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1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome: Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA)
1.2 Natureza jurídica: Fundação do Poder Executivo
1.3 Vinculação ministerial: Ministério da Educação (MEC)
1.4 Normativos de criação e finalidade:
A Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre é uma Instituição Federal de
Ensino Superior, criada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre a 08 de
dezembro de 1953, tendo iniciado suas atividades didáticas a 22 de março de 1961. Em 22 de agosto
de 1969, por força do Decreto-Lei Federal n.º 781, foi transformada em Fundação de Direito Privado
com o nome de Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. Em 11 de dezembro de
1980 passou a denominar-se, de acordo com a Lei 6.891, Fundação Faculdade Federal de Ciências
Médicas de Porto Alegre, dotada de Personalidade Jurídica de Direito Privado e vinculada ao então
Ministério da Educação e Cultura. Por força da Lei n.º 7.596 de 10 de abril de 1987, foi enquadrada
como fundação pública. A organização e o funcionamento da FFFCMPA regem-se pela legislação
federal, por seu Estatuto, Regimento Geral e Normas Complementares, aprovadas pelo Colegiado
competente.

1.5 CNPJ: 92967595/1000-77
1.6 Nome e código SIAFI: FFFCMPA - 154032
1.7 Código da UJ: 154032
1.8 Endereço: Rua Sarmento Leite, 245 – CEP 90050-170 - Porto Alegre – RS – (51)33039000 fffcmpa@fffcmpa.edu.br
1.9 Endereço da página institucional: http://www.fffcmpa.edu.br /
1.10 Situação da unidade quanto ao funcionamento: Em funcionamento
1.11 Função de governo predominante: Educação
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1.12 Tipo de atividade: ensino, pesquisa e extensão
1.13 Unidades gestoras / SIAFI
Nome
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Alegre (FFFCMPA)

Código
154032
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2. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS
2.1 PAPEL DA FFFCMPA NA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
A Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA), criada em 1953, com
a denominação de Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, iniciou seu funcionamento em 1961,
sendo federalizada em dezembro de 1980, quando recebeu a denominação atual.
Durante quatro décadas concentrou-se na oferta do curso de graduação em Medicina, tendo implantado
já em 1964 a Residência Médica, demonstrando claramente sua vocação para a alta qualificação no
ensino médico. O início da pós-graduação lato sensu ocorreu em 1968 e o da stricto sensu em 1988.
A FFFCMPA passa por um momento de significativa transformação, como resultado de importantes
mudanças sociais, econômicas e políticas que vem sofrendo o país. Com atuação consolidada na
graduação, pós-graduação e pesquisa, a partir de 2004 ampliou sua ação no ensino superior, com a
oferta de dois novos cursos: Nutrição e Biomedicina. Em 2007, o conjunto de atividades compreende
mais um curso de graduação (Fonoaudiologia), 24 Programas de Residência Médica, três cursos de
Mestrado, três de Doutorado, marcada inserção na pesquisa e participação crescente em programas de
extensão.
A evolução natural da FFFCMPA indicou claramente seu caminho como instituição especializada na
área da saúde, por sua origem e competência, iniciando-se então a construção formal de seu Projeto de
Desenvolvimento Institucional (PDI), que ampliou os trabalhos da Comissão de Planejamento
Estratégico, resultado de discussões e diálogo, consistente com a intenção de preparar a FFFCMPA
para a expansão com excelência.
Tal PDI, divulgado em 2005, expressa, sobretudo, o compromisso da instituição com a educação
superior pública de qualidade. Sua construção foi balizada pelo Projeto de Transformação em
Universidade Especializada e pelo Plano de Gestão da direção 2004-2008, este último amplamente
divulgado para a comunidade interna e, através de sua página eletrônica (www.fffcmpa.edu.br), para a
externa.
Quanto à transformação em Universidade Especializada na Área da Saúde, ela é a mera formalização
de uma realidade vivida pela instituição e potencialmente legitimada por antecedência, na sabedoria da
Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), que no parágrafo único de seu artigo 52 reza: É facultada
a criação de universidades especializadas por campo do saber. Atualmente, um Projeto de Lei
apresentado pelo Presidente da República em 2006 finalizou seu trâmite no Senado Federal em 18 de
dezembro de 2007, com a aprovação do Projeto de Lei, demarcando uma etapa e apontando uma linha
ascendente de crescimento, que será coroada com o aumento no número de cursos de graduação e do
alunado, ampliando o seu escopo de atuação, sempre dentro da sua área de competência que é a da
atenção integral à saúde.
MISSÃO E OBJETIVO GERAL DA INSTITUIÇÃO
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A FFFCMPA tem como missão “Formar profissionais na área da saúde, através do ensino, pesquisa e
extensão, com conhecimentos sólidos, capacidade de auto-aprendizagem, ética e visão humanística,
capazes de promover a melhoria da qualidade de vida” e como objetivos fundamentais, a educação, o
ensino, a pesquisa, a formação profissional e de pós-graduado, bem como o desenvolvimento
científico e tecnológico, estruturando-se de modo a manter e ampliar a sua natureza orgânica, social e
comunitária.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Como objetivos específicos destacamos:
a) A formação de profissionais na área de saúde aptos ao exercício profissional;
b) Desenvolvimento de profissionais especializados através da residência médica e/ou curso de
especialização, capazes de exercerem atividades qualificadas na assistência e na extensão;
c) O desenvolvimento da pós-graduação “stricto sensu”;
d) A realização de pesquisas, estímulo a atividades criadoras e a divulgação científica e tecnológica;
e) A extensão do ensino e da pesquisa à comunidade mediante cursos e serviços especiais.
2.2 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
2.2.1 A ÁREA FÍSICA
A Fundação Faculdade Federal de Ciência Médicas de Porto Alegre possui uma área de terreno real e
urbanizada de 9.456,84 m², sendo que a parte construída é de 13.121,00 m².
2.2.2 A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
A Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre está fundamentada em três níveis
de Política Organizacional e Administrativa, sendo dois deles representados por órgãos colegiados e um
a nível executivo.
Os órgãos colegiados são de natureza superior, deliberativos, de assessoramento e fiscalização:
Conselho Diretor: órgão superior constituído por 6 (seis) membros titulares e 2 (dois) suplentes,
nomeados pelo Presidente da República e com mandatos estipulados regimentalmente;
Congregação: órgão superior deliberativo, constituído pelo diretor e o vice-diretor, e representantes do
corpo docente, discente, técnico administrativo e da comunidade;
Conselho Departamental: órgão técnico de coordenação, assessoramento e fiscalização em matéria
didático-científica e administrativa, constituído pelo diretor, vice-diretor, chefes de departamentos de
ensino, representantes das classes do corpo docente, discente e técnico-administrativo.
2.2.3 A EQUIPE ADMINISTRATIVA
Direção: Profa. Dra. Miriam da Costa Oliveira.
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Vice-Direção: Prof. Cláudio Augusto Marroni.
Pró-Diretoria de Graduação: Profª. Liselotte Menke Barea.
Pró-Diretoria de Pesquisa e Pós Graduação: Prof. Claudio Osmar Pereira Alexandre.
Pró-Diretoria de Extensão, Especialização e Aperfeiçoamento: Prof. Cláudio Augusto Marroni.
Pró-Diretoria de Desenvolvimento Institucional: Evelise Fraga de Souza Santos.
Pró-Diretoria de Administração e Finanças: Eugênio Stein
2.2.4 OS CURSOS DE GRADUAÇÃO
A Instituição ofereceu durante o ano de 2007 quatro cursos de graduação.
O Curso de Graduação em Medicina teve seu reconhecimento pelo MEC através do Decreto nº 54.234,
de 02 de setembro de 1964, publicado no DOU em 17 de setembro de 1964.
O Curso de Biomedicina foi autorizado através da Portaria nº 3865 de 26/12/2002 e publicada no DOU
em 27/12/2002, o Curso de Nutrição através da Portaria nº 3866 de 26/12/2002 e publicada no DOU em
27/12/2002 e o Curso de Fonoaudiologia através da Portaria nº 72 de 06 de outubro de 2006, publicada
no DOU em 10 de outubro de 2006.
Em 2007, 539 alunos cursaram Medicina; 133 alunos cursaram Biomedicina; 99 alunos cursaram
Nutrição e 40 cursaram Fonoaudiologia na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas.
Anualmente a Instituição oferece 199 vagas. No curso de Medicina, 88 vagas preenchidas através de
Concurso Vestibular, e uma vaga destinada ao Programa Estudante Convênio - Graduação (PEC-G); os
cursos de Biomedicina e Fonoaudiologia oferecem 40 vagas e o de Nutrição 30 vagas, através de
Concurso Vestibular.
O número de alunos por turma é, em média, de 45 em aulas teóricas, e de 24 em aulas práticas, medida
que busca tornar mais próximo o contato aluno-professor.
Além das atividades teórico-práticas habituais dos cursos de graduação, a FFFCMPA propicia e
incentiva a participação de seus alunos em atividades de pesquisa, através de bolsas institucionais dos
Programas de Iniciação Científica (10 bolsas PIC/FFFCMPA, 20 bolsas PIBIC/CNPq), de ensino com
bolsas de iniciação à docência (35 bolsas em 2007), e de extensão, através da participação em feiras de
saúde e do projeto “Jovem Voluntário, Médico Solidário”, ambos abarcados pelo Programa de Tutoria
que a Faculdade mantém.
2.2.5 OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU”:
A Pós-Graduação “stricto sensu” na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
compreende três Programas: Patologia, Ciências Médicas e Medicina: Hepatologia.
Todos os programas são reconhecidos pela CAPES e foram avaliados no ano de 2007:
O Programa de Pós-Graduação em Patologia foi recomendado para Mestrado e Doutorado – nota 5 na
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avaliação da CAPES;
O Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia foi recomendado para Mestrado e Doutorado
– nota 4 na avaliação da CAPES;
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas foi recomendado para Mestrado e Doutorado –
nota 5 na avaliação da CAPES.
2.2.6 OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”:
Os Cursos de Especialização foram iniciados em 1968 (Psiquiatria), 1982 (Cancerologia), 1992
(Pneumologia), 1999 (Nefrologia Adulto e Nefrologia Pediátrica), 2000 (Ginecologia Oncológica e
Psicoterapia), 2002 (Psicodrama), 2003 (Engenharia Clínica, Neurologia Adulto e Neurologia Pediátrica),
2004 (Dermatologia), 2005 (Psiquiatria Forense e Saúde Mental e Lei) e 2006 (Ginecologia InfantoJuvenil). A duração dos cursos varia de 2 a 6 semestres, com carga horária de 600 a 7.200 horas.
A duração dos cursos varia de 2 a 6 semestres, com carga horária variando de 360 a 7.200 horas e suas
inscrições são abertas em novembro ou dezembro de cada ano.
Em 2007, 47 alunos freqüentaram os cursos e 23 se formaram no final do exercício.
2.2.7 OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA:
Atualmente a Instituição conta com 40 programas credenciados junto à Comissão Nacional de
Residência Médica. Os Programas de Residência Médica são integrados com a Santa Casa de
Misericórdia de Porto Alegre e, na especialidade de Psiquiatria, com o Hospital Materno-Infantil
Presidente Vargas.
Em 2007, fizeram parte do corpo discente da Instituição 188 médicos residentes, distribuídos nos
seguintes programas: Anestesiologia; Cirurgia de Cabeça e Pescoço; Cirurgia Geral; Cirurgia Geral Videolaparoscópica – R3; Cirurgia Pediátrica; Cirurgia Plástica; Cirurgia Vascular; Clínica Médica;
Clínica

Médica

–

R3;

Coloproctologia;

Dermatologia;

Endocrinologia;

Gastroenterologia;

