado conjuntamente 

pela American Medical Association e pela American 

Association of Medical Colleges e sua direção tem 

metade dos membros de cada uma dessas 

entidades. 

• Foi reconhecido peçla Secretaria de Educação 

Americana (Ministério da Educação) como um 

processo oficial de acreditação dos cursos de 

Medicina.



The Liaison Committee on Medical 

Education is recognized by the U.S. 

Department of Education as the reliable 

authority for the accreditation of medical 

education programs leading to the MD 

degree.
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Modelos analisados

SINAES

Arcu-Sur (Mercosul)

Liaison Committee on Medical Education (EUA e Canadá) 

General Medical Council (Reino Unido)

Australian Medical Council (Austrália)

Accreditation Organization of the Netherlands (Holanda) 

National Institution for Academic Degree  University 
Evaluation (Japão)

http://www2.fm.usp.br/cedem/docs/relatorio2_final.pdf



No que o Saeme se distingue?

 Indicadores em cinco dimensões

 Governança

 Processo dialógico, em busca de boas práticas, 

excelência e desenvolvimento sistêmico

 Inclusão de estudantes e não médicos no grupo de 

avaliação

 Mecanismo de reconsideração do resultado

 Independência e transparência

 Usa conceito e não é ranqueador



Saeme – Instrumento de Avaliação de 

Cursos de Medicina

• O Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação de 

Medicina traz cinco dimensões: Gestão Educacional, 

Programa Educacional, Corpo Docente, Corpo 

Discente e Ambiente Educacional. 

• Cada dimensão tem indicadores que resultam em 

conceitos de suficiente e insuficiente, exigindo da 

instituição avaliada uma ampla discussão junto ao seu 

corpo social e a apresentação de evidências. 

• Após o preenchimento do instrumento, ocorre a análise 

das respostas e das evidências apresentadas, seguida 

de uma visita por uma equipe de avaliadores, posterior 

devolutiva para a instituição e parecer final.









O que já foi feito

• Os cursos de Medicina inscritos em 2016 tiveram prazo 

para preencher o roteiro de avaliação e incluir todas os 

documentos solicitados.

• Inscreveram-se cerca de 300 pessoas para serem 

avaliadores do Saeme.

• As visitas aos cursos de Medicina se iniciaram em maio 

de 2016.



Etapa I – Inscrição de escolas

31 Escolas Médicas inscritas



Etapa II – Autoavaliação e 

Apresentação de evidências

• 23 cursos de Medicina concluíram essa fase e enviaram 

toda a documentação.

• Os 23 cursos foram visitados e 19 cursos receberam a 

acreditação com recomendações de aprimoramento, por 

três anos.



Reuniões: Dirigentes, NDE, Núcleo de Pesquisa e Extensão, 

Núcleo de Apoio e Suporte e CPA

Grupos focais: Estudantes e Docentes

Plenárias: Estudantes e Docentes

Encontros: Representantes da Comunidade e Serviço

Visitas aos cenários de aprendizagem

Como é a visita?



Onde colocar o sarrafo… 



Relatório enviado a cada 

curso de Medicina



Como é a preparação dos avaliadores?

	

Oficinas de capacitação e 
aprendizado sob supervisão



Distribuição regional dos inscritos
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Avaliadores de todas as 

regiões do Brasil e de escolas 

médicas públicas e privadas



Oficina de Formação 

dos Discentes

	
Foto da Oficina de Formação dos Avaliadores-Discentes Saeme
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Nossa reflexão…

• Existem realidades diferentes 

• Trata-se de buscar o melhor desempenho possível 

considerando a realidade da IES

• O diálogo é a ação central do processo

• Aprendizado e aprimoramento das práticas são 

resultados da acreditação





Próximos Passos

• Já fizemos uma visita ao General Medical Council em 

Londres, em 2015 e, em abril de 2017, ao Liaison 

Committee, em Washington.

• Iniciamos o processo de candidatura para o 

reconhecimento do Saeme pela WFME.

• Pretendemos avaliar 35 cursos de Medicina em 2017.

• Em 2017 todo o processo ainda será financiado 

integralmente pelo Conselho Federal de Medicina.



Valores

• Qualidade

• Ética

• Transparência

• Independência

• Responsabilidade Social



saeme@portalmedico.org.br


