
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

I ENCONTRO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FAMED : ESTABELECENDO UMA CULTURA DE COMPARTILHAMENTO

LOCAL: AUDITÓRIO 1 DO MULTIUSO (em frente ao RU)

DATA: 11/08/2022

HORÁRIO: DAS 13:30 ÀS 17:00

PÚBLICO-ALVO: ALUNOS DO 1º, 2º E 3º ANO DA GRADUAÇÃO DE MEDICINA. 

Tema Palestrante Foco Tempo 
Médio 

BEM-VINDOS (ACOLHIMENTO E EXPLICITAÇÃO SOBRE A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E CULTURA DE AVALIAÇÃO)

Autoavaliação institucional: Por que 
precisamos dialogar e estabelecer uma 
cultura de compartilhamento.

Elizete da Rocha Vieira de Barros 
(Presidente CSA/Famed)

Breve relato sobre o processo de
autoavaliação institucional na Famed
dando visibilidade ao trabalho da
Comissão, e aos objetivos que levaram
a proposição do evento.

15 minutos

Por uma Famed cada vez melhor:  
dialogando sobre os desafios apontados 
pela comunidade acadêmica no 
processo de avaliação

Débora Marchetti Chavez Thomaz 
(Coordenadora do Curso de 
Medicina)

Serão apresentados, a partir da análise
do relatório de autoavaliação da
FAMED, as ações de melhoria, os
aspectos que constituem
potencialidades e ainda as questões
que são desafios a serem enfrentados.

15minutos 

Avaliação Institucional: um panorama 
sobre autoavaliação e uma breve 
reflexão sobre o ENADE.

Caroline Pauletto Spanhol Finocchio 
(Diretora da DIAVI)

Visa apresentar a forma como está
estruturada avaliação interna e
externa, apontando algumas
especificidades para a avaliação
externa da graduação e pós-
graduação.

30minutos 



TEMAS COMUNS  APONTADOS POR TODOS OS SEGMENTOS DA COMUNIDADE ACADÊMICA NOS 
RELATÓRIOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS, COM MÉDIAS QUE CONSTITUIRAM EM DESAFIOS.

Tema Palestrante Foco
Tempo 
Médio 

Internacionalização e 
possibilidades: Onde buscá-las?

Lucilene Machado Garcia 
(Secretaria de Relações 
Internacionais)

O objetivo deste tema é explanar de forma geral
sobre o processo de internacionalização e
possibilidades na UFMS. 20 minutos

James Venturini -Coordenação da 
PPGDIP 

Demonstração dos projetos desenvolvidos por
pesquisadores da Famed, no eixo da
internacionalização. 20 minutos

Como fomentar a pesquisa na 
graduação e estimular o 
estudante: editais e 
oportunidades 

Luiz Eduardo Roland Tavares 
(Diretor de Pesquisa da Propp)

O objetivo é apresentar a relação da iniciação
científica e outras oportunidades para estudantes e
professores.

30 minutos

As tecnologias digitais e o ensino 
médico: falta compreensão dos 
objetivos ? 

Aparecida Santana de Souza Chiari
(Professora do PPG 
EDuMat/INMA/UFMS)

Com a pandemia da Covid-19 , o uso das tecnologias
digitais passou a ser mais difundido. O Curso de
Medicina enfrentou desafios pontuados pelos
alunos e docentes e registrados no relatório. A
UFMS vem trabalhando este tema e fomentando
seu emprego por meio de algumas ferramentas. A
ideia é explanar sobre este assunto, a plataforma
Ava Moodle e caracterizar a importância no
processo ensino-aprendizagem.

30 minutos


