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1 APRESENTACAO 
 

 

O presente Relatório cumpre a determinação prevista pela Portaria 

Normativa nº 40, datada de 12 de dezembro de 2007, consolidada e republicada 

em 29 de dezembro de 2010, Art.61-D. Esta determina que até o final de março de 

cada ano, toda instituição de ensino superior deve enviar ao MEC seu relatório de 

autoavaliação. 

As realizações no período aqui considerado, ano-base 2016, corresponde à 

apresentação do Relatório parcial com as dificuldades e propostas de planejamento, 

em acordo com os 5 Eixos e as 10 Dimensões. 

A autoavaliação deve identificar para cada IES o “perfil e o significado de 

sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores” 

(Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, Art. 3º), o que leva este Relatório 

parcial a apresentar, primeiramente, a Missão da Faculdade de Ciências Médicas e 

da Saúde de Juiz de Fora (FCMS/JF) e, posteriormente, um conjunto de informações 

que a identificam e a qualificam, de acordo com as Diretrizes propostas pelo 

SINAES. 

Assim, a formatação utilizada para esse relatório está alinhada às diretrizes 

contidas na Nota Técnica nº 65, de 09 de outubro de 2014, que propõe um roteiro, 

baseado no instrumento de avaliação externa, publicado no DOU em 04 de 

fevereiro de 2014, Portaria nº 92, de 31 de janeiro de 2014 e nos Seminários 

Regionais sobre Autoavaliação Institucional e Comissões Próprias de Avaliação de 

2013. 

Todo o Processo e esse presente Relatório estiveram sob a 

responsabilidade da CPA que é coordenada pela Prof.ª Soraida Sozzi Miguel. 

Visando a ambientar o leitor quanto às características de composição e 

funcionamento da FCMS/JF, optamos por descrever nesta Introdução o Relato 

Institucional de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 062, antes de 

detalharmos o processo de autoavaliação, ano base 2016, sua metodologia, análise 

e ações previstas. 
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1.1 Relato Institucional 

 

 

1.1.1 Breve Histórico da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora 

 

 

O ideal de criação da FCMS/JF, em 2002, teve origem no trabalho 

desenvolvido por um grupo de profissionais da saúde e professores com vasta 

experiência acadêmica. Como mantida da Sociedade Universitária para o Ensino 

Médico Assistencial (SUPREMA), passou pelos processos de Credenciamento e 

Recredenciamento Institucional (Portaria nº 917 de 12 de julho de 2011) com 

conceito institucional máximo (Conceito 5). 

A FCMS/JF oferece atualmente na graduação cinco cursos presenciais 

exclusivamente na área da saúde. Iniciou suas atividades com dois cursos – 

Enfermagem e Fisioterapia, autorizados por meio das Portarias Nos 3.727e 3.729, 

respectivamente, publicadas no Diário Oficial da União - DOU em 23 de dezembro 

de 2002. Posteriormente, aprovou o curso de Medicina, pela Portaria Nº. 3.109 de 

04 de outubro de 2004. Na sequência, foram implantados os cursos de Odontologia 

(Portaria Nº. 274 de 21 de junho de 2006) e Farmácia (Portaria Nº. 500 de 14 de 

fevereiro de 2006). Foi autorizado também o curso de Educação Física, em 

dezembro de 2002 (Portaria Nº 3.728), porém não implantado por opção da 

mantenedora. Atualmente, os cinco cursos estão reconhecidos por meio das 

Portarias: nº 854/2008 – Curso de Enfermagem; nº 855/2008 – curso de Fisioterapia; 

nº 1.138/11 – curso de Medicina; nº 147/11 – curso de Farmácia e nº 272/11 – curso 

de Odontologia.  

O número de vagas anuais autorizadas e ofertadas, em 2016, por curso, 

está registrado no quadro abaixo. Isso totalizou 1392 estudantes de graduação, 

matriculados e distribuídos nos cinco cursos.   

 

Nº DE VAGAS CURSO AUTORIZADAS MODALIDADE 

Enfermagem 120 Presencial 
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Farmácia 100 Presencial 

Fisioterapia 120 Presencial 

Medicina 120 Presencial 

Odontologia 120 Presencial 

 

O corpo docente, contratado para os cinco cursos era composto, no Ano-

base 2016, por 187 docentes, sendo 77% com titulação Stricto Sensu 

recomendada pela CAPES sendo, aproximadamente, 72% em regime de trabalho 

integral e/ou parcial. 

Com o objetivo de capacitar profissionais nas áreas do conhecimento 

específico a FCMS/JF, em consonância com a Resolução CES/CNE nº 1, de 08 de 

junho de 2007, oferta cursos de Pós-graduação Lato Sensu.  Desta forma, contribui 

para o planejamento e análise crítica da realidade social e seu impacto na área das 

Ciências da Saúde. Esses cursos promovem a qualificação profissional, por meio de 

formação continuada, de forma alinhada aos recentes desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos. 

O quadro abaixo sistematiza os cursos do Programa de Pós-Graduação 

Lato Sensu, no ano de 2016: 

 

Cursos de Pós-Graduação Iniciados em 2016 

Nome do curso Modalidade 
Nº de 

estudantes 
matriculados 

Nº de 
egressos 

Turno(s) de 
Funcionamento 

Local de 
Funcionamento 

Periodontia Lato Sensu 9 2 Diurno/noturno PÓS-ODONTO 

Ortodontia 

(Turma 14) 
Lato Sensu 14 6 Diurno/noturno PÓS-ODONTO 

Odontopediatria Lato Sensu 9 8 Diurno/noturno PÓS-ODONTO 

Ecocardiografia Lato Sensu 8 1 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Prótese Dentária (Turma5) Lato Sensu 8 4 Diurno/noturno PÓS-ODONTO 

Endoscopia ginecológica Lato Sensu 25 0 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 
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Alergia e Imunologia 
Clínica 

(Turma 9) 

Lato Sensu 19 0 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ / 
ACISPES 

Cirurgia Geral Lato Sensu 5 0 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ / 
ACISPES 

Gastroenterologia 
(Turma 9) 

Lato Sensu 35 7 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Endoscopia Digestiva 
(Turma 11) 

Lato Sensu 27 2 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Enfermagem em UTI 
(Turma 7) 

Lato Sensu 34 8 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Fisioterapia 
Pneumofuncional 

(Turma 4) 

Lato Sensu 22 9 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Análises Clínicas (Turma 
6) 

Lato Sensu 24 5 Diurno SUPREMA 

Microbiologia Lato Sensu 20 2 Diurno SUPREMA 

Gestão em 
Enfermagemem 

Lato Sensu 32 12 Diurno/noturno SUPREMA 

Dermatologia Lato Sensu 2 1 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Mba – Gestão em Saúde Lato Sensu 40 3 Diurno/noturno SUPREMA 

Alergia e Imunologia (Turma 
7) 

Lato Sensu 8 0 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Ortodontia (Turma 10) Lato Sensu 9 2 Diurno PÓS-ODONTO 

Ortodontia (Turma 8) Lato Sensu 10 5 Diurno PÓS-ODONTO 

Ortodontia  (Turma 9) Lato Sensu 12 2 Diurno PÓS-ODONTO 

Alergia e Imunologia (Turma 
4) 

Lato Sensu 14 0 Diurno/noturno SUPREMA 

Endoscopia Digestiva – 
Turma 09 

Lato Sensu 29 2 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Medicina Intensiva (Turma 
07) 

Lato Sensu 61 17 Diurno/noturno SUPREMA 

Implantodontia (Turma 07) Lato Sensu 8 5 Diurno PÓS-ODONTO 

MBA – Festão em Saúde 
(Turma 07) 

Lato Sensu 43 16 Diurno/noturno SUPREMA 

Alergia e Imunologia (Turma 
6) 

Lato Sensu 15 0 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Fisioterapia 
Pneumofuncional (03 

Lato Sensu 34 16 Diurno/noturno SUPREMA 
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Gastroenterologia (Turma 
07) 

Lato Sensu 24 0 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Ginecológica Lato Sensu 51 0 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Análises Clínicas (Turma  
05) 

Lato Sensu 24 8 Diurno SUPREMA 

 

A principal área de atuação dos cursos de graduação é a de saúde na qual 

se destaca, como cenário de formação, o Hospital e Maternidade Therezinha de 

Jesus (HMTJ). Este foi certificado como Hospital de Ensino, pelo Ministério da 

Saúde e pelo Ministério da Educação (Portaria MS/MEC nº 1.120/2011).  