Gastroenterologia – Pediátrica; Gastroenterologia – Hepatologia; Genética Médica; Infectologia;
Nefrologia; Neurologia; Neurologia - Neurofisiologia Clínica; Neurologia – Neurologia Pediátrica;
Obstetrícia/Ginecologia; Obstetrícia/Ginecologia - R3; Obstetrícia/Ginecologia – Medicina Fetal;
Oftalmologia; Ortopedia e Traumatologia; Otorrinolaringologia; Patologia; Pediatria; Pediatria Gastroenterologia Pediátrica; Pediatria - Medicina Intensiva Pediátrica; Pediatria – Nefrologia Pediátrica;
Pediatria – Neonatologia; Pediatria – Neurologia Pediátrica; Pediatria - Pneumologia Pediátrica;
Pneumologia; Psiquiatria; Psiquiatria – Psicoterapia; Psiquiatria Forense; Urologia.
O acesso à Residência Médica se faz anualmente através de concurso aberto a partir de Edital, sendo
que no ano de 2007 o concurso foi realizado pela própria Instituição.
2.2.8 O CORPO DOCENTE e TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
A composição do corpo docente da FFFCMPA contava, em 31 de dezembro de 2007, com 190
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professores, assim distribuídos por nível de titulação: Graduação 06, Especialização 31, Mestrado 50 e
Doutorado 103. Desse quadro, 54 com o regime de trabalho de 20 horas, 92 com 40 horas e 44 com
Dedicação Exclusiva.
No quadro dos Técnico-Administrativos, 72 servidores estão lotados na Instituição e 02 destes
funcionários estão cedidos à Advocacia Geral da União. Deste total, 29 possuem formação de ensino
superior, 33 de ensino médio e 10 de ensino fundamental.
2.2.9 OS CONVÊNIOS
HOSPITAL DE ENSINO – I S C M P A:
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre atua como hospital de ensino, em nível
técnico, de graduação, especialização, mestrado e doutorado.
Os hospitais que integram o complexo da Santa Casa prestam assistência, apoiada por programas de
ensino e pesquisa em praticamente todas as áreas da medicina, proporcionando uma ampla atuação
aos alunos e profissionais da saúde.
A FFFCMPA mantém uma cooperação técnica com a Secretaria Estadual da Saúde, que permite aos
seus alunos realizarem o Internato em Medicina na Unidade Sanitária São José do Murialdo/Escola de
Saúde Pública.
CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA DESEMPENHO DE ESTÁGIOS DE ALUNOS DE
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
A FFFCMPA mantém convênio de cooperação técnica com diversas instituições de assistência, ensino e
pesquisa, para a realização de estágios curriculares e extracurriculares de seus cursos de Graduação e
Pós-Graduação. Em vigência durante o ano de 2007 a FFFCMPA manteve convênio com:
Bioensaios Análises e Consultoria Ambiental Ltda.
Bremil – Indústria de Produtos Alimentícios Ltda.
Centro de Pesquisa em Tecnologia Molecular e Funcional da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul
Companhia Estadual de Saneamento (CORSAN)
Escola de Saúde Pública
Escola Estadual de Ensino Fundamental Aldo Locatelli
Fundação Universitária de Cardiologia
Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre
Hospital de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Hospital Mãe de Deus
Hospital Moinhos de Vento
Hospital Psiquiátrico São Pedro
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Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul
LABVITRUS – Análises e Pesquisas Clínicas
Laboratório CEDICLIN
Laboratório de Hormônios e Genética Molecular LIM42 do Hospital de Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto
Laboratório Geyer de Análises Clínicas
Laboratório Senhor dos Passos
Laboratórios Weimann
Pasin Laboratório de Análises Clínicas
Rotary Clube Leste – Feiras de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre – Posto Santa Marta
Universidade Católica de Pelotas
Universidade de Alicante - Espanha
Universidade de Caxias do Sul (Faculdade de Medicina)
Universidade de Lisboa - Portugal
Universidade de Passo Fundo (Faculdade de Medicina)
Universidade de Roma “La Sapienza”
Universidade de São Paulo – Unidade Ribeirão Preto
Universidade Federal de São Paulo (Faculdade de Medicina)
Universidade Federal do Paraná
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faculdade de Medicina)
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3. ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Plano de Gestão convergem para o Projeto PolíticoPedagógico, cujo norte persegue os princípios da política da igualdade, ética da identidade,
interdisciplinaridade, contextualização, flexibilidade e educação como processo de formação na vida e
para a vida, a partir de uma determinada visão de sociedade, trabalho, cultura, educação, tecnologia e
ser humano.
O Plano de Gestão 2004-2008 da FFFCMPA, desenvolvido segundo a Metodologia OVAR (já
apresentado no Relatório de 2006) e foi feito em conjunto pela Diretora e Pró-Diretores e compreende os
objetivos a serem atingidos, as variáveis de ação para atingir cada objetivo e os indicadores para avaliar
o cumprimento de cada variável de ação, segmentados de acordo com a responsabilidade direta de
execução da Diretora ou de cada Pró-Diretor.
A seguir, a Diretora e os Pró-Diretores enumeram as variáveis de ação planejadas para serem
desenvolvidas no ano de 2007 e sua evolução no período.
RELATÓRIO DA DIRETORA
Este relatório se baseia no Plano de Gestão 2004-2008 da FFFCMPA e a numeração dos itens abaixo
corresponde à seqüência numérica constante naquele plano. Observação: VA corresponde à “Variável
de Ação”.
VA2 – O projeto de transformação em Universidade foi aprovado pelo Congresso Nacional em 18
de dezembro de 2007.
VA12 – Cumprida, com o oferecimento do Ingresso Extravestibular nos Cursos de Graduação. Em
2007, este mecanismo propiciou a ocupação de vagas ociosas na 2ª e 3ª séries do Curso de
Biomedicina e na 2ª e 3ª séries do Curso de Nutrição.
VA13 – Cumprida, com o aumento de vagas nos Cursos de Graduação em Biomedicina e
Nutrição, para o ano de 2007.
VA15 – Cumprida, o Processo Próprio de Seleção de Médicos Residentes foi instituído em 2007.
VA17– Meta não cumprida, por opção da Direção, uma vez que a elaboração de material gráfico
foi postergada para depois da transformação em Universidade para evitar desperdício financeiro
conseqüente à troca de nome da Instituição.
VA18 – Cumprida, o Curso de Psicologia foi programado em 2007 e aprovado pelo Ministério da
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Educação para oferecimento a partir do ano de 2008.
VA20 – Em 2007 foram executados projetos de extensão na área da saúde, alguns dos quais
contemplados com financiamento do Ministério da Educação em 2006, abertos através de Edital
específico.
VA24 – Cumprida. Foram agendadas e realizadas reuniões mensais com os Departamentos e
durante todo o ano de 2007.
VA25 – Foi realizada uma reunião da Congregação no Pavilhão Pereira Filho em março de 2007.
Além destas variáveis, outras, iniciadas em 2005 e 2006, tiveram continuidade, tais como: VA4,
VA5, VA7, VA8, VA10, VA11, VA16, VA19 e VA23. Do plano quadrianual, com respeito ao ano de 2007,
resta a ser implantada apenas uma ação (VA29).
Para atingir os objetivos sob sua responsabilidade pessoal, estabelecidos no Plano de Metas, a
Diretora contou com o auxílio efetivo de seus Pró-Diretores, conforme discriminado na coluna
“Responsáveis pelas variáveis de ação” da planilha de objetivos da Direção.

Profª. Miriam da Costa Oliveira
DIRETORA
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PRÓ-DIRETORIA DE GRADUAÇÃO
Este relatório se baseia no Plano de Gestão 2004-2008 da FFFCMPA e a numeração dos itens abaixo
corresponde à seqüência numérica constante naquele plano. Observação: VA corresponde à “Variável
de Ação”.
OBJETIVO Nº 1 - Ampliar o ensino da graduação na direção da atenção básica à saúde
Meta/
VA 1
Articular parcerias da Instituição com os serviços do SUS e da
Objetivo:1
Comunidade Geral
O termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Saúde do Município
de Porto Alegre foi assinado em julho de 2007 e a partir de novembro de
Indicador
2007 começou a tramitar novo termo de Cooperação Técnica com o Grupo
Hospitalar Conceição para contemplar a inserção precoce dos alunos de
todos os Cursos de graduação da Instituição nos serviços de atenção
básica .
Foi constitudo grupo coordenado pela PRODG para elaboração de projeto
para concorrer ao Programa Pró-Saúde –MS ,programa este que tem o
objetivo primordial de estreitar as relações de ensino-serviço .
Ação de caráter contínuo parcialmente atingida em 2007.
Avaliação
Meta/
Objetivo:1

VA2

Inserir alunos e professores em programas de saúde do município e
do estado
Relação do numero de participantes (alunos e professores) nos programas
Dermatologia Pediatria Oftalmologia
Total
Alunos (3ª série)

84

86

0

170

(DD1/DD2)

30

90

4

124

Residentes

2

0

2

4

Especializandos

6

0

2

8

Professores

2

2

1

5

Indicador

Avaliação

Ação de caráter contínuo parcialmente atingida em 2007.
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Meta/
Objetivo:1

Indicador

Avaliação
Meta/
Objetivo:1

Indicador

Avaliação

VA3

Reunir alunos e professores para comprometê-los na implantação dos
novos currículos.
Foram realizadas reuniões mensais com os coordenadores e vicecoordenadores dos cursos de biomedicina, fonoaudiologia, medicina,
nutrição
Reuniões mensais (uma/ mês de março a outubro) para organização e
acompanhamento das oficinas de capacitação do programa PROEXT-2006
Reuniões mensais (uma / mês de março a dezembro) com os departamentos
de ensino
Reuniões semanais de novembro a dezembro para elaboração do projeto
PRO-SAUDE-2008
Ação de caráter contínuo parcialmente atingida em 2007.

VA4

Criar atividades de integração de ensino, pesquisa e extensão

Relação de atividades realizadas
1. Semana de Iniciação Científica: realizadas de 18 a 21 de setembro
com a participação de 172 alunos e 46 professores.
2. Feiras de Saúde - 6 feiras realizadas em Porto Alegre (participação
de 515 alunos + 32 docentes + 12 alunos da PG e 31 alunos da PUC)
e uma feira realizada no interior do estado em Nova Petrópolis
(participação de 71 alunos + 6 docentes + 12 alunos da PG e 13
alunos da PUC)
3. Eventos de Extensão realizados em conjuntos a Pró-Diretoria de
Extensão, Especialização e Aperfeiçoamento e que encontram-se
descritos no relatório da PRODEEA
4. Implantação programa de bolsas PID (Programa de Iniciação a
Docência) – com elaboração do regulamento, edital, seleção, e
distribuição de 40 bolsas (em parceria com a PRODDI)
Ação de caráter contínuo parcialmente atingida em 2007.
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OBJETIVO Nº 2 - Acompanhar a implantação dos novos currículos dos cursos de graduação.
Os planos de ação para este objetivo incluem as variáveis de ação de número 2, 3,4 (já escritas) e as
variáveis 5, 6, 7, 8 e 9 abaixo relacionadas
Meta/
Objetivo:2
Indicador
Avaliação

Meta/
Objetivo:2

V
A5

Acompanhar o processo de avaliação desenvolvido pela CPA.

Relatório sistemático de análise das atividades
01(um) Relatório entregue em julho de 2007, em processo de
acompanhamento.
Ação de caráter continuo, parcialmente atingida em 2006 e em 2007 com
desempenho restrito.
VA6

Acompanhar o processo de avaliação desenvolvido pela CIA.

Indicador

Relatório sistemático de análise das atividades
01(um) Relatório referente à avaliação das 2ª e 3ª séries do curso de
medicina (AD-2010 e AD-2011) através de formulário manual.

