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No dia 7 de dezembro de 2016, na sede do Conselho Federal

“O relatório do

de Medicina foi realizada a solenidade de entrega dos
certificados de acreditação, na presença dos presidentes da

SAEME tem sido

Associação Brasileira de Educação Médica e do Conselho

para nós um

Federal de Medicina, membros da Comissão de Acreditação

instrumento de

e os representantes das escolas médicas acreditadas. Nesta

gestão do ensino e

primeira fase do Saeme foram acreditadas 19 escolas

mudança”

médicas.

Coordenador do Curso
de Medicina

Além do parecer “Curso Acreditado” cada uma das escolas
participantes recebeu um relatório detalhado e pautado nas
melhores evidências científicas da área da educação
médica acerca do que foi avaliado nas cinco dimensões
propostas pelo SAEME: Gestão Educacional, Programa
Educacional, Corpo Docente, Corpo Discente e Ambiente
Educacional.

“ Acreditação é o reconhecimento formal da qualidade de serviços
oferecidos por uma instituição, baseado em avaliação padronizada
por um organismo independente, comprovando que esta atende a
requisitos previamente definidos e que tenha competência para
realizar seu papel de modo eficaz e seguro”
Segundo a World Federation for
Medical Education (WFME) o
processo de acreditação envolve
uma autoavaliação institucional,
baseada em indicadores de
qualidade previamente
determinados e apresentação de
evidências, visita externa, análise
documental e emissão de relatório e
parecer final.
Cada uma destas etapas segue um
conjunto de procedimentos
sugeridos pela WFME. Portanto um
sistema de acreditação deve estar
sujeito a uma meta-acreditação
internacional.
O SAEME tem seus procedimentos
operacionais de acordo com os
parâmetros da WFME, e já iniciou
seu processo de meta-acreditação,
e prepara-se para a visita externa
no segundo semestre de 2017.
O reconhecimento do SAEME pela
WFME permitirá que os alunos de
escolas acreditadas por ele tenham
maior mobilidade para sua
formação internacional, pois o
Educational Commission for Foreign
Medical Graduates – ECFMG
anunciou que a partir e 2023 os
médicos que se inscreverem para
obter a certificação do ECFMG
deverão ser egressos de escolas
médicas acreditadas.

Para satisfazer esta exigência a
escola médica do egresso deverá
ter sido acreditada por meio de um
processo formal que utilize critérios
comparáveis aos estabelecidos
para as escolas médicas
americanas pelo Liaison Committee
on Medical Education, órgão
acreditador das escolas médicas
americanas e canadenses, e de
acordo com a WFME.
Representantes do CFM, da ABEM
e do SAEME foram recebidos pela
direção da AACME – Association of
American Medical Colleges e do
Liaison Committee on Medical
Education, em Washington. Neste
encontro foi firmada a disposição
destas instituições em estabelecer
termos de parceria e colaboração.
O movimento pela qualidade da
formação médica ao qual
respondem os sistemas de
acreditação é uma demanda
internacional, em um momento de
expansão das escolas médicas e
de mobilidade de profissionais
crescente.
No Brasil o SAEME com seu
processo de acreditação das
escolas médicas busca
complementar os processos de
concessão para abertura,
reconhecimento e renovação de
reconhecimento realizados pelo
SINAES – Sistema Nacional de
Avaliação do Ensino Superior.

SAEME no cenário
internacional!

O SAEME será representado na reunião anual
das Agências Acreditadoras Internacionais
durante o Congresso da AMEE - International
Association for Medical Education, que se
realizará nos dias 26 a 30 de agosto, em
Helsinki, na Finlândia. Nossos primeiros
resultados serão apresentados à comunidade
internacional!

Em 2017 o processo de acreditação é financiado integralmente pela parceria ABEM/CFM,
sem custos para as instituições participantes.
Confira os requisitos para inscrever seu curso de Medicina e as etapas do processo no site do
SAEME. Estão abertas as inscrições para o segundo semestre.
As escolas inscritas no primeiro semestre de 2017 receberão a visita nos meses de junho e
agosto.

As inscrições para o processo de acreditação de cursos de medicina
para o segundo semestre de 2017 estão abertas no site:
www.saeme.org.br

