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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. 
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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.



Sinaes

Arcu-Sur (Mercosul)

Liaison Committee for Medical Education

General Medical Council

Australian Medical Council

Accreditation Organization of Netherlands

National Institution for University Evaluation

Projeto Avaliação das 
Escolas Médicas – PAEM
(2012-2014)



saeme.org.br



Objetivos                                Valores

Qualidade
Ética
Transparência
Independência
Responsabilidade Social

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
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 às instalações da instituição e aos cenários de aprendizagem

Visita de avaliação externa
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Cursos de medicina avaliados (47)



Gestão Educacional (14 SD)

Subdomínio Porcentagem de 
Suficientes

Composição do colegiado do curso ou equivalente 63,8%

Núcleo de desenvolvimento docente 63,8%

Composição do núcleo docente estruturante 66,0%

Coordenação do curso 76,6%

Funcionamento do núcleo docente estruturante 76,6%

Ações institucionais de desenvolvimento docente 76,6%



Programa Educacional (21 SD)

Subdomínio Porcentagem de 
Suficientes

Aprendizado interprofissional 25,5%

Distribuição da carga horária semanal 27,7%

Avaliação do desempenho do estudante 36,2%

Atividades eletivas 42,6%

Integração curricular 55,3%

Educação em saúde 63,8%

Portal acadêmico 63,8%



Corpo Docente (9 SD)

Subdomínio Porcentagem de 
Suficientes

Formação em educação na saúde 36,2%

Relação docente/estudantes em atividade práticas 
que não envolvem pacientes 40,4%

Relação docente/estudantes em atividade práticas 
que envolvem pacientes 53,2%

Titulação do corpo docente 59,6%

Atividades de preceptoria 80.8%



Corpo Discente (17 SD)

Subdomínio Porcentagem de 
Suficientes

Programas de tutoria/mentoria 36,1%

Programas de qualidade de vida 38,3%

Programas de apoio à permanência 44,7%

Cuidado à saúde 53,2%

Participação em eventos 59,6%

Políticas institucionais de não discriminação 61,7%

Cuidado à saúde mental 70,2%

Suporte psicopedagógico 70,2%



Ambiente  Educacional (18 SD)

Subdomínio Porcentagem de 
Suficientes

Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 70,2%

Sustentabilidade ambiental 70,2%

Espaço de convivência dos alunos 72,3%

Tecnologias de informação e comunicação 76,6%

Sala de professores 83,0%

Salas para pequenos grupos 83,0%

Biblioteca 83,0%





61 cursos de medicina inscritos
42 acreditados
15 em processo









www.saeme.org.br
saeme@portalmedico.org.br
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