Avaliação

Ação de caráter contínuo, porem com abrangência restrita do processa avaliativo
que não atingiu a meta prevista de avaliação de todas as disciplinas dos cursos até
o final de 2007.
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Meta/
Objetivo:2

Indicador
Avaliação

VA7

Desencadear integração curricular nos níveis teórico-prático, básicoclínico-psicossocial, vertical e horizontal
Relatório das atividades integradas e desenvolvidas
Abaixo, a relação dos PDCIs ofertados, com carga horária e número de
vagas, das quais foram ocupadas 667. Pode-se concluir que existem
atividades de caráter interdisciplinar pois contemplam a integração do
ensino, pesquisa e extensão em carga horária e vagas em números
suficientes para integralização do novo currículo.
Ação de caráter contínuo parcialmente atingida em 2007.
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Relatório das disciplinas eletivas/PDCI ofertados em
2007
Vnut
Vbiomed Vmed
Of
Of (Con) Of (Con) (Con) Vtodos
2(3)
30(23)
4 (7)
10 (7)
10(8)
10 (5)
10(10)
30 (27)
45(38)
45(45)
(11)
(39)
90
(87)
90
20 (20)
20(20)
100(38)
(10)
10
(10)
10
15(12)
15(8)
100(40)
30(26)
15(15)
15(9)
4(0)
16(18)
30(28)

Disciplina
Procedimentos Básicos em Saúde
Introdução a Ciência 2007/1
Introdução a Ciência 2007/2
Laboratório de Histologia
Práticas em Laboratório Clínico I
PDCI – Módulo de Medicina Interna 2007/1
PDCI – Módulo de Medicina Interna 2007/2
Doação e Transplante de Órgãos 2007/1
Doação e Transplante de Órgãos 2007/2
Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Glândula Tireóide 2007/1
Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Glândula Tireóide 2007/2
Panorama Atual da Profissão Médica
Leitura crítica de artigos científicos em cardiologia 2007/1
Leitura crítica de artigos científicos em cardiologia 2007/2
Dosagens Hormonais 2007/1
Dosagens Hormonais 2007/2
Cinepsiquiatria 2 – Introdução à Psiquiatria Forense
Emergências em Neurologia
Líquidos Corporais
Biologia Molecular Aplicada à Medicina
Neuroanatomia Funcional
Desafios Éticos do CREMERS
Abordando Aspectos Neuropatológicos e Genéticos Através
do Cinema
25(25) 35(35)
Envelhecimento e Qualidade de Vida
12(14) 18(15)
Tópicos Avançados em Biologia Molecular
15(9)
Total de vagas ofertadas/ocupadas das disciplinas
141
eletivas/PDCI por curso
(138) 498(495) 42(34)
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS/OCUPADAS EM
TODOS OS CURSOS
881(667)
Vbiomed = vagas ofertadas para o curso de Biomedicina
Vmed = vagas ofertadas para o curso de Medicina
Vnut= vagas ofertadas para o curso de Nutrição
Vtodos= vagas ofertadas para os três cursos
Meta/
Objetivo:2
Indicador
Avaliação

VA9

CH
20
45
60
80
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
30
30
30
40
30
60
30
10
15
30
30

200

820

Implantar laboratório de técnica operatória

Termo de cooperação realizado com a faculdade de veterinária da UFRGS, assinado
em 28 de novembro de 2006 e em acompanhamento no ano de 2007.
Ação de caráter contínuo atingida em 2006, com desempenho e avaliação bastante
satisfatório por parte de alunos e professores.
OBJETIVO Nº 3 – Investir na qualificação docente
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Os planos de ação para este objetivo incluem as variáveis de ação de números 5 e 6, já descritas, e as
variáveis 10 e 11 abaixo relacionadas.
Meta/
Objetivo:3

Indicador

Avaliação
Meta/
Objetivo:3

VA 10

Ofertar atividades de formação continuada de cursos periódicos de
qualificação docente
Número de atividades ofertadas
- 01 Curso de Capacitação Docente realizado no primeiro semestre de 2007, com
participação de 18 professores da FFFCMPA e 3 preceptores da ISCMPA
- 05 Cursos sobre Ambiente Moodle – Sala Virtual, como ferramenta de apoio ao
ensino presencial, realizados em fevereiro, março e abril de 2007 com a participação
de 60 professores e 20 alunos/ monitores.
Ação
de
caráter
contínuo
parcialmente
atingida
em
2007.
VA 11

Aumentar o número de funcionários de apoio para secretaria geral e
de ensino
Acréscimo de funcionários no período
TERCEIRIZADOS
ESTAGIÁRIOS EFETIVOS

Indicador

Avaliação

Janeiro/2007

1

1

3

Dezembro/2007

2

1

5

Ação de caráter contínuo parcialmente atingida em 2007.

OBJETIVO Nº 4 – Implantar ações de melhoria na assistência estudantil.
O plano de ação para este objetivo inclui a variável de número 12 abaixo relacionada.
Meta/
Objetivo:4

Indicador

Avaliação

VA 12

Implantar e monitorar ações do núcleo de apoio
Psicopedagógico.
Relatório de acompanhamento das ações do núcleo psicopedagógico
-Portaria de nomeação nº 1/2007 – PRODG da nova constituição do
Núcleo Psicopedagógico: 2 psicólogas, 2 pedagogas e 1 assistente
social.
-Encaminhamento de convenio com serviço de psicologia da UFRGS
para atendimento de alunos e funcionários.
-Documento de Reformulação e padronização do programa de tutoria
Institucional.
Avaliação de caráter contínuo parcialmente atingida em 2007.
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Meta/
Objetivo:5

Indicador

Avaliação

VA 13

Implantar programa de avaliação terminal de habilidades e
competências dos graduandos de Medicina
Cronograma e atas de reuniões realizadas mensalmente no II semestre
de 2007 com o coordenador do curso de medicina e com os professores
representantes das 5 áreas de estágio dos doutorandos: ginecologia e
obstetrícia, clinica medica, cirurgia, pediatria,e medicina de família e
comunidade

Avaliação de caráter contínuo parcialmente atingida em 2007 e com
término previsto para 2008.

Observação: A PRODG em 2007 se envolveu em outras atividades não relacionadas como metas da
PRODG descritas no plano de gestão 2004-2008 FFFCMPA. São elas :
1- Criação da enfermaria de Clinica Médica na ISCMPA sob a direção e orientação dos professores
de clinica medica da FFFCMPA.
2- Reformulação e padronização do processo seletivo Extravestibular.
3- Reformulação e padronização das normas de colação de grau da FFFCMPA.
4- Participação sistemática em atividades da ABEM inclusive na organização do próximo congresso
Gaúcho Educação Medica a ser realizado nesta instituição em junho de 2008.
Profª. Liselote Menke Barea
PRÓ-DIRETORA DE GRADUAÇÃO
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PRÓ-DIRETORIA DE EXTENSÃO, ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
Este relatório se baseia no Plano de Gestão 2004-2008 da FFFCMPA e a numeração dos itens abaixo
corresponde à seqüência numérica constante naquele plano. Observação: VA corresponde à “Variável
de Ação”.
Meta/
Objetivo: 1
Indicador
Avaliação

Meta/
Objetivo: 1
Indicador
Avaliação

Meta/
Objetivo: 1
Indicador

Avaliação
Meta/
Objetivo: 1
Indicador
Avaliação

OBJETIVO Nº 1 – Manter o credenciamento de todos os PRMs
Organizar cronograma de reuniões com supervisores dos PRMs
VA1
O cronograma de reuniões estabelecido em 2006 foi cumprido em 2007,
com as atividades da COREME e com as reuniões com os supervisores
dos PRMs.
O cronograma de atividades da COREME foi plenamente realizado e as reuniões
com os supervisores dos PRMs, visando os re-credenciamentos, foram sistemáticas.
Meta atingida
VA2

Reformular o regimento e regulamento da COREME

Foi encaminhado material com as instruções legais, regulamentos,
resoluções da CNRM/RM/COREME, bem como cópias do regimento e do
regulamento da COREME para todos os supervisores.
As atividades relacionadas ao tópico não progrediram e deverão ser retomadas no 1º
semestre de 2008.
Meta parcialmente atingida
Analisar as condições atuais dos PRMs e adequá-las às
necessidades legais
Os PRMs de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Genética Médica e
Psiquiatria foram credenciados plenamente. Em 2007 foram recredenciados os 21 PRMs restantes. Os documentos legais
encaminhados para os supervisores,e as suas respostas, serviram de
base para o nosso relatório de re-credenciamento.
Os 24 PRMs e as 16 áreas de atuação foram plenamente credenciados.
Meta atingida.
VA3

VA4

Implantar o processo de avaliação formal dos residentes

O sistema implantado está vigente.
Meta atingida.

Comentários
No ano de 2007 a FFFCMPA recebeu do Ministério da Educação 229 bolsas pra médicos
residentes, 10 bolsas a mais que no ano anterior. Destas, 48 foram repassadas para o Hospital Materno
Infantil Presidente Vargas que utilizou 29. A FFFCMPA utilizou 186 bolsas (184 próprias e 4 das sobras
do HMIPV) nos seus 24 PRMs credenciados e nas suas áreas de atuação.
O número de vagas para MRs em 2007 foi de 195 (75 MR1, 75 MR2 e 45 MR3), mas não foram
preenchidas 9 vagas em diferentes PRMs. A ISCMPA não pagou nenhuma bolsa pois todas foram
financiadas pelo MEC. No Exame de Seleção (EXAME AMRIGS) para os PRMs da FFFCMPA tivemos
905 candidatos inscritos para a prova seletiva de entrada direta e 197 candidatos para as
especialidades clínicas e cirúrgicas. Ainda no ano de 2007 a PRODEEA constituiu uma comissão,
composta por docentes do quadro, para a realização de prova própria para a seleção de médicos
residentes para o ano de 2008.
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O PRM de Dermatologia que atende no Posto de Saúde Santa Marta do Município de Porto
Alegre, e algumas atividades na Santa Casa, foi consolidado, com ampla área de ação e intenso
movimento de pacientes, com dezenas de solicitações de estágios de doutorandos e médicos, eventuais
candidatos aos programas de residência ou de especialização. O Serviço foi re-credenciado pela
Sociedade Brasileira de Dermatologia e escolhido como um centro de referência no Sul.
Durante o mês de novembro de 2007 foram apresentados 84 trabalhos de conclusão de curso de
médicos residentes e alunos dos cursos de especialização. Os trabalhos dos formandos foram gravados
em CD e serão distribuídos para a Comunidade Acadêmica em 2008.
OBJETIVO Nº 2 – Reestruturar e implantar as atividades de extensão
Meta/
Normatizar as atividades de extensão
VA5
Objetivo: 2
Em 2007 a PRODEEA, através da Assessoria de Extensão, elaborou
anteprojeto de Diretrizes e Normas relativas à prestação de serviços à
Indicador
comunidade, no âmbito do Ensino,da Pesquisa e da Extensão
Universitária.
Meta
atingida.
Avaliação
Meta/
Objetivo: 2

Indicador

Avaliação

VA6

Reavaliar as atividades de extensão existentes

Em 2007 foram realizados 34 cursos/simpósios/jornadas dos quais
apenas 09 apresentaram o relatório final.Houve o comparecimento –dado
parcial - de 2236 participantes (13 não enviaram o número de
participantes). Das atividades a Liga do Trauma participou com 7
eventos,a da Dor com 3, a do Câncer com 3 e a da Dependência Química
com um curso
com 106 participantes. Ocorreram as atividades
específicas dos três Cursos – III Jornada da Biomedicina, I Semana
Acadêmica do Curso de Nutrição e a XXIII Semana Acadêmica da
Medicina. A FFFCMPA realizou a II Semana Científica da FFFCMPA.
Foram realizadas 06 feiras de saúde em convênio com o Rotary Club
Leste, em Porto Alegre e uma em Nova Petrópolis.Cada feira teve a
duração de 4 horas.Houve a participação de 64 professores e 580 alunos,
21 alunos do PG, alunos de outras IES participaram das feiras de saúde,
variando de 12 a 15 alunos, em média.
O VIVA VOZ consolidou a sua atividade, ampliando o número de
atendimentos e de consultores. Continuou com as suas atividades de
formação de recursos humanos.
Foi cadastrado o Programa de Extensão: Assistência, Ensino e Pesquisa
em Genética Clínica, com os Projetos de Extensão: Assistência em
Genética Clínica, Laboratório de Citogenética e A Genética e a Mídia.
As atividades de Ensino à Distância tiveram incremento com o
desenvolvimento do Curso de Extensão a Distância sobre enfrentamento
à violência Infanto-juvenil em parceria com a Secretaria da Justiça e do
Desenvolvimento Social do RS.
Meta atingida.
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Meta/
Objetivo: 7