Recertificado em 2013 (Portaria MS/MEC nº 3.159/2013) e Acreditado Pleno ONA 

Nível II.  

É importante ressaltar que desde 20 de maio de 2011 o HMTJ é 100% 

SUS. Prestou, no ano de 2016, mais de 87 mil atendimentos especializados, 9.970 

internações e mais de 16.190 diárias de UTI. Conta ainda com os serviços de 

ressonância magnética, tomografia, endoscopia digestiva, colonoscopia, medicina 

nuclear, hemodinâmica, fisioterapia, odontologia, ultrassonografia, laboratório de 

análises clínicas, alta complexidade em cirurgia cardíaca, pediátrica e cirurgia 

bariátrica. 

Desde fevereiro de 2014 é centro de referência de urgência emergência em 

traumatologia sendo todos os casos atendidos pelo SAMU (Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência), na região, que inclui 96 municípios, conforme deliberação CIB 

SUS 1634 de 18 de novembro de 2013.  As principais grandes áreas de atuação na 

pesquisa adotadas pelo NDCT e de acordo com o CNPq são: Ciências Médicas e da 

Saúde – Saúde Coletiva (Epidemiologia), Medicina (Medicina Preventiva), Farmácia 

(Farmácia Especializada), Fisioterapia (Fisioterapia Especializada), Enfermagem 

(Enfermagem Especializada), Odontologia (Odontologia Especializada) e Ciências 

Biológicas – Fisiologia (Fisiologia Geral). 

Na Extensão, a FCMS/JF atua principalmente nas áreas de Promoção e 

Prevenção da Saúde, Cuidados com a Saúde Materno Infantil, do Idoso e da Mulher, 

campanhas de conscientização em temas específicos, como Tabagismo, 

Hipertensão, Diabetes, Câncer de Pele, Saúde e Higiene, Educação em Saúde e 

intervenção no Processo Saúde-Doença. 
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1.1.2 Conceitos Obtidos pela IES nas Avaliações Externas Institucionais e de Curso 

 

 

A FCMS/JF completou em 2016, quatorze anos de existência, passando 

pelas avaliações realizadas do ciclo avaliativo 2013 nas quais os conceitos obtidos 

foram: 

 

Curso 
CC 

Enade* 
2010 

Conceito Enade 
Enade* 

2014 
Conceito 

Enade 
Percentual 
aumento 

Enfermagem 5 2,9100 3 3,2853 4 18,2 

Fisioterapia 5 2,6216 3 3,6902 4 40,2 

Farmácia 5 3,3227 4 2,4995 3 -15,6 

Medicina 4 1,7895 2 2,8252 3 62,9 

Odontologia 5 1,9634 3 2,4073 3 38,9 

 

Curso CC CPC* 2010 Conceito CPC CPC* 2014 Conceito CPC 
Percentual 
aumento 

Enfermagem 5 2,6372 3 3,4410 4 30,5 

Fisioterapia 5 2,3329 3 3,6764 4 57,6 

Farmácia 5 2,7539 3 2,8036 3 1,8 

Medicina 4 2,0541 3 2,9146 3 41,9 

Odontologia 5 2,1463 3 2,7265 3 27,0 

 

CI IGC* IGC* Percentual aumento 

2011 2010 2013 - 

5 2,2558 2,9528 30 

* Contínuo; CC: conceito de curso; CPC: conceito preliminar de curso; IGC: índice geral de cursos. 

 

 

1.1.3 Projetos e processos de autoavaliação 

 

 

As atividades de Avaliação Institucional da FCMS/JF tiveram início em 

2004, com a criação da CPA. Assim, desde seus primórdios, incorporou em sua 

cultura, as Diretrizes da CONAES/ SINAES, instituídas pela Lei 10.871. Estas 

desenvolvem ações institucionais voltadas para disseminação da cultura da 
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avaliação e sensibilização da comunidade acadêmica sobre a necessidade da 

avaliação como instrumento de melhoria da qualidade educacional, bem como a sua 

contribuição no processo de reflexão e transformação. 

Desde os primeiros anos, a FCMS/JF vem aprimorando seus Projetos e 

Processos de Autoavaliação que evoluíram de instrumentos impressos em papel e 

plotados em softwares específicos para instrumentos informatizados junto ao RM da 

Instituição.  

No ano Base de 2016 as Estratégias para o processo de autoavaliação 

envolveram a comunidade acadêmica por meio da orientação aos discentes, pela 

CPA e pelas respectivas coordenações quanto à importância da participação. Para 

tanto, foram realizados encontros presenciais com os gestores e coordenadores de 

curso para sensibilizar os responsáveis pelos diversos setores institucionais.  

 Após isso, os estudantes responderam os instrumentos objetivando verificar 

a qualidade do ensino ministrado pelos professores, tendo como critérios a 

metodologia utilizada em sala de aula, o desempenho didático e as formas de 

progressão. Avaliaram a infraestrutura física e tecnológica quanto às condições de 

oferta de ensino, atendimentos admininistrativos e financeiros. 

Os Docentes também expressaram sua avaliação vinculada às dimensões 

propostas pelo SINAES destacando as carcateristicas de infraestrutura, a qualidade 

da informação, satisfação com as atividades e oportunidades de capacitação e 

desenvolvimento docente, dentre outros indicadores. 

O Corpo Técnico-adminstrativo teve acesso aos instrumentos podendo 

expressar suas opiniões além de contar com estratégias específicas do Setor de 

Recursos Humanos para pesquisa de clima institucional. 

Todo esse Projeto de Autoavaliação apoiou-se nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos oferecidos e na Lei 10.861, que institui o Sistema de 

Avaliação retratando o compromisso institucional com o autoconhecimento e sua 

relação com o todo, em prol da qualidade de todos os serviços oferecidos para a 

sociedade, confirmando ainda a sua responsabilidade em relação à oferta de 

educação superior. 

A autoavaliação orientou-se nos eixos e dimensões propostas pelo SINAES 

utilizando-se de vários procedimentos metodológicos destacando-se a pesquisa 

documental; a aplicação de questionários e o registro da percepção dos gestores. 
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Assim, o Processo de Autoavaliação (Ano-base 2016) incluiu planejamento e 

preparação observando os seguintes passos: 

 planejamento da autoavaliação com a definição de objetivos, estratégias, 

metodologias, recursos e cronograma; 

 análise e reestruturação dos instrumentos de avaliação (questionários) 

utilizados na avaliação anterior (Ano-base 2015); 

 sensibilização da comunidade acadêmica (por meio dos coordenadores de 

curso, professores e membros discentes da CPA, setor de Comunicação e 

Marketing), objetivando buscar o envolvimento com o processo; 

 desenvolvimento do Projeto  objetivando  à concretização das atividades 

programadas na proposta de autoavaliação (aplicação dos instrumentos de 

avaliação; definição da metodologia de análise e interpretação de dados; 

elaboração de um relatório final de avaliação); 

 consolidação do Processo objetivando incorporar os resultados encontrados 

na avaliação e buscar, por meio destes, a melhoria da qualidade (divulgação 

dos resultados e discussões pela comunidade acadêmica, administrativa e 

externa); 

 planejamento da aplicação dos resultados. 

