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O Sistema de Acreditação das Escolas Médicas – SAEME inclui estudantes na
equipe de avaliação, além de especialistas em educação a saúde, professores,
gestores, médico e profissionais de outras áreas da saúde.
A presença do estudante na equipe de avaliação do Saeme foi considerada um
ponto forte do processo de acreditação pela World Federation for Medical
Education, e também por todos os envolvidos no processo: avaliador,
avaliadores, comissão de acreditação e conselho do Saeme.
O Saeme inova ao incluir o estudante na avaliação, amplia a visão sobre o
processo e enriquece a discussão. Além disto, preparar o estudante para
participar do processo de acreditação é formar futuros avaliadores docentes.
Estudos comparativos entre a avaliação discente e docente no Saeme, mostram
alta concordância inter-avaliadores, o que demonstra o bom preparo de ambos
para esta função. Em campo os estudantes demonstraram compromisso e
postura ética, e facilitaram o contato com os discentes das escolas em
avaliação.
Foram comuns relatos dos avaliadores discentes de que o processo promoveu
aprendizado e desenvolvimento pessoal e profissional.
Por tudo isto, afirmamos que a participação estudantil no Saeme aprovou!

“Participar do Saeme foi uma honra e uma enorme
felicidade, pois considero uma iniciativa que faz
diferença

na

educação

médica

no

Brasil,

especialmente em um momento de abertura de tantas
escolas

médicas.

O

processo

de

Saeme

é

transformador! ” (Pedro Oliveira-UNIFESO)

“A participação do estudante em um processo formal
de avaliação/acreditação foi inovadora; e uma
demonstração de quanto os processos avaliativos
podem ser democráticos sem reproduzir uma lógica
hierárquica muito presente nas nossas universidades. A
experiência nos mostrou valores que defendemos para
toda

a

sociedade

brasileira:

ética,

respeito

e

cordialidade. Inspirador! ” (Douglas – CMMG)

“A participação estudantil qualifica o processo.
Proporcionou-me a experiência da verdadeira práxis
transformadora tão estimada por Paulo Freire. Serviu
para me inspirar neste inicio de carreira” (Guilherme
Antoniacomi Pereira – FEPAR e atualmente médico de
família e comunidade)

Inscrições de cursos de Medicina e avaliadores para o processo de acreditação 2018 no site:
www.saeme.org.br