Indicador

Avaliação

OBJETIVO Nº 3 – Consolidar as atividades de especialização
Analisar as condições atuais e a pertinência institucional dos cursos
de especialização
Elaboração das Normas para o funcionamento de Cursos de PósGraduação Lato Sensu,em nível de Especialização, adequando-se a
resolução nº1 de 8 de junho de 2007.
Encaminhamento de formulários com instruções,coleta de dados e
adequação legal para os responsáveis pelos cursos de especialização.
As respostas ao envio dos formulários não foram adequadas até o final
do ano.
O Curso de Engenharia Clínica contou com 17 alunos e teve edital com
20 vagas para 2008.
O Curso de Especialização em Psiquiatria, em convênio com o Centro de
Estudos Barros Falcão, não abriu inscrições para 2008 pois, por
orientação institucional, o convênio antigo e renovado periodicamente foi
encaminhado à procuradoria jurídica (AGU)para análise e
reformulação,baseados em novas resoluções e regras legais.Após o
parecer, se favorável, haverá nova assinatura de convênio. Houve
formatura dos especializandos que encerraram em 2007.
O Curso de Especialização em Dermatologia, com a Disciplina e o
Serviço, está em plena atividade no Posto de Saúde Santa Marta, e abriu
matrículas com 7 especializandos.
Os Cursos de Nefrologia de adultos e pediátrica contam com poucos
alunos (dois e um,respectivamente).
Os Cursos do Oncologia (3 alunos), Pneumologia (2 alunos), Ginecologia
Oncológica (1 aluno) e Ginecologia Infanto-juvenil (2 alunos) estão em
consolidação.
Houve apresentação dos trabalhos de conclusão dos Cursos de
Especialização e a formatura ocorrerá em janeiro de 2008 junto com a
dos Médicos Residentes.
Meta atingida.

Prof. Cláudio Augusto Marroni
PRÓ-DIRETORIA DE EXTENSÃO, ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
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PRÓ-DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Este relatório se baseia no Plano de Gestão 2004-2008 da FFFCMPA e a numeração dos itens abaixo
corresponde à seqüência numérica constante naquele plano. Observação: VA corresponde à “Variável
de Ação”.
OBJETIVO Nº 1 - Elevar a nota atribuída aos Programas de Pós-graduação pelo
sistema de avaliação da CAPES
OBJETIVO Nº 2 - Qualificar, consolidar e expandir a atividade de pesquisa
Elevar a nota atribuída aos Programas de Pós-graduação pelo
Objetivo:1
sistema de avaliação da CAPES

Indicador

Avaliação

A Avaliação Trienal da CAPES 2007, período 2004-2006:
-elevou a nota do Programa de Pós-graduação em Patologia de 4 para 5
(mestrado e doutorado)
- elevou a nota do Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas de 4
para 5 (mestrado, o doutorado não foi avaliado por ser curso novo
credenciado em 2007)
- manteve a nota 4 para o Programa de Hepatologia (mestrado e
doutorado).
Ação de caráter contínuo. Parcialmente atingida em 2007.

VA1
Objetivo:1/2

Aumentar o número de docentes atuantes nos Programas de Pósgraduação

Indicador

Acréscimo no quadro docente dos programas de pós-graduação.
O número de docentes atuantes nos programas de pós-graduação
aumentou em 80,4%.

ANO

PPG P

PPG CM

PPG H

TOTAL

2006

19

21

11

41

2007

25

38

11

74

Docentes permanentes nos Programas de Pós-graduação

Avaliação

PPGP=Patologia/ PGCM = Ciências Médicas/PPGH=Hepatologia.
Ação de caráter contínuo. Atingida em 2007.
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Objetivo:1/2

Aumentar o número de titulados pelos Programas de Pós-graduação
VA2
Acréscimo no número de titulado no período.
Não houve aumento no número de alunos titulados. Em 2007, o número de
alunos titulados foi 14,8% inferior ao ano de 2006 (31/25)
O mesmo ocorreu com o número de alunos matriculados que foi 6,8%
inferior ao observado em 2006 (125/117).
MATRICULADOS*

Indicador

ANO

M

D

TOTAL

M

D

TOTAL

2006

92

33

125

20

11

31

2007

87

29

117

23

04

27

* M= mestrado

Avaliação

TITULADOS

D=doutorado

Ação de caráter contínuo. Não atingida em 2007.

VA3
Objetivo:1/2
Indicador

Avaliaç

Adequar o tempo médio de titulação à recomendação da CAPES
Ajuste no tempo médio de titulação no período.
O tempo médio de titulação, nos programas de pós-graduação, dos alunos
titulados em 2007 foi de 31,3 meses para os alunos de mestrado e de 32,4
meses para os alunos de doutorado. O tempo de titulação do mestrado foi
superior ao tempo máximo recomendado pela CAPES, que é de 24
meses, enquanto o tempo de titulação do doutorado ficou dentro dos
limites recomendado pela CAPES que é de 48 meses.
Ação de caráter contínuo. Parcialmente atingida em 2007.

ão
Objetivo:1/2
VA4
Indicador
Avaliação

Ampliar o quadro de técnico-administrativos (TA) atuantes na Pósgraduação

Acréscimo no quadro de TAs atuantes na Pós-graduação.
O número de funcionários técnico-administrativo permaneceu constante
durante o período de 2007.
Ação de caráter contínuo. Não atingida em 2007.
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VA5
Objetivo:1/2
Indicador

Avaliaç

Investir em ações voltadas para a qualificação do quadro de TAs
atuantes na Pós-graduação.
Relatório das ações desenvolvidas no período.
A funcionária SIAPE nº 1560514 participou em Brasília, dia 27 de
setembro, no Auditório do Sede do MEC, do Seminário sobre o PDEE –
Programa de Doutorado no País com Estágio no Exterior- que tratou da
apresentação on-line da nova sistemática do programa e exposição de
experiências gerenciais de PDEE em algumas IES participantes.

Ação de caráter contínuo. Atingida em 2007.

ão

Objetivo:1/2

Aumentar o número de professores visitantes/colaboradores nos
programas de pós-graduação.
Acréscimo no número de professores visitantes.
Em 2007 tivemos como professores visitantes:
1) pelo intercâmbio Fulbright/FAPERGS a professora Mariana Morris, Ph.D.
e Chair
of Phamacology and Toxicology Departament/Wright State
University, que participou de atividades na pós-graduação e proferiu
palestra na II Semana Científica da FFFCMPA, no período de setembro a
outubro de 2007;
2) no âmbito do projeto de Cooperação Internacional CAPES/GRICES –
“FORMED – Formação Médica e Educação”, recebemos a visita dos
seguintes pesquisadores:
- Prof. Helder Coelho - Professor Catedrático da Universidade de Lisboa no
Departamento de Informática da Faculdade de Ciências (FCUL).
Coordenador científico do Laboratório de Modelos e Arquitecturas
Computacionais (LABMAC) do Centro de Ciências da Complexidade (C3) da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Director do C3. Membro
Efectivo da Academia de Engenharia (1999). ECCAI fellow (2002). Período:
26/junho/2007 a 8/julho/2007 e também 13/01/2008 a 20/01/2008;
- Prof. Luis Correia - Coordenador do LabMAg - Laboratório de Modelação de
Agentes e Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciência da
Computação. Proferiu a palestra Conversando sobre: Vida Artificial:
Principais
Conceitos
e
alguns
Tópicos
de
Investigação.
Ambos investigadores são professores do Departamento de Informática da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (DI/FCUL/UL). Período:
21/08/2007
Ação de caráter contínuo. Atingida em 2007.
VA6

Indicador

Avaliação
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Objetivo:1/2

VA9

Normatizar e expandir a distribuição de fomento institucional para a
pesquisa
Documentação da normatização e valores dos recursos destinados ao
fomento no período.
O Programa de Apoio à Produção Científica Docente, criado pela Resolução
02/2006-GAB, que tem como objetivo apoiar e incentivar a produção
científica docente, por meio de:
a)*concessão de passagens para a participação em eventos científicos
nacionais;
b) confecção de pôsteres de trabalhos científicos;
c) serviço de versão português-inglês e de revisão de inglês, de resumos e
artigos completos a serem submetidos a revistas científicas. Conforme
verificamos na tabela abaixo houve um incremento da demanda atendida em
2007.

Indicador

Ano

Nº passagens

Nº pôsters

Nº versões

2006

04

36

12

2007
*
46
14
* em razão da Lei nº 11.439 de 29 de dezembro de 2006 (LDO), foram
suspensas durante este ano a concessão de passagens aéreas pelo
programa.
Resolução nº 05, de maio de 2005/GAB
Considerando a disponibilidade de recursos destinados ao fomento
institucional à pesquisa, resolve, que a requisição de materiais,
equipamentos ou serviços serão atendidas tendo como base os seguintes
critérios de prioridade: docente líder de grupo de pesquisa na instituição,
constante no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, com atividade
atual de orientação de alunos de pós-graduação da instituição; professor
com atividade atual de orientação de alunos de pós-graduação da instituição
e professor com atividade atual de orientação de alunos de iniciação
científica. Conforme verificamos na tabela abaixo houve um incremento
significativo nos valores no ano de 2007.
NATUREZA
2006
2007
Produtos químicos
30.307,80
77.527,25
Materiais de laborat.
110.745,17
126.602,75
Equipamentos
37.437,22
291.621,36*
* compra de equipamento no valor de R$ 148.116,55

Avaliação

Ação de caráter contínuo. Atingida em 2007.
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Objetivo:1/2

VA10

Identificar docentes com potencial de liderança acadêmica para a
formação de novos grupos de pesquisa
Acréscimo no número de Grupos de Pesquisa
Foram criados e certificados pela instituição, três novos Grupos de
Pesquisa em 2007: Grupo de Pesquisa em Gestação de alto risco e
medicina fetal- Pró-Feto; Ginecologia Oncológica e Aspectos
moleculares na caracterização e tratamento de doenças multifatoriais,
conforme consta na página do Diretório dos Grupos de Pesquisa no site
do CNPq (http://www.cnpq.br/)

Indicador

Avaliação

Ação de caráter contínuo. Atingida em 2007.

Objetivo:1/2

VA11

Relação dos equipamentos e das modificações estruturais.
- Foi reformada uma sala de aproximadamente 10 m2 e instalada uma um
autoclave para esterilizar a serragem usada nas gaiolas dos animais em
experimentação.

Indicador

Avaliação

Objetivo:1/2

Indicador

Avaliação

Modernizar a infra-estrutura do Biotério

Ação de caráter contínuo. Atingida em 2007.

VA12

Modernizar e expandir a infra-estrutura dos laboratórios de pesquisa
Relação dos equipamentos adquiridos e das modificações estruturais
na área física dos laboratórios
- Foi adquirido, com recursos do orçamento, o Analisador de
Aminoácidos S 433-DS para fluídos fisiológicos, equipado com a
determinação clássica de aminoácidos com troca iônica e reação póscoluna a lata temperatura com ninidrina, no valor de total de R$148.116,55
por importação direta.
Conforme processo nº 23103.002655/07-28
Foi realizada uma obra de readequação de espaço no Anexo I, com a
criação de 2 novos laboratórios, localizados no 2º e 3º pavimentos, com
aproximadamente 14 m2 cada, destinados à:
- microbiologia;
- esterilização e lavagem de materiais para cultivo celular.
Conforme processo nº 23103.002396/06-91.