 

Importante ressaltar que esse processo esteve alinhado ao planejamento 

estratégico institucional utilizando como ferramenta de acompanhamento de gestão, 

o Balanced Scorecard – BSC (Robert KAPLAN e David NORTON, 1992). 

Com o uso do BSC, foi possível alinhar as dimensões propostas pelo 

SINAES e assim, acompanhar todo o processo avaliativo efetivando o 

monitoramento dos indicadores pactuados pelos diferentes atores.  

Esse controle possibilitou um olhar mais refinado para os processos 

pedagógicos, na revisão e verificação da consecução de seus projetos, das 

normativas internas, das avaliações dos estudantes, da atuação e capacitação 

docente, das metodologias de ensino, visando, cada vez mais, a aproximação com 

as propostas das Diretrizes Curriculares Nacionais determinadas pelo Ministério da 

Educação (MEC). 
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1.1.4 Divulgação e análise dos resultados da autoavaliação 

 

 

Os resultados apurados no Ano-base 2016 foram analisados pelos diversos 

setores insttitucinais de acordo com sua relação aos Eixos e Dimensões do SINAES.  

Para a análise dos mesmos foram utilizadas as categorias de variáveis quantitativas 

e qualitativas. 

Essas categorias alimentaram os Programas BSC e RM fornecendo gráficos 

que favoreceram a análise crítica e tomada de decisões de melhoria para cada 

indicador de qualidade. 

Os resultados foram analisados em três categorias: a) resultados obtidos; b) 

problemas encontrados; c) o que fazer. Na autoavaliação foram verificadas questões 

acerca da infraestrutura, do corpo docente, dos cenários de prática e de cada curso 

especificamente.  

Assim, as principais fortalezas e fragilidades encontradas puderam ser 

discutidas considerando-se o grau de importância e complexidade resultando na 

reestruturação do Planejamento e da Avaliação Institucional. 

Esse diagnóstico da realidade possibilitou à CPA, junto com os diversos 

setores, a elaboração de estratégias de intervenção estabelecendo o princípio da 

legitimidade política observando o direito de participação de todos os segmentos e o 

comprometimento com os rumos Institucionais. 

Como mecanismos de divulgação a IES realizou reuniões técnicas, 

disponibilização no site da Faculdade, reuniões de gestão com Coordenação e 

NDE’s, dentre outros. Assim, a avaliação possibilitou um espaço de reflexão crítica 

para elaboração de sugestões em relação a todos os instrumentos aplicados. 
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1.1.5 Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos 
 

 

A partir dos resultados do ano base 2016, foi elaborado um plano de 

melhorias para sanar as fragilidades encontradas.  

O quadro abaixo registra essas ações planejadas vinculadas aos Eixos e 

Dimensões específicas. 

 

EIXO DIMENSÃO AÇÃO 

Eixo 1  

Planejamento e 
Avaliação 

Institucional 

Dimensão 8 

Planejamento e 
Avaliação 

 O setor de divulgação da instituição deverá desenvolver 
programas específicos para divulgar as avaliações externas e 
internas; 

 Manter e continuar a busca do aperfeiçoamento do planejamento 
e da Avaliação, considerando os resultados da avaliação no ano 
base 2016, atendendo as previsões para 2017 estabelecidas no PDI 
(2017-2021); 

 promover uma maior integração entre os setores de avaliação e 
de qualidade. 

Eixo 2 

Desenvolvimento 
Institucional 

Dimensão 1 

A Missão e o 
Plano de 

Desenvolvimento 
Institucional 

 Acompanhar as ações a serem realizadas para o cumprimento da 
Missão institucional; 

 melhorar a comunicação com os diversos setores da instituição, 
especialmente em relação à divulgação das diretrizes 
organizacionais, contidas no PDI, sobretudo em relação às suas 
políticas para os estudantes e professores. 

Dimensão 3 

A 
Responsabilidade 

Social da 
Instituição 

 Continuar dedicando-se à promoção ações de Responsabilidade 
Social pelo Programa Integrador e Projetos de Extensão, atendendo 
às demandas da sociedade; 

 manter e ampliar as ações de responsabilidade social, de acordo 
com as metas contidas no PDI (2017-2021) e demandas da 
sociedade. 

Eixo 3 

Políticas 
Acadêmicas 

Dimensão 2 

Políticas para o 
Ensino, Pesquisa 

e Extensão 

 Intensificar, junto aos docentes, a importância do cumprimento das 
normas institucionais; 

 melhorar a organização na articulação interdisciplinar; 

 continuar capacitando os docentes quanto às metodologias ativas, 
principalmente em relação aos referenciais teóricos e à didática; 

 aprimorar o processo do Teste de Progresso; 

 incentivar o PIC por meio do aumento do valor da bolsa; 

 melhorar o processo de seleção para projetos de pesquisa no 
intuito de ampliar as oportunidades a novos estudantes; 

 estimular os professores a serem orientadores de projetos; 

 valorizar o Programa Integrador em relação à amplitude de seus 
projetos e ações; 

 oferecer mais projetos de extensão. 

 Continuar acompanhando os egressos, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais, orientações das representações de classe profissional e 
as demandas mercadológicas na área da saúde, com o objetivo de 
adequar os seus currículos a essa demanda. 

 Continuar desenvolvendo, na articulação, a criação de novos 
casos, interdisciplinares, adequados às necessidades de saúde da 
população no momento em que o caso será discutido. 

 Continuar com o Programa de Capacitação Docente 

 Ampliar o Núcleo de Avaliação Institucional, não só por meio da 
estrutura física, mas também de pessoal. 

 Continuar estimulando a meritocracia por meio do aumento de 
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vaga e do valor das bolsas  de monitoria e da bolsa desempenho 
acadêmico. 

 Melhorar a divulgação de seu Programa de Iniciação Científica, 
incluindo ações de capacitação de pessoal envolvido e no processo 
de encaminhamento e análise do CEP. 

Dimensão 4 

Comunicação 
com a Sociedade 

 Reestruturar o Setor de Comunicação e Marketing, 

redimensionado seus pilares de atuação: comunicação interna, 
marketing e relacionamento (parcerias). 

 Intensificar as ações já existentes e criar novas, de acordo com 
as demandas, visando à interação da instituição com a sociedade. 

Dimensão 9 

Políticas de 
Atendimento aos 

Discentes 
 

 Contratar um profissional psicólogo para trabalhar 
exclusivamente no NADD, mantendo o apoio psicopedagógico e 
psiquiátrico, por entender a importância de promover acessibilidade, 
nivelamento e acolhimento aos discentes. 

 manter e aprimorar as políticas de atendimento aos discentes; 

 fortalecer o trabalho do apoio psicopedagógico, por meio de um 
espaço próprio no site; 

 fortalecer o entrosamento dos diversos segmentos institucionais 
com o objetivo de implementar essas políticas e sanar as 
fragilidades. 

 Dar continuidade ao programa de recepção dos estudantes e 
famílias dos ingressantes. 

 Adequar os ambientes institucionais à filosofia e legislação de 
inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com a 
consolidação do Programa de Acessibilidade. 

Eixo 4 

Políticas de 
Gestão 

Dimensão 6 

Organização e 
Gestão da 
Instituição 

 Manter o estímulo, sensibilizando sobre a importância da 
participação dos docentes e estudantes nos órgãos deliberativos e 
consultivos da Faculdade. 

 Manter e aprimorar o acompanhamento da gestão institucional, 
por meio de planejamento estratégico, realizado com os Diretores da 
Mantenedora e representantes dos diversos setores da Mantida, 
considerando o estabelecido no PDI; 

 estreitar os canais de comunicação entre 
Coordenadores e estudantes; 

 melhorar a comunicação interna entre os setores da Faculdade; 

 melhorar a divulgação e esclarecimentos quanto ao 
funcionamento dos Órgãos Colegiados e a representação discente. 

