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Acreditação







Acreditação

• Acreditação: reconhecimento formal da qualidade de
serviços oferecidos por uma instituição, baseado em
avaliação padronizada por um organismo independente
à instituição, comprovando que esta atende a requisitos
previamente definidos e que tenha competência para
realizar seu papel de modo eficaz e seguro.

• Significa outorgar a uma organização um certificado de
avaliação que expressa a conformidade com um
conjunto de requisitos previamente estabelecidos. Deve
ser renovado periodicamente.



Acreditação de Cursos de Medicina

• É considerada a forma mais eficaz de aprimorar e
garantir a qualidade dos cursos de medicina.

• Aprimorar a qualidade de cursos de medicina significa:

Formar melhores médicos

Melhorar a atenção à saúde da sociedade

Aumentar a segurança do cuidado à saúde e proteger a
sociedade

• Entretanto, um processo de avaliação e acreditação de
alta qualidade tem custo elevado.



Documentos internacionais para a 
qualidade da formação médica
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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)



PAEM – primeira fase – 2012-2013

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



PAEM – segunda fase - 2014

www2.fm.usp.br/cedem/docs



Saeme.org.br



Valores

• Qualidade

• Ética

• Transparência

• Independência

• Responsabilidade Social



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



Saeme - referenciais

• Diretrizes curriculares nacionais para os
cursos de medicina

• Responsabilidade social da escola médica

• Formação para as necessidades da
sociedade e construção do Sistema Único de
Saúde

• Padrões internacionais de qualidade dos
cursos de medicina



Saeme e Sinaes

• Criado pela pela Lei 10.861, de 2004, o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) é formado por
três componentes principais: a avaliação das instituições,
dos cursos e do desempenho dos estudantes.

• É atribuição do MEC (e do Sinaes) a regulação do ensino
superior no Brasil.

• O Saeme é um sistema de avaliação dos cursos de
medicina e se dispõe a colaborar com os sistemas oficiais
para o seu aperfeiçoamento.

• No entanto, o Saeme é mais completo, faz uma avaliação
mais profunda, fornece uma devolutiva muito mais
detalhada e segue padrões internacionais.



Saeme – Instrumento de Avaliação 
de Cursos de Medicina

• O instrumento de avaliação do Saeme tem cinco
domínios: Gestão Educacional, Programa
Educacional, Corpo Docente, Corpo Discente e
Ambiente Educacional.

• Cada domínio tem subdomínios (80) 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.





Avaliadores docentes e discentes são  
selecionados por sua experiência em 

ensino e gestão

Oficinas de capacitação  

Aprendizado sob supervisão

Educação Permanente

	



Reuniões: dirigentes, núcleo docente estruturante, núcleos de
pesquisa, de extensão, de apoio e suporte ao estudante e
comissão própria de avaliação

Grupos focais: estudantes e docentes

Plenárias: estudantes e docentes

Encontros: representantes da comunidade e serviço de saúde

Visitas aos cenários de aprendizagem

Visita de avaliação externa





Relatório enviado a cada 
curso de medicina



Saeme: Cursos de medicina envolvidos 
no processo de acreditação

61 cursos de medicina inscritos

32 acreditados

15 em processo



Rede de boas práticas educacionais



Com a palavra os cursos de medicina 
que já foram avaliados...

• A avaliação do processo do Saeme feita pelas
instituições que já foram avaliadas tem sido excelente.

• Vários coordenadores de curso afirmam que o relatório
do Saeme tem um grande impacto na gestão do curso.

• A análise dos relatórios de acompanhamento, que são
enviados a cada dois anos, revela um grande impacto
do Saeme no estímulo a aperfeiçoamentos dos cursos

de medicina que estão no sistema.



A partir de 2023, para se inscrever para a certificação pelo ECFMG, 

haverá a obrigatoriedade de ser um estudante ou graduado de uma 

escola médica acreditada. Mais especificamente, a escola deve ser 

acreditada por uma agência acreditadora reconhecida oficialmente 

pela World Federation of Medical Education (WFME).

O Programa de Reconhecimento da WFME é o único programa 

aceito atualmente pelo ECFMG para o reconhecimento de agências 

acreditadoras de escolas médicas.

Desta forma, com início em 2023, as escolas médicas terão que ser 

acreditadas por uma agência acreditadora reconhecida pela WFME 

se desejarem garantir aos seus estudantes e graduados que serão 

elegíveis para a certificação pelo ECFMG.



Motivos da decisão do ECFMG,
segundo William Pinsky
presidente do ECFMG

• Qualidade heterogênea dos cursos de medicina e dos 
sistemas de acreditação

• Aumento explosivo no número de cursos de medicina

• Práticas questionáveis (e desonestas) de algumas 
escolas médicas





Futuro do Saeme

• Deverá ter condições de avaliar, com excelência, 
todos os cursos de medicina que se inscreverem.

• Financiamento será compartilhado com os cursos 
de medicina que se inscreverem.

• Será criada a acreditação provisória, para cursos de 
medicina que ainda não formaram a primeira 
turma.

• Inclusão de representantes de diretores, entidades 
estudantis, comunidade...

• Colaboração com os SINAES



“A avaliação deve ser inclusiva, dialógica e gerar
autonomia. Se entendida como oportunidade de
aprendizagem e desenvolvimento terá impacto positivo”.

Patricia Tempski e Milton Martins, 2015



www.saeme.org.br

saeme@portalmedico.org.br