Ação de caráter contínuo. Atingida em 2007.
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Objetivo:1/2

VA13

Aumentar a participação docente/discente nas atividade de Iniciação
Científica
Foi realizada a II Semana Científica, no período de 24 a 28 de setembro
de 2007, com a presença expressiva de docentes e discentes. Todas as
informações constam no Relatório Institucional do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq/2007.

Indicador

Avaliação

Ação de caráter contínuo. Atingida em 2007.

Objetivo:1/2

VA14

Indicador

Aumentar o número de docentes com Bolsas de Produtividade em
Pesquisa (PQ) do CNPq.
Bolsas em curso, constantes no site do CNPq (www.cnpq.br):, em nome da
FFFCMPA
Área
Nome
Nível Vigência
Cir.Torácica
Cristiano Feijó
PQ2
1/3/2007-28/2/2010
Fisiot.& Terap. PedroDall’Ago
PQ2
1/3/2007-28/2/2010
Microb.Médica Pedro
PQ2
1/2/2007-28/2/2010
d’Azevedo
Toxicologia
Claudia
R. PQ1D 1/3/2006-28/2/2009
Ramos

Avaliação

Ação de caráter contínuo. Atingida em 2007.

Objetivo:1/2

VA17

Indicador

Buscar recursos por meio da participação em editais dos órgão
governamentais de fomento à pesquisa.
Relatório de projetos contemplados em Editais de fomento.
A instituição, por meio da Pró-Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação,
concorreu aos seguintes editais:
- Chamada Pública: Edital MCT/FINEP/CT-INFRA-PROINFRA com o
projeto “Ampliação da Infra-estrutura de Pesquisa”, Ref.:0228/07. O projeto
foi recomendado pelo Comitê de Avaliação e aprovado pela Diretoria
Executiva da FINEP, obtendo recursos no valor de R$232.880,00
(duzentos e trinta e dois mil oitocentos e oitenta reais).
- Chamada Pública MCT/FINEP–Ação Transversal – TELEMEDICINA
09/2007 , juntamente com a Fundação de Apoio da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (FAURGS), Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
(ISCMPA), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento
Regional do Rio Grande do Sul e Centro Universitário Univates, como coexecutor do projeto Ref. 0725/07 – TVDMED: Customização de um
Equipamento para a melhoria no atendimento e acompanhamento médico
em TeleMedicina – o projeto foi recomendado pelo Comitê de Avaliação e
aprovado pela Diretoria Executiva da FINEP, obtendo recursos no valor
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Avaliação

total de R$ 374.454,36 (trezentos e setenta e quatro mil quatrocentos e
cinqüenta e quatro reais e trinta e seis centavos)
Ação de caráter contínuo. Atingida em 2007.

OBJETIVO Nº 3 - Criar novos Programas de Pós-graduação
Objetivo:1/2

VA15

Identificar especificidades na qualidade de novos docentes
objetivando a criação de novos Programas de Pós-graduação.
Ampliação no número de Programas de Pós-graduação

Indicador

Avaliaç
ão

Como ação contínua, a Comissão de Pós-graduação, em reuniões
ordinárias, discute e analisa os atuais Programas de Pós-graduação
periodicamente. Por outro lado, em reuniões de Direção são discutidas,
em conjunto com a Pró-Diretoria de Graduação, a qualificação dos novos
docentes para que os mesmos possam atuar tanto na graduação como
na pós-graduação visando elevar o potencial para elaborar proposta de
novos Programas de Pós-graduação.
Ação de caráter contínuo. Não avaliada em 2007.

Prof. Cláudio Osmar Pereira Alexandre
PRÓ-DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO
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PRÓ-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
O Relatório a seguir segue, rigorosamente, as metas e ações estabelecidas no Plano de Gestão
2004-2008 desenvolvido conforme a Metodologia OVAR. Indicaremos entre parênteses, ao lado de cada
objetivo e ação, o seu número correspondente no referido documento.
Objetivo
Descrição/
Ação
Avaliação

Objetivo
Descrição/
Ação
Avaliação
Objetivo
Descrição/
Ação

Avaliação

01
VA1

Desenvolver ações de relevância social
Realizar o Balanço Social

Não realizado. A meta não foi atingida tendo em vista a demanda institucional da
PRODDI para outras metas/ações não contempladas em seu plano para o ano de
2007. O balanço de 2007 será realizado em concomitância aos Balanços de 2005 e
2006.
01
VA2

Desenvolver ações de relevância social
Constituir equipe de trabalho para elaboração do Balanço Social

Não realizado. A meta não foi atingida tendo em vista que não foi constituída equipe
para a elaboração do Balanço Social.
01
VA8

Desenvolver ações de relevância social
Definir e organizar grade de eventos culturais

A meta foi atingida tendo em vista que foi organizada uma agenda de eventos
culturais para o ano de 2007. Foram planejados e organizados eventos culturais de
forma isolada, a saber: 1) Recepção aos calouros no ano de 2007; 2) Em
comemoração ao 46º aniversário da FFFCMPA organizou-se uma solenidade com a
apresentação do grupo vocal DE VEZ EM CANTO; 3) Outubro na Fundação –
foram organizados eventos em comemoração ao dia do professor e do funcionário
público: “Mostra de expressões sobre a docência”, apresentando desenhos com gizde-cera e tinta, realizados pelos professores da Instituição durante o Curso
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA FFFCMPA; Café na
Fundação com Moacyr Scliar: conversa sobre O LADO HUMANO DAS CIÊNCIAS
DA SAÚDE; Cantares (em comemoração ao dia do professor): Show com a cantora
Nanci Araújo, o intérprete Marcio Celi e o músico uruguaio radicado em Porto Alegre
e também cantor, Eduardo Solari; Show solo da Nanci Araújo - Cantares em
comemoração ao dia do Funcionário. Estas atividades foram organizadas
planejadas e organizadas em conjunto com o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e o
Núcleo de Humanidades da FFFCMPA. 4) Instituído o Café na Fundação, projeto
cultural desenvolvido pelos Núcleos de Humanidades e de Apoio Psicopedagógico
da FFFCMPA o Café na Fundação consiste mais em uma conversa do que uma
palestra propriamente dita. O convidado faz uma exposição sobre o tema escolhido
e inicia-se a discussão. O objetivo é debater temas importantes em um tom informal,
por isso é realizado na cafeteria. Sempre nas segundas quintas-feiras do mês, às
17h30, atividade aberta à comunidade.
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Objetivo
Descrição/
Ação
Avaliação

Objetivo
Descrição/
Ação
Avaliação

Objetivo
Descrição/
Ação

Avaliação

Objetivo
Descrição/
Ação

Avaliação

01

Desenvolver ações de relevância social
Caracterizar o perfil dos egressos, formados há mais de cinco
VA9
anos, nos cursos de graduação
Não realizado. A meta não foi atingida tendo em vista a demanda institucional da
PRODDI para outras metas/ações não contempladas em seu plano para o ano de
2007. Em 2008 será constituída uma comissão, coordenada pela PRODDI e que
contará com a participação do NAP e da assistente social para organizar os
trabalhos e realizar o perfil.
02
VA1

Consolidar a imagem institucional
Realizar o Balanço Social

Não realizado. A meta não foi atingida tendo em vista a demanda institucional da
PRODDI para outras metas/ações não contempladas em seu plano para o ano de
2007. O balanço de 2007 será realizado em concomitância aos Balanços de 2005 e
2006.
02
VA3

Consolidar a imagem institucional
Disponibilizar visitas dirigidas à Instituição

A partir de agosto de 2006, a PRODDI em conjunto com a Assessoria de
Comunicação organizou a sistemática de visitas dirigidas à Instituição. As visitas
são agendadas após solicitação individual no protocolo. De acordo com a demanda
são organizados grupos de visitação. As visitas dirigidas são precedidas por uma
explanação da PRODDI e consta de apresentação da estrutura curricular e das
condições de ensino e infra-estrutura da Instituição. Em seguida é realizada visita in
loco de salas de aula, anfiteatros, sala de videoconferência, Biblioteca, laboratórios
de ensino, e demais dependência de interesse do ponto de vista do ensino de
graduação. Ao todo foram realizadas 6 visitas individuais e 6 visitas de grupos de
aproximadamente 5 postulantes.
A meta foi 100% atingida
02
VA4

Consolidar a imagem institucional
Participar de eventos de divulgação institucional

A participação da PRODDI em eventos de divulgação é esporádica, tendo em vista
que é agendada em função de convite de entidades/escolas. No ano de 2007 não
recebemos convites para participar deste tipo de atividade. Entretanto
confeccionamos, ainda em 2006 material audiovisual com informações sobre a
estrutura curricular e infra-estrutura de ensino dos cursos de graduação e material
impresso sobre os cursos.
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Objetivo
Descrição/
Ação
Avaliação
Objetivo
Descrição/
Ação

Avaliação

Objetivo
Descrição/
Ação

Avaliação

02
VA8

Consolidar a imagem institucional
Definir e organizar a grade de eventos culturais.

A meta foi parcialmente atingida tendo em vista que foram planejados e organizados
eventos culturais no ano de 2007 como mencionado no objetivo VA9 (objetivo 01).
03
VA5

Propiciar a atualização/aperfeiçoamento dos servidores
Organizar cursos internos de qualificação dos técnicos e docentes

Durante o ano de 2007 a PRODI planejou, isoladamente ou em conjunto com
órgãos suplementares, os seguintes cursos/ventos de qualificação para técnicos e
docentes: 1) Com a Comissão de EaD foi organizado o Curso de Moodle – novo
ambiente de aprendizado, que contou com a participação de servidores docentes e
técnico-administrativos que atuam nas secretarias dos programas de pósgraduação. O curso foi organizado em turmas (turnos manhã e tarde) e teve 2
edições durante o ano de 2007. 2) Em conjunto com a PRODG e o Núcleo de Apoio
Psicopedagógico organizou o Curso de "Formação Continuada de Professores da
FFFCMPA” que foi ministrado no primeiro semestre de 2007 e que teve como
público alvo professores da FFFCMPA e preceptores da Santa Casa que atuam
com alunos de graduação da FFFCMPA. 3) Os servidores da área de Informática
realizaram treinamento, fora da Instituição, em sistemas como o Opel L-DAP e
PostgreSQL - Fundamentos, SQL básico e SQL avançado. 4) A FFFCMPA
proporcionou a vinda de pessoal do LCC da UFMG para treinamento de servidores
da Informática para a implantação da coleta de dados, via sistema PingIfes; 4) Em
conjunto co m a coordenação do Curso de Fonoaudiologia organizou a Oficina de
Bem-estar Vocal, dirigida para professores e funcionários e demais interessados
que tem a voz como instrumento principal de trabalho, e que faz uma abordagem
teórica (esclarecimentos e orientações) e prática (exercícios de voz) sobre o tema.
A meta foi 100% atingida.
03

Propiciar a atualização/aperfeiçoamento dos servidores
Viabilizar a participação em atividades de aperfeiçoamento e
VA6
intercâmbio institucional
Em 2007 a FFFCMPA proporcionou a vinda de pessoal do LCC da UFMG para
treinamento de servidores da Informática para a implantação da coleta de dados, via
sistema PingIfes. Servidores do Setor de Informática, em diferentes momentos,
realizaram intercâmbios e troca de experiências com pessoal técnico da UFRGS e
da RNP, para a implementação de novas tecnologias na Instituição. A PRODDI
deseja, entretanto, estender este tipo de atividade de aperfeiçoamento à outros
setores da Instituição.
A meta foi 100% atingida.