Dimensão 10 

Sustentabilidade 
Financeira 

 Manter o monitoramento de gestão financeira e criar estratégias 
para atingir a sua Visão, prevista para 2020 que é a de ser referência 
nacional no Ensino de Ciências da Saúde, com reconhecimento 
internacional. 

Dimensão 5 

Políticas de 
Pessoal 

 Manter as ações promovidas para os docentes objetivando sua 
satisfação em fazer parte do corpo docente. 

 continuar promovendo capacitações dos funcionários para o 
atendimento das exigências pedagógicas e de organização dos 
cursos. 

 promover treinamento de postura profissional, etiqueta 
corporativa e imagem pessoal. 

 fortalecer os Planos de capacitações; 

 continuar a capacitar os funcionários técnico- administrativos, 
principalmente os que realizam atendimentos ao público em geral; 

 sistematizar a política de desenvolvimento e aperfeiçoamento 
docente. 
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Eixo 5 

Infraestrutura 
Física 

Dimensão 7 

Infraestrutura 
Física 

 Atualizar, adquirir e promover a manutenção preventiva e 
corretiva das instalações, acervo e equipamentos para atender às 
demandas dos usuários, especialmente os portadores de 
necessidades especiais; 

 atualizar a infraestrutura focando nas inovações tecnológicas; 

 melhorar a área de convivência para os estudantes com coberta 
para proteção contra intempéries; 

 melhorar o funcionamento do Portal RM; 

 estudar a possibilidade de mudança do atendimento do Setor 
Financeiro para um local mais reservado; 

 verificar a possibilidade de aumento do espaço para estudo 
individual na Biblioteca; 

 manter em bom funcionamento as cabeças e compressores no 
Laboratório de Odontologia; 

 manter o monitoramento dos produtos utilizados nos laboratórios, 
principalmente quanto o prazo de validade; 

 instalar cantina nos Blocos C e D; 

 verificar a condição ergométrica das cadeiras dos laboratórios, 
principalmente o de Histologia; 

 instalar caixas eletrônicos de outros bancos; 

 Manter a modernização e adequação do acervo, tanto para 
atender as demandas discente e docente, como à Legislação 
vigente. 

 

 

1.1.6 Processos de Gestão 

 

 

Os Processos de avaliação interna e externa no ano base de 2016 

evidenciaram fortalezas e fragilidades que direcionaram princípios do processo de 

gestão e a relação entre a Mantenedora e Mantida. 

As ações previstas para o ano base 2017 preveem: 

 

1) Gestão colegiada caracterizada pela participação dos diferentes segmentos, 

por meio dos órgãos colegiados, na formulação de diretrizes e de decisões 

acadêmicas relativas ao ensino, à extensão e às atividades investigativas, 

assim como no acompanhamento, supervisão e avaliação de sua execução; 

2) Descentralização, caracterizada pela delegação de responsabilidades de 

planejamento, de execução e de acompanhamento aos diferentes setores e 

órgãos; 

3) Integração, caracterizada pela articulação e complementaridade entre órgãos 

e colegiados acadêmicos entre si e entre órgãos de Apoio e da 

Administração, visando ao bom desempenho das atividades institucionais. 



22 
 

Assim, os processos de gestão serão otimizados em virtude da estrutura 

organizacional por níveis hierárquicos responsáveis pela formulação, deliberação e 

execução da vida institucional, com o objetivo d e  a t i n g i r  a  e x c e l ê n c i a  

n a qualidade da formação profissional e na qual idade da gestão, com 

possibilidades de, ao mesmo tempo, efetivar as medidas propostas e o crescimento 

institucional. 

 

 

1.1.7 Demonstração de evolução institucional 

 

 

A avaliação no ano base 2016 possibilitou uma visão integrada dos 

processos de gestão, de avaliação e de evolução institucional. Em relação à 

avaliação interna destaca-se o cumprimento de metas fixadas para 2016. 

No Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional, foram alcançadas em 

torno de 96% das metas propostas; no Eixo 2– Desenvolvimento Institucional, foram 

alcançadas em torno de 85%; No Eixo 3 – Políticas Acadêmicas, foram alcançadas 

aproximadamente 83%; no Eixo 4 – Políticas de Gestão, foram alcançadas em torno 

de 90% e no Eixo 5 – Infraestrutura Física, foram alcançadas aproximadamente 

91%. 

Quanto à avaliação externa expressa pelos indicadores de qualidade dos 

processos regulatórios, destaca-se uma evolução significativa. O Índice Geral de 

Curso (IGC) demostrou um percentual de aumento de 30% em relação ao ciclo 

avaliativo anterior. Isso corrobora a qualidade institucional dos cursos ofertados 

tendo em vista que apenas 13,7% das 2.633 Instituições de Ensino Superior (IES) 

no Brasil possuem índice igual ou superior.  

Cabe ainda ressaltar que a FCMS/JF detém um Conceito Institucional (CI) 

de 5 (cinco), e que apenas 2,5% das IES brasileiras possuem índice igual. Em 

relação ao Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o ENADE de seus cursos 

houve uma evolução expressiva, em média, 32 e 29%, respectivamente. 
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2 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

2.1 Introdução 

 

 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde de Juiz de Fora (CPA/FCMS/JF) apresenta no presente documento os 

resultados da autoavaliação. 

Esse relatório, conforme as orientações contidas na Nota Técnica Nº 65, 

terá caráter parcial e deverá contemplar as informações e ações desenvolvidas pela 

CPA no ano de 2016, explicitando os eixos trabalhados. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem com o objetivo realizar a 

avaliação com base nos referenciais do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES, conforme Lei 10.861/2004. De acordo com o 

documento da Comissão de Avaliação da Educação Superior – CONAES intitulado 

“Diretrizes para a avaliação das Instituições de Ensino Superior”, as Comissões 

Próprias de Avaliação – CPA’s, integram o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES. Estabelecem que as CPA’s sejam o elo com este 

último, ou seja, permitem associar seu projeto específico de avaliação 

institucional ao conjunto do sistema de educação superior do país. 

Assim, por meio de sua CPA, a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 

de Juiz de Fora, desenvolve ações institucionais voltadas para disseminação da 

cultura da avaliação e sensibilização da comunidade acadêmica sobre a 

necessidade da avaliação como instrumento de melhoria da qualidade educacional, 

bem como a sua contribuição no processo de reflexão e transformação. 

Dentre os objetivos da CPA, destacam-se: 

 Promover uma reflexão crítica sobre o desempenho acadêmico com o  

objetivo de manter e aprimorar a qualidade acadêmica em todos os níveis; 

 conduzir o processo de avaliação, por meio da sistematização das 

informações (projeto e operacionalização do sistema de informação de 

Autoavaliação); 
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 permitir examinar a coerência entre o PDI e a prática pedagógica e 

gerencial, por meio de um mecanismo participativo de identificação de 

problemas e potencialidades; 

 congregar os diferentes segmentos da comunidade, solicitando 

colaboração na realização de tarefas, para consolidar o processo de 

avaliação; 

 divulgar informações que possibilitem e influenciem na mudança  ou  na 

permanência do padrão de gestão e projetos institucionais. 

 contribuir para a implantação/manutenção de uma cultura permanente de 

avaliação. 

 

 

2.2 Dados da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - 

FCMS/JF 
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SUPREMA – FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE 
FORA 

Denominação IES 

Mantenedora Sociedade Universitária para o Ensino Médico Assistencial Ltda. 

