
Boletim Informativo

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DO MEC/INEP AVALIA CURSO DE MEDICINA 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO 

Contexto Educacional e Social  

Compromisso Social  

Este boletim traz como destaque a avaliação externa do Curso de Medicina da Faculdade 
Campo Real, realizada pela Comissão de Avaliação do MEC/INEP, considerações finais desta 
comissão acerca do “Contexto Educacional e Social” e  do “Compromisso Social” da Instituição 
e do Projeto Pedagógico do curso. Traz matéria sobre a aprovação do Contrato Organizativo 
de Ação Pública Ensino – Saúde (COAPES) no Município e Decreto n° 6196/2017, que institui as 
diretrizes para o COAPES. Divulga a realização do vestibular de Medicina e edital que divulga e 
esclarece os critérios sociais e de identificação com a comunidade para a concessão de bolsa 
de estudo para este curso. Finaliza com calendário acadêmico e convite para a Festa do Calou-
ro promovida pela Instituição.   

A comissão Avaliadora analisou os parâmetros de todos os domínios e deliberou pela autori-
zação do curso de Medicina da Faculdade Campo Real. A partir desta visita técnica e da apro-
vação do relatório oficial, Nota no Diário Oficial da União – Página 15 da Seção 1 - 29 de 
novembro de 2017 , oficializa a autorização do curso de Medicina na Faculdade Campo Real. 

Acerca do Contexto Educacional e Social, a comissão de avaliação externa atribuiu o conceito 
de que o Projeto Pedagógico “atende satisfatoriamente”. Justificativa: “O PPC está contextua-
lizado nas demandas de natureza demográfica, geográfica e cultural e, em especial, com as 
demandas epidemiológicas, em integração com o sistema local de saúde. As ações de valori-
zação acadêmica da prática comunitária e de fortalecimento da rede regional de saúde serão 
definidas no COAPES, que está em fase de articulação”. 

Acerca do Compromisso Social, a comissão de avaliação externa atribuiu o conceito de que 
o Projeto Pedagógico “atende parcialmente”. Justificativa: “O PPC apresenta de oportunida-
des de articulação com o SUS e com a comunidade, bem como de vivências dos problemas da 
comunidade, especialmente no Eixo I: cuidado Integral ao Indivíduo/família/comunidade, do 
primeiro ao oitavo semestre. No entanto, não adota critérios sociais e de identificação com a 
comunidade, na seleção de candidatos ao curso de Medicina”.

Entre os dias 4 e 6 do mês de setembro do ano de 2017 a Faculdade Campo Real recebeu 
Comissão de Avaliação do MEC/INEP. 

“Avaliar para (a)firmar valores”.
  Dilvo Ristoff

¹ Diário O�cial da União nº 228  – Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/170185994/dou-secao-1-29-
-11-2017-pg-15 Acesso em: 30 de novembro de 2017. 
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GUARAPUAVA É O PRIMEIRO MUNICÍPIO DO PARANÁ A FORMALIZAR O COAPES 2

  Disponível em:  http://www.guarapuava.pr.gov.br/noticias/guarapuava-e-o-pri-
meiro-municipio-do-parana-a-formalizar-o-coapes/nggallery/image/img_7922-3/ = Acesso em 22 de fevereiro de 
2017.  
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No dia 27.10, a Prefeitura Municipal de Guarapuava assinou o Contrato Organizativo de Ação 
Pública Ensino – Saúde (Coapes) com as instituições de ensino da cidade. “O Coapes é um 
dispositivo da política Nacional de Educação Permanente ofertado aos atores do Sistema 
Único de Saúde e da educação para promover processos participativos de construção da for-
mação e desenvolvimento profissional do SUS e para o SUS. Isso significa que com ele conse-
guiremos garantir acesso do ensino superior e técnico profissionalizante na rede municipal de 
saúde”, destaca Anderson Fadel, Diretor do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação 
em Saúde da Secretaria de Saúde de Guarapuava.
No Brasil há somente 19 contratos assinados, aplicados em 32 municípios. “Somos pioneiros 

no Paraná na formalização do contrato. Este é um aprimoramento na relação entre as institui-
ções de ensino e o poder público municipal, alinhados com as necessidades da população. 
Nosso objetivo é ter uma relação harmônica e recíproca, onde os profissionais do município 
possam contribuir significativamente com a formação dos alunos e, em contrapartida, os 
alunos ajudem no processo de capacitação e qualificação dos profissionais”, afirmou o Prefei-
to, Cesar Silvestri Filho.
O contrato foi assinado entre a Prefeitura, a Unicentro, Faculdade Campo Real, Faculdade 

