
 
 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/FAME/FUNJOBE 

PESQUISA INSTITUCIONAL / 2º SEMESTRE DE 2022 

 - PÚBLICO-ALVO: Usuários do Centro Acadêmico Multiprofissional “Dr. Agostinho Paolucci” 

– CAM / FAME 

SEXO:   (   ) F        (   ) M   

FAIXA ETÁRIA: (   ) 18 a 25 anos  (   ) 26 a 30 anos  (   ) 31 a 45 anos  (   ) 46 anos ou mais 

 NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES = 214                             

Responda as questões abaixo de acordo com as indicações apresentadas. 

N°. QUESTÕES 
Indicações 

SIM NÃO 

01 
A Faculdade de Medicina em Barbacena – FAME completou 51 anos em 

Abril de 2022. O(a) senhor(a) conhece a Instituição de Ensino?  

  

02 Conhece algum dos serviços prestados pela FAME?    

03 

O(a) senhor(a) já foi beneficiado por atividades realizadas por estudantes da 

FAME (ação social, projetos na comunidade, palestras, campanhas, outros) 

e/ou assistências em Instituições de Saúde em que houve a presença de 

professores e acadêmicos?  

  

04 

O(a) senhor(a) tem conhecimento de que parte dos médicos que atendem 

nas Unidades Básicas de Saúde da cidade e os que atendem no 

“Ambulatório Vilela” (CAM) também são professores da FAME, 

acompanhados por um grupo de acadêmicos desta Instituição de Ensino?  

  

05 

Para o(a) Senhor(a) as atividades práticas (atendimentos em saúde) 

desenvolvidas pela FAME geram possibilidades de melhoria na qualidade 

de vida das pessoas da cidade e região?  

  

06  
O(a) senhor(a) acha importante a presença da Faculdade de Medicina para 

Barbacena e região?  

  

07 Sugestões ou críticas (se de interesse dos participantes).   

A Pesquisa em questão foi aplicada aos usuários do Centro Acadêmico 

Multiprofissional, “Dr. Agostinho Paolucci” – CAM/FAME durante todo o mês de 

Novembro de 2022, através da Plataforma Google Forms, à qual o entrevistador 

abordava as pessoas usuárias do Centro, interessadas em participar, para responderem 

o Formulário de Perguntas, conforme acima. 



 
 

 

 

- A maioria dos participantes da Pesquisa Institucional foi composta por pessoas do sexo feminino. 

 

 

 

- O gráfico acima mostra que o público usuário do Centro Acadêmico Multiprofissional “Dr. Agostinho 

Paolucci” – CAM/FAME apresenta faixa etária variada, utilizando-se dos diversos atendimentos em saúde 

que a FAME, através deste Centro, presta à sociedade. 

 

 

 



 
 

QUESTÃO 01 

 

- A questão 01 demonstra que um percentual muito bom de participantes da Pesquisa, usuários do 

CAM/FAME, conhece a Faculdade de Medicina de Barbacena. 

 

QUESTÃO 02 

 

-  Na questão 02 verifica-se que mais de 55% dos participantes da Pesquisa conhece algum dos serviços 

prestados pela FAME. Mas, este resultado sinaliza que a Instituição de Ensino poderá adotar novas ações 

para intensificar a divulgação e oferta de seus serviços prestados oportunizando, assim, maior amplitude dos 

mesmos pela população barbacenense. Muitos serviços prestados pela FAME podem não estar sendo 

associados à Instituição de Ensino. Acredita-se que maior detalhamento e correlação destes serviços poderá 

facilitar a percepção pela comunidade, o que pode ser observado através da questão 03 com seus resultados.  



 
 

QUESTÃO 03 

 

- Observa-se na questão 03 que um percentual significativo participantes da Pesquisa, usuários do 

CAM/FAME, já foi beneficiado por atividades desenvolvidas pela Faculdade de Medicina de 

Barbacena, o que confirma a importância de a Instituição de Ensino estar em contato constante com 

a comunidade barbacenense através das diversas ações que promove em seu âmbito e que estas 

ações devem ser divulgadas contínua e amplamente. 

 

QUESTÃO 04 

 

- Na questão 04 verifica-se que um percentual significativo participantes da Pesquisa tem conhecimento de 

que os médicos e acadêmicos da FAME atuam em serviços públicos de saúde de Barbacena. 

 



 
 

QUESTÃO 05 

 

- Na questão 05 observa-se que alto percentual de participantes da Pesquisa (quase 100%) reconhece que as 

atividades práticas /  atendimentos em saúde promovidos pela FAME geram possibilidades de melhoria na 

qualidade de vida das pessoas da cidade e região. Isso reforça o compromisso voltado à saúde e à 

responsabilidade social da Faculdade de Medicina de Barbacena junto à população local e regional, o que 

está contemplado em sua filosofia institucional. 

 

QUESTÃO 06 

 

- A questão 06 demonstra que quase 100%  dos entrevistados, usuários do CAM/FAME, reconhecem a 

importância da FAME para Barbacena e região. 

 



 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Diretoria da Faculdade de Medicina de Barbacena e a Comissão Própria de Avaliação – 

CPA/FAME/FUNJOBE agradecem a todos os usuários do Centro Acadêmico 

Multiprofissional, “Dr. Agostinho Paolucci”, CAM/FAME, que participaram desta Pesquisa 

Institucional, pois colaboraram de modo significativo com suas percepções que muito 

contribuirão para o contínuo aperfeiçoamento dos serviços institucionais ofertados à 

sociedade barbacenense. 

 

Informa que as críticas e sugestões serão atenciosamente analisadas pelos gestores da 

Instituição, com os profissionais responsáveis, visando as melhorias necessárias e também 

inovações possíveis que aumentem ainda mais o nível de satisfação dos usuários do local. 

 

Comissão Interna da CPA/FAME/FUNJOBE 

 

Barbacena, 13 de Dezembro de 2022. 