Sigla SUPREMA 

Mantida Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora 

Sigla FCMS/JF 

Código 2843 

CNPJ 050794400001-08 

Natureza Jurídica Privada com fins lucrativos 

Sede Município de Juiz de Fora – MG 

Atuação Estado de Minas Gerais – MG 

URL www.SUPREMA.edu.br 

 

Natureza institucional e administrativa da IES 

Organização acadêmica Faculdade 

Sistema de ensino Privado 

Categoria administrativa Sociedade por Cotas 

 

Identificação do Dirigente 

Responsável legal da IES Ricardo Campelo da Conceição 

CPF 209.543.797-91 

Endereço institucional Alameda Salvaterra n° 200 - Bairro Salvaterra 

CEP 36.033-003 

Cidade/Estado Juiz de Fora – MG 

Telefone institucional (32)2101-5000 

E-mail institucional djalmaricardo@SUPREMA.edu.br 

 

Atos Regulatórios 

 
Credenciamento 

 

Portaria 3726 de 20 de dezembro de 2002 (Publicada no Diário 
Oficial da União de 23 de dezembro de 2002, Seção 1, p. 157) 

http://www.suprema.edu.br/
mailto:djalmaricardo@suprema.edu.br
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Recredenciamento 

 

Publicado no Dou e 13 de julho de 2011, seção 1, p10 Ministério 
da Educação - Portaria nº 917 de 12 de julho de 2011 

Identificação do Dirigente 

Responsável legal da IES Ricardo Campelo da Conceição 

CPF 209.543.797-91 

Endereço institucional Alameda Salvaterra n° 200 - Bairro Salvaterra 

CEP 36.033-003 

Cidade/Estado Juiz de Fora – MG 

Telefone institucional (32)2101-5000 

E-mail institucional djalmaricardo@SUPREMA.edu.br 

 

Perfil institucional 

Missão 
“Oferecer ensino de excelência para formar profissionais 
competentes na área da saúde.” 

Visão (2020) 
“Ser referência nacional no Ensino de Ciências da Saúde, com 
reconhecimento internacional.” 

Valores e Políticas (2015) 

Qualidade: Atender os padrões pré-estabelecidos pelo 
Sistema de Gestão da Qualidade da FCMS/JF, das 
Certificações e dos órgãos reguladores. 

Ética/Responsabilidade: Atender os padrões pré- 
estabelecidos pelo Manual de Conduta e Ética da FCMS/JF. 

Humanização: Proporcionar aos estudantes, professores e 
funcionários o desenvolvimento de um pensamento crítico e 
reflexivo que envolve os aspectos emocionais e afetivos, 
formando assim profissionais capazes de compreender a 
sociedade contemporânea com suas múltiplas dimensões. 

Inovação: Melhorar continuamente as metodologias de ensino 
e aprendizagem com aplicação de novas ferramentas e 
equipamentos. 

Sustentabilidade: Atuar de forma ecologicamente correta, e 
viável no âmbito econômico, socialmente justa e com uma 
diversificação cultural. 

 

 

 

mailto:djalmaricardo@suprema.edu.br
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2.3 Composição da Comissão Própria de Avaliação - CPA 
 

 

Designada nos termos da lei, pelo Diretor Geral, está composta por 

representantes da comunidade acadêmica: Corpo Docente, Corpo Discente, Corpo 

Técnico Administrativo e da Sociedade Civil, assim se apresenta: 

 

Nome 
Segmento que 

representa 
e-mail 

Soraida Sozzi Miguel 
(Coordenadora CPA) 

Docente sosozzi@yahoo.com.br 

Plínio dos Santos Ramos Docente pliniosramos@gmail.com 

João Daniel Neto Representante da 
sociedade 

jdanieljf@gmail.com 

Juliane Aparecida Batalha Técnico-Administrativo julianebatalha@hotmail.com 

Paloma Carvalho Guimarães Discente guimaraes_palomah@hotmail.com 

Rodrigo Guerra de Oliveira Docente rodrigo_guerra@me.com 

Gisele Duque Torres Gonçalves Técnico-Administrativo gisele.cope@SUPREMA.edu.br 

Isabelle Salgado Castellano Discente isabelecastellanno@gmail.com 

Período de mandato da CPA: 30 de agosto de 2016 a 30 de agosto de 2018 - Ato de designação da CPA: 
Portaria 06/2016 

 

 

2.4 Planejamento Estratégico de Autoavaliação Institucional 
 

 

As atividades de Avaliação Institucional Interna da FCMS/JF tiveram início 

em 2004, com a criação da CPA, no mesmo ano em que a Faculdade iniciou suas 

atividades educacionais. Assim, desde seus primórdios a FCMS/SUPREMA 

incorporou, em sua cultura, as Diretrizes da CONAES/ SINAES. 

Assim, depois de mais de uma década de implantação dos processos 

autoavaliativos a experiência adquirida no planejamento e execução da mesma 

apresenta-se como uma fortaleza institucional. 

A cultura Institucional acerca de processos avaliativos internos já possibilita 

que a CPA, por meio de suas representatividades legais, consiga planejar, 
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desenvolver, analisar e divulgar os resultados apurados bem como utilizá-los na 

melhoria dos processos acadêmicos. 

Os diversos setores institucionais são mobilizados pela CPA a cada inicio de 

ano para rever os instrumentos de coleta de dados, bem como as estratégias de 

aplicação dos mesmos, no sentido de conseguir atingir a maior parte dos estudantes, 

professores, técnico-administrativos e comunidade. 

A informatização da Instituição permite que esses processos avaliativos 

sejam dinâmicos respeitando a acessibilidade plena bem como a confidencialidade 

das opiniões emitidas. 

Assim, as orientações e os instrumentos utilizados para determinar o 

processo de autoavaliação institucional coadunam-se com as diretrizes curriculares 

de cada curso oferecido bem como com a  Lei 10.861, que institui o Sistema de 

Avaliação. Também retratam o compromisso institucional com o autoconhecimento e 

sua relação com o todo, em prol da qualidade de todos os serviços que a Faculdade 

oferece para a sociedade, confirmando ainda a sua responsabilidade em relação à 

oferta de educação superior. 

Destacam-se como objetivos da autoavaliação institucional: 

 

 Consolidar o compromisso social, científico e cultural; 

 estimular o  processo de autoavaliação e autocrítica, como elementos 

fundamentais para o crescimento pessoal, coletivo e institucional; 

 garantir a qualidade no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão; 

 implantar um processo contínuo de avaliação institucional. 

 

 

 



29 
 

3 METODOLOGIA 
 

 

Considerando que os processos de autoavaliação tratam de pesquisa 

avaliativa, o que segundo Contandriopoulos et al. (p. 31, 1997) significa “examinar 

por meio de um procedimento científico as relações que existem entre os diferentes 

componentes de uma intervenção” foram utilizadas as abordagens de pesquisa 

quantitativa e qualitativa que pretendem aproximar-se de uma realidade com a 

finalidade de conhecê-la. Assim, os procedimentos metodológicos buscaram integrar 

diversos olhares ao estabelecer uma análise por triangulação segundo Minayo e 

Sanches (1993).  

Para a análise documental foi utilizado o método historiográfico descrito por 

Pimentel (2001). 

Além disso, toda a estruturação metodológica atentou-se aos princípios 

estabelecidos pelo SINAES nas disposições da Lei 10.861. Portanto, a CPA 

considerou os diferentes eixos/dimensões e suas relações com os ambientes 

institucionais destacando as variáveis dos agentes envolvidos por ser este um 

processo democrático, que vai sendo construído ao longo do seu desenvolvimento. 

Para tanto, a CPA alinhou todo o processo avaliativo ao planejmaneto 

estratégico institucional utilizando como ferramenta de acompanhamento de gestão o 

BSC, que é uma metodologia de medição e gestão de desempenho (KAPLAN; 

NORTON, 1992). 
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3.1 Análise estatística não paramétrica (teste de hipótese)  

 

 

Para comparação das frequências das respostas realizadas nos anos de 

2015 e 2016, foi utilizado o teste de independência qui-quadrado. A tabela de 

contingência foi construída colocando-se os anos nas linhas (2015 e 2016) e as 

frequências observadas nas colunas (“concordo totalmente”, “concordo 

parcialmente” e “discordo”). As frequências estimadas foram calculadas utilizando 

probabilidade com base nos valores observados dos anos de 2015 e 2016. O nível 

de significância escolhido foi de 5%, e as hipóteses construídas foram: 

 

H0 – Não existe diferença entre o ano e a opinião dos entrevistados. 