Guairacá, Futura e o colégio Estadual Ana Vanda Bassara, todos com cursos na área da saúde. 
“Uma das preocupações das instituições de ensino é com a formação humana dos alunos e 
isso só é adquirido com o estágio. Quando os alunos vão a campo, eles têm contato com os 
pacientes que necessitam muito da sua ajuda. Todo o conhecimento adquirido ajuda a coletivi-
dade e também na melhoria do sistema”, completou o Vice-Reitor da Unicentro, Osmar Am-
brósio.
O Coapes é uma ferramenta muito importante para a população, que terá um atendimento 

cada vez mais humanizado e feito com mais qualidade. “Com o Coapes, mais um passo é dado 
para a melhoria da saúde de toda a região. Em breve, esses alunos serão funcionários do 
sistema de saúde e já estarão familiarizados com as políticas públicas feitas aqui”, finalizou a 
Secretária de Saúde, Renata Brito Araújo.
O próximo passo para a formalização do Coapes é a constituição do Comitê Gestor Local, 

onde será possível acompanhar, debater, valorizar e apresentar propostas de ensino e pesqui-
sa. Estavam presentes na solenidade, representantes de todas as instituições de ensino, o 
presidente da Câmara de Vereadores, João Napoleão, que em sua fala enalteceu o trabalho 
realizado na área da saúde em Guarapuava, Secretários municipais e demais autoridades.
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DECRETO N° 6196/2017 INSTITUI DIRETRIZES PARA O COAPES

  Disponível em: http://www.guarapuava.pr.gov.br/wp-content/uploads/Boletim-O�cial-1187.pdf = Acesso em 22 de 
fevereiro de 2018 

Boletim Oficial  do município de Guarapuava, publicado no dia 09 de agosto de 2017, DECRE-
TO N° 6196/2017 “Institui diretrizes para a celebração do Contrato Organizativo de Ação Públi-
ca Ensino-Saúde no município de Guarapuava/ PR (COAPES-Guarapuava), e dá outras provi-
dências”. 

3

3



Boletim Informativo

“Avaliar para (a)firmar valores”.
  Dilvo Ristoff

N° 13

O dia 28 de janeiro de 2018 foi um dia histórico em Guarapuava e na Faculdade Campo Real, 
com a realização do primeiro Vestibular de Medicina. O curso é uma grande conquista para os 
guarapuavanos e foi um esforço coletivo. A graduação representa um grande avanço, em que 
o município exercerá uma influência ainda maior no Paraná, somando no desenvolvimento 
econômico e social.

VESTIBULAR DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE CAMPO REAL 4

  Disponível em: https://www.camporeal.edu.br/noticias/primeiro-vestibular-de-medicina/ = Acesso em 22 de feverei-
ro de 2018. 
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CURSO DE MEDICINA – CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 
Critérios sociais e de identificação com a comunidade

O Edital de nº 14/2018 , publicado no dia 22 de fevereiro de 2017, a Faculdade Campo Real 
“Abre inscrições para solicitação de Bolsas de Estudos para o Curso de Medicina e estabelece 
os critérios de concessão.” 
Fez “saber aos alunos matriculados no Curso de Medicina da Faculdade Campo Real e à toda 

a comunidade, que abre inscrições para solicitação de Bolsas de Estudos para o Curso de Me-
dicina, nos seguintes termos: 
I Das Bolsas: 
a) Serão concedidas 02 (duas) bolsas integrais e 04 (quatro) bolsas de estudo parciais 

(50%) para estudantes devidamente matriculados no curso de graduação em Medicina, na 
Faculdade Campo Real, 
b) Das 02 bolsas integrais ofertadas, 01 (uma) é destinada às cotas para índios, ou negros ou 

pessoas com deficiência (mediante laudo comprobatório).
c) O critério para determinação da integralidade ou parcialidade das bolsas será socioeconô-

mico, em havendo empate, serão obedecidos os mesmos critérios de desempate do processo 
seletivo: melhor classificação no vestibular, seguida de melhor nota na prova discursiva”.

  Disponível em:  https://www.camporeal.edu.br/wp-content/uploads/2018/02/Edital-Bolsas-Medicina-1.pdf = Acesso 
em 22.02.2018. 
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CALENDÁRIO ACADÊMICO

FESTA DO CALOURO 
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