Comentários:
A Pró-Diretoria de Desenvolvimento Institucional envolveu-se durante o ano de 2007, com diversos
projetos institucionais não previstos em seus objetivos e ações previamente definidos, mas que
contribuíram para o aperfeiçoamento das atividades meio e fim da Instituição:
• Acompanhamento e realização de procedimentos técnicos necessários à avaliação para fins de
reconhecimento dos Cursos de Graduação em Biomedicina e Nutrição, em conjunto com as
coordenações dos cursos;
• Acompanhamento dos trabalhos das pedagogas da instituição no que diz respeito a revisão dos
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•
•
•
•
•

•

•
•
•

projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em Biomedicina, Medicina e Nutrição e do Projeto
Pedagógico-Institucional da FFFCMPA;
Estudo e confecção de edital de técnica e preço para a seleção de empresas responsáveis pela
realização do concurso vestibular 2008 e do processo seletivo de médicos residentes para o ano de
2008;
Coordenação do Concurso Vestibular em conjunto com a empresa contratada para a realização do
concurso;
Planejamento e desenvolvimento de sistema eletrônico de postagem de projetos, via Internet, para o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência para o ano de 2008;
Planejamento e desenvolvimento de sistema eletrônico de avaliação de disciplinas, de professores e
de auto-avaliação de alunos, em conjunto com a Comissão Interna de Avaliação e Pró-Diretoria de
Graduação;
Estruturação de uma “Equipe de Desenvolvimento e Suporte” constituída por servidores efetivos,
terceirizados e estagiários da área de Informática vinculados a um projeto de pesquisa e
desenvolvimento nas áreas de: 1. Banco de dados online com php e mysql; 2. Sala Virtual Moodle
(espaço de estudos e aprendizagem online); 3. Serviços web para departamentos técnicoadministrativos; 4. Suporte ao usuário;
Planejamento de um Sistema de Protocolo Eletrônico, que será desenvolvido pelo setor de
informática, com as seguintes funcionalidades: serviço web através do protocolo http e banco de
dados; suporte à acesso autenticado; serviço de acesso remoto e multi-usuário; interface web para
acompanhamento de processo; geração de código de processo conforme a Portaria N° 3, de 16 de
maio de 2003 , da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação;
Planejamento e elaboração de editais para a seleção de docentes e de concurso de ingresso
extravestibular, em conjunto com a Pró-Diretoria de Graduação;
Planejamento de renovação do parque de computadores da Biblioteca, laboratórios de Informática e
computadores da área de administração, em conjunto com a Pró-Diretoria de Administração e
Finanças.
Planejamento, estudo de viabilidade e elaboração, em conjunto com as demais Pró-Diretorias, do
projeto institucional para atender ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais – REUNI definido pelo Decreto Nº. 6.096 de 24 de abril de 2007.
Evelise Fraga de Souza Santos
PRÓ-DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
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PRÓ-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
O Relatório a seguir segue, rigorosamente, as metas e ações estabelecidas no Plano de Gestão
2004-2008 desenvolvido conforme a Metodologia OVAR. Indicaremos entre parênteses, ao lado de cada
objetivo e ação, o seu número correspondente no referido documento.
OBJETIVO Nº 1 - Agilizar os processos de aquisição e distribuição de bens e serviços
Meta/
Objetivo: 1
Indicador
Avaliação

Meta/
Objetivo: 1

VA1

Informatizar o sistema de aquisição de bens e serviços

A variável de ação, prevista para ser implementada no segundo
semestre de 2007, será efetivamente implantada no exercício de 2008.
Não realizado.

VA1

Informatização da Biblioteca e Laboratórios de Informática
Com o Objetivo de renovar o parque de informática foram adquiridos
106 novos computadores para a Biblioteca e para os Laboratórios de
aulas práticas de informática perfazendo o valor de R$ 142.994,00
conforme Pregão Eletrônico n. º 17/2007.

Indicador

Avaliação

Meta atingida.

Meta/
Objetivo: 1

VA1

Com o Objetivo de qualificar os equipamentos de áudio e vídeo nas
salas de aula foram adquiridos novos data shows e Kits de
computadores para todas as salas conforme Pregão Eletrônico n. º
09/2007.

Indicador

Avaliação

Informatização das salas de aula

Meta atingida.
OBJETIVO Nº 2 - Reestruturar e racionalizar os processos administrativos

Meta/
Objetivo: 2
Indicador

VA3

Informatizar o protocolo.
A variável de ação, prevista para ser implementada no quarto trimestre
de 2007, foi desenvolvida e será implementada no exercício de 2008
conforme desenvolvimento abaixo especificado:
O Desenvolvimento do Sistema de Protocolo divide-se em 4 etapas:
Escolha e planejamento da plataforma de desenvolvimento ; Design
Visual; Desenvolvimento de Módulos; Treinamento de Usuários
O status atual do Sistema de Protocolo está especificado conforme as 4
etapas acima mencionadas:
Escolha da plataforma de desenvolvimento (etapa concluída 100 %)
A plataforma para o desenvolvimento do software foi escolhida de forma
a acompanhar a experiência já estabelecida com o Sistema Acadêmico
do Derca. Portanto, o Sistema de Protocolo será desenvolvido em
linguagem PHP5 e com apóio do Banco de Dados MySQL. Desta forma,
o Sistema de Protocolo terá acesso Web, facilitando o uso pelos
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Avaliação

usuários, que não precisarão instalar nenhum programa em seus
computadores. Também nesta etapa foi selecionado, montado e
configurado o servidor (hardware) que está hospedando o sistema.
Design Visual (etapa concluída 100%)
O Design Visual foi desenvolvido com sucesso seguindo orientações da
pró-reitoria de desenvolvimento institucional que disponibilizou 1
estagiário para o auxílio na pesquisa de modelos e nos testes.
Desenvolvimento de Módulos (etapa concluída 65%)
Desenvolvimento de Módulos contempla a programação em si de todos
os componentes e rotinas capazes de gerar o software. Os módulos
necessários são:
Gerador de documentos em pdf (100%)
Conversão de todos os formulários do Setor de Protocolo em versão
web (60%)
Rotina de envio de e-mails (100%)
Integração com o Servidor de Chamados (100%)
Instalação do Servidor de Chamados (20%)
Este Servidor de chamados depende da migração do novo servidor de
e-mails com a autenticação ldap na FFFCMPA.
Instalação e configuração do Servidor de Chamados (20%)
Acesso restrito para atividade de administração (40%)
Treinamento de Usuários (etapa concluída 0%)
Após conclusão da Etapa de Desenvolvimento de Módulos está
programada dois tipos de treinamentos de usuários:
Treinamento específico dos funcionários do Setor de Protocolo:
capacitação para trabalharem como administradores do sistema e
também como orientadores de novos usuários.
Treinamento e apresentação à comunidade institucional.
nformatizar o sistema de aquisição de bens e serviços A variável de
ação, prevista para ser implementada no segundo semestre de 2007,
será efetivamente implantada no exercício de 2008. A protelação se
deve falta de servidores de TI, uma vez que, o único servidor do quadro
nesta área está envolvido com o sistema de informatização do
protocolo.
Meta parcialmente atingida.
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OBJETIVO Nº 3 - Racionalizar custos de bens e serviços
Meta/
Objetivo: 3
Indicador
Avaliação
Meta/
Objetivo: 3
Indicador
Avaliação
Meta/
Objetivo:
Indicador
Avaliação
Meta/
Objetivo:
Indicador
Avaliação
Meta/
Objetivo:

Indicador

Avaliação

VA5

Instalar sensores de presença nos banheiros

Foram instalados em todos os banheiros coletivos sensores de
presença, evitando dessa forma desperdício de energia elétrica.
Meta atingida.
Racionalizar a utilização de impressões nos Departamentos
Acadêmicos e Disciplinas por área.
A aquisição e instalação em rede de impressoras laser nos
departamentos acadêmicos em substituição às impressoras de menor
porte individualizadas, a ação teve como objetivo reduzir custos com
impressão na Instituição.
Meta atingida.
VA7

Melhoria das instalações físicas da FFFCMPA
Contratação de empresa para reforma do elevador de serviços,
adaptando o mesmo para acesso de pessoas com deficiências.
Meta atingida.
Melhoria na segurança e no controle do acesso a FFFCMPA
Foi adquirido e instalado um Sistema de Controle de Acesso Biométrico
nas dependências da FFFCMPA, considerando a necessidade de
controle fidedigno de entradas e saídas de pessoas que transitam
diariamente nas dependências da Instituição.
Meta atingida.
Melhoria das instalações física da FFFCMPA
Com o objetivo de melhorar as instalações Físicas da FFFCMPA
efetuou-se a contratação de empresa de serviços de engenharia para
execução de reforma nos laboratórios de informática para aulas
práticas, genética e CPD, conforme processo licitatório nº
23.103.002625/07-67,
na
modalidade
de
Concorrência
nº
003/FFFCMPA/2007, no valor de R$ 205.998,41. Meta compartilhada
com a diretora geral.
Meta atingida.
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Meta/
Objetivo:

Indicador

Avaliação

Construir o Anexo II de acordo com a disponibilidade orçamentária
Com o objetivo transformar a fffcmpa em uma Universidade
Especializada na Área da Saúde a Instituição contratou empresa de
prestação de serviços de engenharia para execução da 4ª Etapa do
Anexo II, conforme licitação na modalidade de Concorrência, processo
nº 23103.002519/07-10, no valor de R$ 6.779.168,80. . Meta
compartilhada com a diretora geral.
Meta atingida.

Eugênio Stein
PRÓ-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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4. GESTÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES
4.1 – Programas
4.1.1 – Programa 1073 - UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI
4.1.1.1 Dados Gerais
Tipo de Programa
Objetivo Geral

1073 – Programa finalístico
Reformar a educação superior e estruturar as Instituições
Federais de Ensino, preparando-as para as tendências de
futuro, ampliando com qualidade o acesso ao ensino de
graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a
disseminar o conhecimento e promover condições para o
desenvolvimento sustentável do País.
Fernando Haddad
Ronaldo Mota

Gerente do Programa
Gerente Executivo
Indicadores
ou
Parâmetros
Utilizados
Público-alvo (beneficiários)
Alunos e Professores das Instituições Federais de Ensino
Superior- IFES.