H1 – Existe diferença entre o ano e a opinião dos entrevistados. 

 

Se p<0.05, rejeita-se H0 e aceita-se H1. 

 

OBS: a opinião dos entrevistados corresponde à resposta do instrumento de 

autoavaliação da FCMS/JF (“Concordo totalmente”, “Concordo parcialmente” e 

“Discordo”). 

 

Como restrições para aplicação do método foram observados os seguintes 

critérios: 

i. Nenhuma frequência esperada foi menor que 1; 

ii. a frequência total foi maior que 40 (dispensando o uso de teste exato de 

Fisher); 

iii. para frequências menores que 5, foi aplicada a correção de Yates. 

 

Para valores de p<0.05, foi realizado um segundo teste de independência 

para avaliar quais categorias influenciaram na diferença de opinião.  
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3.2 Percurso Metodológico 
 

 

O Percurso metodológico contou com três etapas distintas que incluíram 

desde o planejamento pela CPA até a divulgação e utilização dos resultados para 

melhoria dos processos. 

A primeira etapa realizada no ano base 2016 referiu-se ao planejamento da 

autoavaliação estimulando e envolvendo todos os setores institucionais no processo 

com as seguintes ações: 

 

 definição de objetivos, estratégias, metodologia, recursos e cronograma; 

 análise e  reestruturação dos instrumentos e avaliação (questionários) 

utilizados na avaliação anterior ano base 2015; 

 sensibilização da comunidade acadêmica (por meio dos coordenadores  de 

curso, professores e membros discentes da CPA, setor de Comunicação e 

Marketing), objetivando buscar o envolvimento com o processo. 

 

Posteriormente seguiu-se a segunda etapa com o desenvolvimento do 

Projeto e as seguintes ações: 

 

 aplicação dos instrumentos; 

 utilização da metodologia de análise e interpretação de dados. 

Finalmente, tratou-se da terceira etapa que se referiu à consolidação do 

Processo cujo objetivo foi o de incorporar os resultados encontrados e buscar, por 

meio destes, a melhoria da qualidade. Destacam-se as seguintes ações: 

 

 elaboração do relatório parcial de avaliação para o ano base 2016; 

 divulgação dos resultados por meio de reuniões, de documentos 

informativos impressos e/ou eletrônicos; 

 discussões dos resultados pela comunidade acadêmica e administrativa; 

 planejamento da aplicação dos resultados visando a transformá-los em 

elementos ativos de transformação. 
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3.3 Os segmentos avaliados 
 

 

Os sujeitos do processo de avaliação foram os gestores, funcionários, 

docentes, discentes da graduação e da pós-graduação, egressos e representantes 

da comunidade externa (usuários dos serviços).  

 

 

3.4 Instrumentos 
 

 

A autoavaliação foi realizada utilizando como instrumentos de coleta de 

dados a pesquisa documental, o registro da percepção e a aplicação de 

questionário com assertivas critério-referenciadas em escala de percepção de Likert 

e campo aberto para registro de relato espontâneo. 

Para a pesquisa documental foi realizada uma organização do material 

olhando para o conjunto de documentos de forma analítica com o objetivo de 

investigar a presença de conteúdos pertinentes constantes do planejamento 

avaliativo. 

Todos os documentos foram arquivados em pastas ao mesmo tempo em 

que se realizou o procedimento da coleta. O critério estabelecido para tal 

organização foi o de fonte documental. Leituras e fichamentos foram objetos centrais 

nessa fase.  

O Questionário (ANEXO 1) foi elaborado a partir do levantamento de 

atributos para a construção de assertivas que descreveram situações e práticas 

relacionadas ao desenvolvimento dos componentes curriculares e aspectos 

estruturais, administrativos e vivenciais relacionados à rotina acadêmica de 

discentes, docentes e colaboradores técnicos considerando as 10 dimensões 

previstas pelo SINAES. O objetivo foi o de captar as percepções e níveis de 

satisfação da comunidade acadêmica em escala de Likert: 1 – Concordo totalmente; 

2- Concordo parcialmente e 3 – Discordo. Os mesmos foram disponibilizados online 

para preenchimento observando o caráter da adesão voluntária e confidencialidade 

das informações fornecidas.  
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3.5 Técnicas utilizadas para análise 
 

 

Para a análise dos resultados do questionário foram calculadas as 

frequências das respostas. A análise documental foi realizada segundo Pimentel 

(2001) por meio dos arquivos organizados com toda a documentação e as fichas de 

leitura.  Atentou-se às observações ou comentários sobre possíveis relações com as 

dimensões da pesquisa com objetivo de mapear os assuntos de acordo com a 

frequência, período de abordagem e complexidade. O Programa BSC forneceu, 

além dos gráficos, análise crítica e ações de melhoria para cada indicador de 

qualidade referente às 10 dimensões.  
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4 DESENVOLVIMENTO 
 

 

Como determinado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, Art. 3º, 

incisos I-X, o relatório de autoavaliação focaliza 10 Dimensões Institucionais, 

alocadas nos 5 Eixos. Para cada Eixo/Dimensão serão apresentadas abaixo: 

 

 as bases filosóficas que lhes servem de embasamento e a delimitação 

do campo epistemológico; 

 as evidências que os quantificam e/ou qualificam, como gráficos, 

tabelas, série histórica, dentre outros demonstrativos obtidos a partir das 

diferentes fontes de informação utilizadas pela CPA em seu trabalho de 

autoavaliação Institucional; 

 um consolidado com os comentários sobre os resultados e as ações 

resultantes. 

 

 

4.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional: (Dimensão 8: Planejamento 
e Avaliação) 
 

 

A finalidade deste eixo consiste em verificar a integração do processo 

avaliativo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), objetivando um 

acompanhamento e monitoramento por meio da Avaliação Institucional, embasado 

nos itens da Dimensão 8: Planejamento e avaliação. Especialmente em relação aos 

processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 

O resultado das avaliações possibilita que a CPA possa, de fato, apresentar 

à Direção, sugestões de procedimentos, ações e propostas de mudanças que visem 

ao aprimoramento do trabalho desenvolvido na IES, a serem implementadas a curto, 

médio e longo prazos.  

A análise que se segue objetiva a descrição e identificação dos principais 

elementos do processo avaliativo para o ano base 2016, tendo como norte o PDI 

(2012 – 2016). 
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Apresentamos abaixo a sumarização das ações propostas no PDI (2012-

2016) que se referiram aos processos avaliativos. Estas foram balizadoras da 

avaliação. 

 

Ações constantes do PDI 2012-2016 referentes aos Planejamento e Avaliação 

Institucional 

Avaliar todas as estratégias desenvolvidas, identificando pontos fortes e fracos, com 

reorientação de todo o processo. 

Acompanhar os resultados dos testes de progresso, sugerindo ações quando necessário. 

Avaliar continuamente o PPC readequando-o conforme as necessidades encontradas a 

partir das demandas dos serviços. 

Implantar programa de avaliação e acompanhamento de egressos 

Criação de instrumento de avaliação para o acompanhamento de egressos, visando à 

melhoria da qualidade do ensino  

Criar e consolidar o Núcleo de Avaliação institucional (NAI). 

Implantar uma política de avaliação por meio do NAI, utilizando a taxonomia de Bloom. 

Elaborar relatórios das avaliações dos processos com analise crítica dos resultados e 

indicação de propostas para melhoria ao final de cada semestre. 

