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O movimento pela qualidade e aprimoramento da formação
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Veterinária, demonstrando que a acreditação é hoje
Profa. Madalena Patrício,

realidade para outros cursos de graduação. Antonio Wouk do

da World Federation for

CFMV afirma que a reflexão e a autoavaliação promovem

Medical Education

maior qualidade do ensino. Assim como no SAEME, a
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dos
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Veterinária é voluntária e complementa sem substituir a
avaliação do Ministério da Educação.

http://acreditacao.cfmv.gov.br/acreditacao/index.php/home-acreditacaode-cursos-em-medicina-veterinaria/

O Professor Milton de Arruda Martins, coordenador da Comissão de Acreditação do SAEME
esteve presente, como palestrante no XXIII Seminário Nacional de Educação de Medicina
Veterinária, em Brasília, quando o processo de acreditação dos cursos de graduação em
Medicina Veterinária foi lançado. Sua participação permitiu a troca de experiência entre os
dois processos de acreditação.
Assim como na Medicina, o sistema de acreditação na Veterinária obteve ampla aceitação
e adesão. A experiência pioneira do SAEME tem servido de exemplo para outras áreas de
formação superior!
No cenário da Educação Médica Brasileira, o SAEME tem sido divulgado em eventos
regionais e locais nos cursos de Medicina. Em maio o Professor Sigisfredo Brenelli, presidente
da Associação Brasileira de Educação Médica, e os professores Patricia Tempski e Milton A.
Martins visitaram a Faculdade de Medicina UNESP – Botucatu e participaram do Congresso
Catarinense e Paranaense de Educação Médica, em Curitiba.

Milton de Arruda Martins, Patricia Tempski (comissão de acreditação do SAEME) Jacqueline Teixeira
Caramori (Coordenadora do Curso de Medicina UNESP-Botucatu), Sigisfredo Brenelli (presidente ABEM)
e Sumaia Inaty Smaira, (vice-coordenadora do curso)

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