4.1.2 – Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União
4.1.2.1 Dados Gerais
Tipo de Programa
0089 – Atividade meio na FFFCMPA
Objetivo Geral
Assegurar os benefícios previdenciários legalmente
estabelecidos aos servidores inativos da União e seus
pensionistas e dependentes
Gerente do Programa
Ministério da Previdência Social
Gerente Executivo
Ministério da Previdência Social
Indicadores
ou
Parâmetros
Utilizados
Público-alvo (beneficiários)
Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo,
servidores inativos, dependentes e pensionistas
4.1.3 – Programa 0750 – Apoio Administrativo
4.1.3.1 Dados Gerais
Tipo de Programa
0750 – Apoio Administrativo
Objetivo Geral
Prover os órgãos da União dos meios administrativos para
a implementação e gestão de seus programas finalísticos
Gerente do Programa
Fernando Haddad
Gerente Executivo
Ronaldo Mota
Indicadores
ou
Parâmetros
Utilizados
Público-alvo (beneficiários)
Governo – servidores da FFFCMPA
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4.1.4 – Programa 1375 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação
4.1.4.1 Dados Gerais
Tipo de Programa
1375 – Programa finalístico
Objetivo Geral
Formar recursos humanos de alto nível, com o propósito de
gerar conhecimento científico e solucionar os grandes
desafios
educacionais,
científicos,
tecnológicos,
econômicos e sociais do Brasil.
Gerente do Programa
Fernando Haddad
Gerente Executivo
Jorge Guimarães
Indicadores
ou
Parâmetros
Utilizados
Público-alvo (beneficiários)
Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior,
pesquisadores, bem como o cidadão graduado que
demonstre interesse em capacitação pós-graduada.
4.2 - Gestões das Ações
4.2.1 - Ação – 0181 – Pagamento de Aposentados e Pensões – Servidores Civis
Tipo
0181 - Atividade Meio na FFFCMPA
Finalidade
Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos
do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em
cumprimento às disposições contidas em regime
previdenciário próprio.
Descrição
Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário
próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou
dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão
mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de
exercícios anteriores.
Unidade
Responsável
pelas Ministério da Educação
Decisões Estratégicas
Unidades Executoras
26284 – Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas
de Porto Alegre
Coordenador da Ação
Bruno Heerdt
4.2.2 - Ação - 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do
Regimento de Previdência dos Servidores Públicos Federais.
Tipo
0181 - Atividade Meio na FFFCMPA
Finalidade
Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas
Autarquias e Fundações para o custeio do regime de
previdência dos servidores públicos federais na forma do
art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
Descrição
Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário
próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou
dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão
mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de
exercícios anteriores.
Unidade
Responsável
pelas Ministério da Educação
Decisões Estratégicas
Unidades Executoras
26284 – Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas
de Porto Alegre
Coordenador da Ação
Bruno Heerdt
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4.2.3 - Ação – 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados.
Tipo
Tipo 2010 - Apoio Administrativo
Finalidade
Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho,
condições adequadas de atendimento aos seus
dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93.
Descrição
Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago
diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos
servidores e empregados que tenham filhos em idade préescolar, conforme dispõe o Decreto 977/93.
Unidade
Responsável
pelas Ministério da Educação
Decisões Estratégicas
Unidades Executoras
26284 – Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas
de Porto Alegre
Coordenador da Ação
Bruno Heerdt
4.2.4 - Ação – 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados.
Tipo
Tipo 2011 - Apoio Administrativo
Finalidade
Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia,
pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao
custeio parcial das despesas realizadas com transporte
coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos
militares, servidores e empregados públicos da
Administração Federal direta, autárquica e fundacional da
União, bem como aquisição de vale-transporte para os
empregados das empresas públicas e sociedades de
economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e da
seguridade social, nos deslocamentos de suas residências
para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei
n° 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36,
de 23 de agosto de 2001.
Descrição
Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União,
de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio
parcial das despesas realizadas com transporte coletivo
municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares,
servidores e empregados públicos da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos
deslocamentos de suas residências para os locais de
trabalho e viceversa.
Unidade
Responsável
pelas Ministério da Educação
Decisões Estratégicas
Unidades Executoras
26284 – Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas
de Porto Alegre
Coordenador da Ação
Bruno Heerdt
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4.2.5 - Ação – 2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados.
Tipo
Tipo 2012 - Apoio Administrativo
Finalidade
Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia,
pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com
recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do
servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticketalimentação ou refeição ou manutenção de refeitório.
Descrição

Unidade
Responsável
Decisões Estratégicas
Unidades Executoras
Coordenador da Ação

Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia
o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos,
de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de
vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio
da manutenção de refeitório.
pelas Ministério da Educação
26284 – Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas
de Porto Alegre
Bruno Heerdt

4.2.6 - Ação – 4008 – Acervo Bibliográfico Destinado às IFES e Hospitais de Ensino
Tipo
Tipo 4008 – Ação finalística
Finalidade
Possibilitar a manutenção, a preservação, a disponibilizarão
e ampliação do acervo bibliográfico das IFES e hospitais de
ensino, para melhoria da qualidade do ensino de
graduação.
Descrição
Aquisição de bibliografia básica para o ensino de
graduação. Ordenação, catalogação, manutenção de
sistemas
informatizados,
limpeza,
manutenção
e
recuperação do acervo.
Unidade
Responsável
pelas Ministério da Educação
Decisões Estratégicas
Unidades Executoras
26284 – Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas
de Porto Alegre
Coordenador da Ação
Bruno Heerdt
4.2.7 - Ação – 4009 – Funcionamento dos Cursos de Graduação
Tipo
Tipo 4009 – Ação finalística
Finalidade
Manutenção da Infra-estrutura física do Campus,
manutenção dos serviços terceirizados, pagamento dos
serviços Público e de Pessoal Ativo.
Descrição
Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das
Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, formar
profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes
setores da sociedade, capazes de contribuir para o
processo de desenvolvimento nacional, com transferência
de conhecimento
pautadas em regras curriculares.
Unidade
Responsável
pelas Ministério da Educação
Decisões Estratégicas
Unidades Executoras
26284 – Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas
de Porto Alegre
Coordenador da Ação
Bruno Heerdt
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4.2.8 - Ação – 6373 – Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino
Tipo
Tipo 6373 – Ação finalística
Finalidade
Restauração/Modernização das Edificações/Instalações,
com vistas a um adequado estado de uso, por meio de
obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma e
adaptação, bem como aquisição e/ou reposição de
materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras,
observados os limites da legislação vigente.
Descrição
Recuperar, manter e/ou modernizar a infra-estrutura física
das IFES e dos Hospitais de Ensino, para assegurar a
expansão da oferta de vagas do ensino de graduação, com
qualidade.
Unidade
Responsável
pelas Ministério da Educação
Decisões Estratégicas
Unidades Executoras
26284 – Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas
de Porto Alegre
Coordenador da Ação
Bruno Heerdt
4.2.9 - Ação – 4006 – Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação
Tipo
Tipo 4006 – Ação finalística
Finalidade
Desenvolver ações para assegurar a manutenção e o
funcionamento dos cursos de pós-graduação nas IFES,
correspondendo a dispêndios com a coordenação dos
programas de Pós-graduação, abrangendo organização das
atividades de ensino e pesquisa.
Descrição
Formar profissionais de alta qualificação para atuar nos
diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para
o processo de desenvolvimento nacional, com transferência
de conhecimento pautada em regra curriculares.
Unidade
Responsável
pelas Ministério da Educação
Decisões Estratégicas
Unidades Executoras
26284 – Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas
de Porto Alegre
Coordenador da Ação
Bruno Heerdt
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4.3 – Resultados

PROGRAMA DE GOVERNO
12.365.0750.2010.0043 - ASSISTÊNCIA PRÉESCOLAR
12.364.1073.4009.0043-FUNCIONAMENTO DE
CURSOS DE GRADUAÇÃO
12.331.0750.2011.0043 - AUXÍLIO
TRANSPORTE
12.306.0750.2012.0043 - AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
09.272.0089.0181.0043 - PAGAMENTO DE
APOSENTADORIAS E PENSÕES
12.364.1073.6373.0043 - MODERNIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA
12.364.1073.4008.0043 - AMPLIAÇÃO DO
ACERVO BIBLIOGRÁFICO
12.364.1075.4006.0043 - FUNCIONAMENTO
DOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO
12.364.1073.09HB.0001 - CONTRIBUIÇÃO DA
UNIÃO PARA O REGIME DE PSS
12.301.0750.2004.0043 - ASSISTÊNCIA
MÉDICA E ODONTOLÓGICA
S U B - T O T AL

AUTORIZADO
TESOURO
PRÓPRIO
PESSOAL
OCC
OCC
14.062.302

34.992
3.614.099

807.716

R$ 1,00
EX ECUT ADO
TESOURO
PRÓPRIO
PESSOAL
OCC
OCC
11.586.550

22.057
3.608.781

254.621,00

-

48.773

-

-

48.773

-

-

325.085

-

-

325.085

-

6.513.404

-

-

700.000

-

100.000

2.725.298
23.301.004

-

-

-

-

700.000

-

-

99.862

-

40.000

-

-

38.862

-

-

-

-

-

33.529

-

-

-

4.896.478

TOTAL

823.386

6.026.304

1.631.102

2.222.086
19.834.940

4.843.420

29.828.584

651.609,00

906.230
25.584.590

DESTAQUES
12.364.1375.0487.0001 - CONCESSÃO E
MANUTENÇÃO DE BOLSAS (CAPES/MEC)
12.364.0043.4020.0001 - CONCESSÃO DE
BOLSAS DE ESTUDOS (CAPES/MEC)
12.364.1073.4005.0001-FUNCIONAMENTO DA
RESIDÊNCIA MÉDICA (SESu/MEC)
12.364.1073.6373.0043 - MODERNIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA

12.346.1073.8551.0001 - COMPLEMENTAÇÃO
PARA O FUNCIONAMENTO DAS IFES
12.302.1073.6379.0001 - COMPLEMENTAÇÃO
P/O FUNC. DOS HOSP. DE ENSINO FED.
12.364.1073.8675.0001 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
A ESTUDANTES ESTRANGEIROS
19.572.0461.2095.0001 - FOMENTO A PROJETOS DE
IMPLANTAÇÃO E RECUP. DA INFRA-ESTRUT.

10.306.1215.0806.0001-APOIO A ESTUDOS E
PESQ. S/A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.122.1067.2272.0001-GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMAS
S U B - T O T AL

-

354.264

-

-

354.264

-

-

115.500

-

-

115.500

-

-

5.904.738

-

-

5.904.738

-

-

609.477

-

-

609.477

-

-

5.969.609

-

-

5.969.609

-

580.000

580.000

6.750

6.750

118.154

118.154

30.597

30.597

1.101

1.101

13.690.190

-

13.690.190

-

TOTAL

13.690.190

13.690.190

TOTA L - GER AL

43.518.774

39.274.780

Fonte: DEPLAN
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O Orçamento destinado à Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre para o
Exercício de 2007 foi de R$ 43.518.774,53 (quarenta e três milhões, quinhentos e dezoito mil,
setecentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos), provenientes de dotação inicial,
créditos suplementares e destaques. Desse recurso, a Instituição executou o montante de R$
39.274.779,67 (trinta e nove milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais
e sessenta e sete centavos), para executar as seguintes ações:
Ação – 0181 – Pagamento de Aposentados e Pensões – Servidores Civis
Essa ação de despesas com pessoal foi realizada de acordo com a legislação vigente, através dos
sistemas SIAPE e SIAFI, onde foram feitas as apropriações, efetuados os pagamentos de servidores
inativos e pensionistas, no valor de R$ 6.026.304,00, correspondente a 153 pessoas aposentadas e a 24
instituidores de pensão. Os objetivos foram 100% atingidos.
Tabela – Metas e Resultados no Exercício
Previstas
Física
Financeira
189
6.513.404,00

Realizadas
Física
Financeira
180
6.026.304,00

Ação - 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do
Regimento de Previdência dos Servidores Públicos Federais.
Essa ação de despesas com pessoal foi realizada de acordo com a legislação vigente, através dos
sistemas SIAPE e SIAFI, onde foram feitas as apropriações e efetuadas todas as retenções e
recolhimentos das Contribuições da União em 2007. O montante executado foi de R$ 2.222.085,52
durante todo o exercício, tendo sido atingido os objetivos em 100%.
Tabela – Metas e Resultados no Exercício
Previstas
Física
Financeira
2.725298,00

Realizadas
Física
Financeira
2.222.085,52

Ação – 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados.
A Assistência Pré-Escolar para dependentes de servidores desta Instituição contou com a aprovação de
R$ 34.992,00 e a execução de R$ 22.057,29, correspondente à média de 27 crianças por mês, com
idade de 0 a 7 anos. A ação foi executada normalmente durante todo o exercício, tendo sido atingidos os
objetivos em 100%.
Tabela – Metas e Resultados no Exercício
Previstas

Realizadas
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Física
46

Financeira
34.992,00

Física
29

Financeira
22.057,29

4.3.4 - Ação – 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados.
O Auxílio Transporte beneficiou em média 77 servidores por mês no decorrer do exercício, totalizando a
quantia executada de R$ 48.773,00. A ação foi executada normalmente durante todo o exercício, tendo
sido atingidos os objetivos em 100%.
Tabela – Metas e Resultados no Exercício
Previstas
Física
Financeira
92
46.966,00