Estabelecer processos de reflexão e avaliação dialógica junto aos gestores, profissionais 

de saúde, docentes, estudantes e usuários, quanto à qualidade e alcance das práticas de 

atenção e cuidado a saúde. 

Realizar avaliações constantes de programas e projetos institucionais  

 

A FCMS/JF realizou de forma sistemática e adequada, o planejamento e a 

avaliação institucional, com a participação da representação de todos os 

segmentos da Instituição. 

Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos estudantes e professores 

referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 

2016 respectivamente. 
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Em uma análise quantitativa (inferencial), em relação à divulgação dos 

resultados das avaliações internas e externas, observa-se que não houve diferença 

significativa (p=0.563) na opinião dos professores entre os anos de 2015 e 2016, 

apesar de uma discreta redução na categoria “Concordo totalmente” e um aumento 

na categoria “Concordo parcialmente”. Todavia, ressalta-se uma redução na 

categoria “Discordo”. Interessantemente, observa-se uma diferença significativa 

(p=0.017) na opinião do grupo de estudantes no que se refere a variável em tela, 

revelando um aumento importante de 7,3% na categoria “Concordo totalmente”, 

entre os anos analisados.  Estes dados corroboram a impressão dos professores em 

uma análise qualitativa como podemos observar no comentário abaixo reportado. 

 

“Não só divulga como exige que o corpo docente tenha conhecimento das 

avaliações externas para aperfeiçoamento dos processos avaliativos”. 

 

Em uma análise historiográfica, destacamos os Cenários de Prática 

Profissional que também foram avaliados por meio da coleta das percepções de 

usuários do sistema de saúde e revelaram os seguintes índices de satisfação do 

cliente aos serviços ofertados, no ano base 2016: 

No HMTJ: Número de participantes da pesquisa= 1240 
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Satisfeito 81,98% 

Regular 11,36% 

Insatisfeito 6,06% 

 

Na UPA Santa Luzia: 

 

Número de participantes da pesquisa Bom/ótimo Ruim 

684 82,1% 17,9% 

 

 

Outro ponto avaliado e que merece destaque refere-se à coleta de 

sugestões e ou queixas por parte da comunidade interna em caixas específicas. No 

ano base de 2016, foram coletadas 51 opiniões que foram classificadas em áreas 

específicas e referiram-se na sua maioria em relação ao preço dos produtos da 

cantina; a falta de livros e horário de atendimento da biblioteca; a falta de ar 

condicionado nas salas de aula; ao atendimento do financeiro e falta de máquina de 

cartão nesse setor. Todas essas questões foram tratadas com o responsável de 

cada área envolvida. 

Do ponto de vista do acompanhamento do componente acadêmico destaca-

se a realização do “Teste de Progresso”. Este avalia o ganho de conhecimento 

cognitivo dos estudantes dos cursos ofertados pela FCMS/JF, revelando seu 

crescimento e/ou áreas de fragilidades permitindo que a Instituição possa realinhar 

suas propostas de formação. 

Os gráficos abaixo apresentam os resultados da porcentagem de 

discriminação e dificuldade das questões, nas áreas de Cirurgia, Clínica Médica, 

Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Saúde Coletiva para o curso de Medicina no ano 

de 2016. 

 

CIRURGIA: 

 

Porcentagem de discriminação e dificuldade das questões: 
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CLÍNICA MÉDICA: 

 

Porcentagem de discriminação e dificuldade das questões: 
 

 

 
 

 

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA: 

 

Porcentagem de discriminação e dificuldade das questões: 
 

 



39 
 

 
 
 

 
PEDIATRIA 
 
 

Porcentagem de discriminação e dificuldade das questões: 
 

 

 
 

 

SAÚDE COLETIVA 

 

Porcentagem de discriminação e dificuldade das questões: 
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4.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional (Dimensão 1:  A Missão e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional; Dimensão 3: A Responsabilidade Social da 

Instituição). 

 

 

Quanto à Dimensão 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional destaca-se a Missão da IES que é “Oferecer ensino de excelência 

para formar profissionais competentes na área de ciências da saúde”.  Como parte 

desta, e a fim de concretizar seus propósitos torna-se imperioso que a IES atue com: 

 

 Competência: demonstrada pela sua capacidade de formar profissionais aptos 

ao enfrentamento das novas condições impostas pelos avanços da ciência e da 

técnica e pelas grandes mudanças verificadas nas relações de trabalho, 

contribuindo para o avanço do conhecimento na área de saúde; 

 Pertinência: capaz de  permitir a rápida resposta às demandas e  às 

necessidades da sociedade, contribuindo efetivamente para a solução de 

problemas locais, regionais e nacionais bem como propondo soluções 

inovadoras; 

 Equidade: capaz de contribuir decisivamente para a igual distribuição 

de oportunidades na área da saúde. 

A partir de sua Missão, estabelecida pelo PDI (2012 - 2016), a Faculdade 

organizou suas estratégias para atingir as metas e objetivos buscando a 

concretização de sua imagem-objetivo.   
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Apresentamos abaixo a sumarização das ações propostas no PDI (2012-

2016) que se referiram a essa dimensão. 

 

Ações Constantes do PDI 2012-2016 referentes à Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional 

Incentivar e a articulacar o ensino, a pesquisa, as atividades de extensão e de prestação 

de serviços à sociedade, de formas diferenciadas 

Estimular o compromisso com a competência, a qualidade e a equidade da atenção à 

saúde aos diferentes segmentos populacionais, em todas as classes sociais e níveis de 

complexidade do Sistema Único de Saúde 

Conhecer e a problematizar as condições de saúde da população e de seus determinantes 

sociais, econômicos e culturais, em suas relações com o processo saúde doença e com a 

promoção da saúde em condições de vida saudáveis; 

Integrar os contextos reais de vida da comunidade, nas redes de serviços com 

profissionais de saúde em exercício, como espaços privilegiados do processo de ensino-

aprendizagem; 

Integrar-se aos programas nacionais, incluindo a área da educação em saúde com 

ações voltadas para a responsabilidade social; 

Organizar e desenvolver projetos voltados à responsabilidade social, em que os 

estudantes terão a oportunidade de praticar os valores de cidadania, de humanização e de 

ética. Nesse campo, promoverá a integração de seu currículo aos programas nacionais de 

saúde, como acontece na execução do Programa Integrador, associação com instituições 

nacionais e internacionais que atuam na área da Saúde e da Educação em Saúde; 

Implantar políticas inclusivas e não discriminatórias, visando à equidade étnica, sexual e 

social, por meio de projetos como: palestras de humanização hospitalar, atividades 

desenvolvidas junto à comunidade externa; 

Realizar parcerias com diversos segmentos da sociedade que igualmente praticam suas 

ações com a responsabilidade de promover transformações sociais, econômicas e 

políticas, de forma a instituir os valores da igualdade de direitos e da democracia como 

referências que orientem a organização da sociedade brasileira; 

Realizar ações e programas que concretizam e integram as DCN’s dos cursos com as 

políticas relacionadas com a preservação do meio ambiente, como campanhas de coletas 

seletivas de lixo, adesão ao programa de gerenciamento de resíduos de saúde, cursos de 

capacitação sobre biossegurança para funcionários e estudantes da Instituição em 

consonância com as Políticas de educação ambiental, conforme o disposto na Lei n° 

9.795, de 27 de abril de 1999 e no Decreto n° 4.281, de junho de 2002. 

Promover eventos que mantenham viva a memória cultural do folclore brasileiro, 

produções artísticas e musicais, bem como para as Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; 

Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004); 

Intermediar o recolhimento de produtos de primeira necessidade, destinados às 

instituições filantrópicas, doados por estudantes, funcionários e candidatos ao vestibular. 
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Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos estudantes e professores 

referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 

2016 respectivamente. 