Realizadas
Física
Financeira
80
48.773,00

4.3.5 - Ação – 2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados.
Foram beneficiados, em média, 235 servidores por mês com o programa de auxílio alimentação do
governo federal, totalizando a quantia executada de R$ 325.085,00. A ação foi executada normalmente
durante todo o exercício, tendo sido atingidos os objetivos em 100%.
Tabela – Metas e Resultados no Exercício
Previstas
Física
Financeira
255
314.119,00

Realizadas
Física
Financeira
240
325.085,00

4.3.6 - Ação – 4008 – Acervo Bibliográfico Destinado às IFES e Hospitais de Ensino
Foi autorizado o montante de R$ 100.000,00 para aquisição de livros e periódicos, tendo sido utilizado a
quantia de R$ 99.862,19. A aquisição de livros, no ano de 2007, foi a maior nos últimos 10 anos, como
pode ser demonstrado no gráfico a seguir:
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Tabela – Metas e Resultados no Exercício
Previstas
Física
Financeira
100.000,00

Realizadas
Física
Financeira
99.862,00

4.3.7 - Ação – 4009 – Funcionamento dos Cursos de Graduação
A quantia destinada ao Funcionamento de Cursos de Graduação foi de R$ 18.489.177,00 que
representa 42,47% do orçamento total. A despesa com Pessoal Ativo, vinculado a esse programa,
constitui cerca de 76,07% deste montante. Nele também se encontram as principais despesas de
Custeio da Instituição. O montante executado foi R$ 15.449.951,88.
Tabela – Metas e Resultados no Exercício
Física
808

Previstas
Financeira
18.489.177,00

Realizadas
Física
Financeira
819
15.449.951,88

4.3.8 - Ação – 6373 – Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino
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Neste programa foram previstas as despesas com obras, instalações e aquisição de equipamentos e
material permanente, no montante de R$ 1.523.386,00 e mais a quantia de R$ 609.477,30 como
destaque. Desse valor foi executada a quantia de R$ 1.961.087,29.
Tabela – Metas e Resultados no Exercício
Previstas
Física
Financeira
1.523.386,00

Realizadas
Física
Financeira
1.961.087,29

4.3.9 - Ação – 4006 – Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação
Previsão de R$ 40.000,00 para as despesas de custeios com os cursos de Pós-Graduação, do qual foi
executado o valor de R$ 38.861,62.
Tabela – Metas e Resultados no Exercício
Previstas
Física
Financeira
140
40.000,00

Realizadas
Física
Financeira
132
38.861,00

Cumprimento de Sentenças Judiciais:
Os recursos para pagamento de precatórios foram descentralizados ao Tribunal Regional Federal da 4°.
Região, em cumprimento ao disposto no art. 28 da Lei n° 10.524, de 25 de julho de 2002.
Funcionamento da Residência Médica:
Para manter o Programa da Residência Médica aos alunos egressos do curso de medicina, que visa ao
seu aperfeiçoamento/especialização, a Fundação manteve um convênio com a SESu/MEC de 230
bolsas de auxílio a estudantes, totalizando o valor executado de R$ 5.904.738,34.
Complementação para o Funcionamento das IFES:
Recursos de Destaque concedido pela SESu/MEC para Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica
(R$ 131.979,61), Obras e Instalações (R$ 5.829.535,49) e Equipamentos e Material Permanente
(8.09400), totalizando R$5.969.609,10.
Concessão e Manutenção de Bolsas:
Foi realizado Termo Aditivo Simplificado ao convênio de n° DS-121/00 com a CAPES/MEC para
formação de especialistas em nível de Mestrado e Doutorado, no valor de 354.26400, referente a 29
bolsas de estudos.
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Fomento a Pós-Graduação:
Convênio com a CAPES/MEC-PROAP de n° 57/00 para proporcionar melhores condições às Instituições
de Ensino Superior, para a formação de Recursos Humanos, a produção e o aprofundamento do
conhecimento científico nos cursos de pós-graduação, “Stricto Sensu”, no montante de R$ 115.500,04.
Fomento a Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura:
Ampliar e expandir a atividade de pesquisa com a aquisição de equipamentos para o desenvolvimento
de novas linhas de pesquisa em biologia molecular celular e tecidual. Montante liberado através de
destaque foi de R$ 118.154,42.
Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais:
Recurso de destaque para serviços de engenharia para execução de parte do Anexo II, no montante de
R$ 580.000,00.
Apoio a Estudos e Pesquisas sobre a Alimentação e Nutrição:
Apoio a Estudos e Pesquisas sobre a Alimentação e Nutrição, com enfoque na recuperação nutricional e
alimentação saudável, no valor de R$ 30.596,68.
Gestão e Administração de Programas:
Destaque orçamentário para atender despesa com diárias e locomoção dos participantes do Curso de
Capacitação Técnica em Planejamento, no valor de R$ 1.100,65.
Concessão de Benefícios a Estudantes Estrangeiros:
Pagamento de Bolsas a estudantes estrangeiros em graduação no Brasil, participantes do Projeto Milton
Santos de Acesso ao Ensino Superior – PROMISAES, no valor de R$ 6.750,00.
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COMPARAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2007 COM O DE 2006
ORÇAMENTÁRIO
2006
2007

Variação

EXECUTADO
2006
2007

Variação

Pessoal
Ativos
Obrig. Patronais
Inativos

10.763.778,00 14.062.302,00
2.062.487,00 2.725.298,00
5.511.428,00 6.513.404,00
18.162.025,00 23.301.004,00

30,65 10.594.284,95 11.586.549,73
32,14 2.004.869,00 2.222.085,52
18,18 5.505.253,33 6.026.303,65
28,30 18.104.407,28 19.834.938,90

9,37
10,84
9,47
9,56

20,14

8.897.648,23 10.945.850,57

23,02

176,34

3.135.087,08 8.493.990,20

170,94

39,99 30.137.142,59 39.274.779,67

30,33

Outras Despesas
Correntes
Investimentos
Total Geral

9.615.535,37 11.552.003,32
3.135.952,04

8.665.767,21

31.089.180,41 43.518.774,53
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5. DESEMPENHO OPERACIONAL
A Instituição vem utilizando alguns indicadores que permitam aferir resultados de eficiência,
eficácia e economicidade das ações desenvolvidas pela administração. Os índices abaixo listados são
de produtividade e foram calculados em conformidade com a Decisão TCU nº 408/2002 – Indicadores de
Gestão versão revisada em janeiro de 2007.
O estabelecimento destes indicadores oportuniza a FFFCMPA a comparabilidade em uma série
histórica e faz com que tenhamos instrumentos para acompanhar a evolução de aspectos considerados
relevantes em nosso desempenho, indicando a necessidade de aperfeiçoamento em áreas específicas
ou mesmo a correção de eventuais distorções.
Indicadores TCU – 2007

Custo Corrente/Aluno Equivalente
Aluno Tempo Integral/Professor
Aluno Tempo Integral/Funcionário
Funcionário/Professor
Grau de Participação Estudantil
Grau de Envolvimento com PG

2007
6593,66
9,33
11,64
0,79
1,12
0,13

Conceito CAPES/MEC para PG

4,67

Índice de Qualificação Corpo Docente
Taxa de Sucesso na Graduação

3,85
0,93
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Série histórica dos indicadores do TCU (2003-2007):

Gráfico 1B – Custo corrente/aluno equivalente: demonstra a forma como os recursos alocados na
produção de ensino e pesquisa estão sendo utilizados
Gráfico 2 – Aluno Tempo Integral/professor equivalente: quantifica o número de alunos por docente em
tempo integral
Gráfico 3B – Aluno TI/funcionário equivalente: quantifica o número de alunos por funcionários
Gráfico 4B – Funcionário equivalente/professor equivalente: valora a relação de servidor técnicoaministrativo/docente
Gráfico 5 – Grau de participação estudantil: exprime o grau em que os alunos se utilizam da capacidade
instalada na instituição e a velocidade da integralização curricular.
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Gráfico 6 – Grau de envolvimento com a Pós-Graduação: retrata o grau de envolvimento em atividades
de pesquisa e pós-graduação, relacionado os alunos matriculados em programas de pós com os de
graduação mais pós (número de indivíduos).
Gráfico 7 – Conceito da Pós-Graduação (CAPES): expressa a evolução dos conceitos obtidos pelos
programas de pós ao longo da série
Gráfico 8 – Índice de qualificação do corpo docente (IQCD): demonstra a qualificação efetiva do corpo
docente baseada na titulação
Gráfico 9 – Taxa de sucesso na Graduação: fornece o índice de alunos que concluem o s cursos no
tempo padrão de duração prevista para cada curso individualmente. O indicador mostra a queda na taxa
de sucesso, causada pela evasão nos novos cursos (biomedicina e nutrição) e que formaram a primeira
turma no ano de 2007. A instituição já vem adotando mecanismos para “reposição” e/ou manutenção
destes alunos até a conclusão do curso.
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Além disto, outros indicadores de desempenho para aferição anual da atuação da FFFCMPA mostram o
crescimento ascendente da Instituição nos últimos anos e os investimentos feitos para a melhoria da
qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão.

Este gráfico apresenta a evolução do parque computacional e mostra claramente o investimento em
equipamentos em todas as áreas, mas principalmente os destinados aos alunos de Graduação.
No ano de 2007 foram substituídos 33 equipamentos na Biblioteca e adquiridos 100 novos
computadores para 02 laboratórios de informática que serão disponibilizados em breve.
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ACERVO BIBLIOTECA
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Este gráfico apresenta a composição do acervo da Biblioteca, demonstrando um aumento significativo
no investimento em livros destinados aos alunos.
Além do investimento financeiro a instituição procura manter o padrão de qualidade de seu corpo
docente, não só no que diz respeito à qualificação, mas também ao número de docentes no quadro,
como pode ser demonstrado nos gráficos abaixo.
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TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE
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Outro indicador importante relaciona-se ao desempenho dos alunos e da própria instituição frente às
constantes avaliações realizadas pelo Ministério da Educação e pela CAPES e que asseguram que a
Instituição tem cumprido, de forma significativa, seu papel como instituição de ensino.
Avaliação do Curso de Graduação em Biomedicina
Conceitos na Avaliação das Condições de Ensino, para reconhecimento (2007): 4
Corpo Docente: 4
Organização Didático-Pedagógica: 4
Instalações: 4
Avaliação do Curso de Graduação em Medicina
Conceito no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (2004): 5
Conceito no Exame Nacional de Cursos (2003): B
Conceito no Exame Nacional de Cursos (2002): B
Conceito no Exame Nacional de Cursos (2001): A
Conceitos na Avaliação das Condições de Ensino, para renovação de reconhecimento (2003):
Corpo Docente: MB (Muito Bom)
Organização Didático-Pedagógica: B (Bom)
Instalações: MB (Muito Bom)
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Avaliação do Curso de Graduação em Nutrição
Conceitos na Avaliação das Condições de Ensino, para reconhecimento (2007): 5
Corpo Docente: 5
Organização Didático-Pedagógica: 5
Instalações: 5
Avaliação dos Programas de Pós-Graduação em 2007 (CAPES)
Hepatologia (M e D) – 4
Patologia (M e D) – 5
Ciências Médicas (M e D) - 5

6. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA
Não houve

7. INSTITUIÇÃO BENEFICIADA POR RENÚNCIA FISCAL
Não houve

8. OPERAÇÕES DE FUNDOS
Não houve

9. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU GRUPOS DE UNIDADES AFINS
(CFE ANEXOS II E X DA DN-TCU-85/2007)
Não se aplica
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10. ANEXOS
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

I – Não houve
II – Não houve
III – Não houve
V – Não houve
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