 

 

 

A partir de uma análise quantitativa (inferencial), em relação ao 

conhecimento das Diretrizes Organizacionais, observa-se que não houve diferença 

significativa (p=0.943) na opinião dos professores entre os anos de 2015 e 2016, 

apesar de uma redução na categoria “Discordo”. Entretanto, observa-se uma 

diferença significativa na opinião no grupo de estudantes entre os anos analisados, 

revelando uma redução na categoria “Concordo totalmente” (p=0.011) entre os anos 

analisados.   

A análise documental históriográfica demonstrou que as diretrizes 

organizacionais da FCMS/JF coadunam com os resultados da autoavaliação 

indicando um elevado conhecimento das Diretrizes Organizacionais por parte do 

corpo técnico administrativo, expressas por meio de sua Missão, Visão, Valores e 

Políticas.  

Conforme observado no PDI, ações fundamentadas no estímulo à pesquisa, 

na expansão do ensino, na melhoria dos indicadores educacionais, na 

modernização e reformulação dos projetos curriculares dos cursos de graduação, 

desenvolvimento de ações voltadas para a articulação entre ensino-pesquisa e 

extensão devem ser intensificados. 
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Confirma-se, desta forma, que a Instituição vem contribuindo para o 

ingresso de profissionais qualificados no mercado de trabalho. Para alcançar este 

propósito, oferece, por meio de seus cursos, uma formação permeada de conteúdos 

humanísticos, éticos, sociais, culturais e científicos, atendendo à complexidade da 

formação humana e atenta aos problemas da sociedade.  

Quanto à Dimensão 3 “A Responsabilidade Social da Instituição” 

destaca-se que a IES tem como princípios norteadores a contribuição em relação à 

inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, 

da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

Assim, desde a sua implantação, tem na área do ensino em saúde a sua 

grande vocação, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

envolvendo a comunidade assistida pelo SUS, por meio do Programa Integrador, do 

HMTJ, UPA e dos hospitais conveniados. Têm nas Secretarias de Saúde do 

Município e do Estado suas grandes parceiras e relaciona-se com outras 

instituições locais. 

Entende, portanto, que na interação dinâmica com a sociedade em geral, e 

com o mercado de trabalho em particular, define os seus objetivos e projetos de 

atuação acadêmica presentes e futuros. Nesse sentido, tem como finalidade 

responder aos anseios e às necessidades da comunidade onde se situa e possui o 

compromisso de colocar o produto de suas atividades de ensino, aliadas à pesquisa 

e à extensão, ao alcance e serviço dessa comunidade, para dela merecer respeito e 

reconhecimento.  

Apresentamos abaixo a sumarização das ações propostas no PDI (2012-

2016) que se referiram a essa Dimensão.  

 

Ações constantes do PDI 2012-2016 referentes à Responsabilidade Social da 

Instituição 

Articular os projetos de Ensino e Pesquisa ao Desenvolvimento Social 

Estruturar um plano de ação por meio de intervenções nas políticas e nas atividades do 

sistema público de saúde e da educação em saúde, enfatizando a prevenção de doenças e 

a promoção da saúde. 

Incentivar a ampliação em até 50% do número de projetos de extensão conjuntamente com 

as Coordenações dos Cursos e Programa Integrador 
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Implantar projetos nas áreas de atenção individual, coletiva, gestão do trabalho e educação 

em saúde visando à melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

Oferecer eventos a comunidade disponibilizando ao público o conhecimento adquirido com 

o ensino e a pesquisa desenvolvidos. 

Aumentar o número de ações sociais nos diversos cenários de prática (ONG´s, Fundações, 

Igrejas, Escolas, Clubes etc) 

Implementar o trabalho social por meio das ações realizadas em conjunto com a Prefeitura, 

ONG’s, Escolas particulares e públicas, Fundações etc. 

Implementar estratégias de integração ensino-serviço-comunidade por meio de grupos e 

reuniões. 

Estabelecer processos de reflexão e avaliação dialógica junto aos gestores, profissionais 

de saúde, docentes, estudantes e usuários, quanto à qualidade e alcance das práticas de 

atenção e cuidado a saúde. 

Realizar oficinas de trabalho articulando ensino-serviço-comunidade para estabelecer 

estratégias e ações futuras a partir das informações obtidas nos processos de ensino-

aprendizagem 

 

Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos estudantes e professores 

referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 

2016 respectivamente. 

 

 

 

Em relação à promoção de ações de responsabilidade social, na análise 

quantitativa (inferencial) realizada, não houve diferença significativa na opinião dos 

professores e estudantes (p=0.934 e p=0.389, respectivamente) entre 2015 e 2016, 
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apesar da redução na categoria “Discordo” tanto para os docentes, quanto aos 

discentes entre os anos analisados. O comentário abaixo revela a necessidade de 

ajustes no Programa Integrador. 

 

 Estudantes: 

“Concordo com a qualidade dos projetos desenvolvidos na SUPREMA e 

como eles são valiosos para os alunos, mas deveriam melhorar o PI para 

que os alunos conseguissem desfrutar mais do projeto. Somos obrigados a 

fazer salas de espera, mas elas são em vão, descobrimos nessas 

atividades pacientes que realmente necessitam de maiores cuidados e 

temos tempo para melhorarmos a qualidade de vida deles, mas não 

conseguimos dar continuidade a isso pois sempre é feito no final do 

semestre e continuamos a deixar essa população descoberta do sistema 

de saúde. ” (Medicina – 7º período) 

 

A análise documental baseou-se no levantamento das ações sociais 

realizadas pela Instituição, constatando inúmeras estratégias de responsabilidade e 

compromisso com as necessidades de saúde da população. 

Destaca-se um número acima de 87 mil atendimentos especializados, 9.970 

internações e mais de 16.190 diárias de UTI, realizados em 2016 pelo Hospital e 

Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ, 100% SUS. 

A UPA Santa Luzia, também sob gestão da FCMS/JF, desempenhou um 

papel importante na assistência à urgência e emergência em uma área de grande 

adensamento populacional, contribuindo de forma imperativa para as necessidades 

da população, com uma média mensal de 5.579 atendimentos, fortalecendo desta 

forma a sua contribuição para a responsabilidade social no que se refere às metas 

do PDI. 

Os estudantes dos cursos de Fisioterapia e Odontologia também realizaram 

atendimentos clínicos à comunidade com acompanhamento, orientação e 

supervisão dos professores em todos os casos atendidos. Em 2016, o curso de 

Fisioterapia realizou uma média de 2.200 atendimentos/mês e o curso de 

Odontologia 937 atendimentos/mês. 
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No mesmo sentido, o Programa Integrador (PI) propiciou condições 

necessárias para inserção dos estudantes na comunidade, por meio de diferentes 

ações sociais com integração aos serviços de saúde, aprendizado das ações 

preventivas, promoção e manutenção da saúde, assim como pela atuação em 

equipes interprofissionais, desde o início da formação acadêmica. 

Os estudantes também realizaram inúmeros projetos sociais de forma 

voluntária, adotando posturas, comportamentos e ações que promoveram o bem-

estar da comunidade, melhoria da qualidade de vida, prevenção e promoção da 

saúde. O conceito, nessa visão, envolveu o benefício da coletividade interna ou 

externa. Como exemplo destas ações, destacamos as realizadas junto a IFMSA 

(International Federation of Medical Students Associations of Brazil) estudantes da 

FCMS/JF, a saber:  

 

Hospital do Ursinho  

 

O projeto tem a finalidade de ajudar a amenizar o medo e desconforto da 

criança, por meio do esclarecimento dos possíveis procedimentos realizados em um 

hospital, buscando familiarizá-las em uma atmosfera amigável e agradável. Além 

disso, o Hospital do Ursinho visa a proporcionar a aproximação das crianças com a 

realidade do trabalho dos profissionais de saúde. Para tal, transforma-se o brinquedo 

(ou o brincar) em uma ferramenta para servir como um elo na relação criança e 

profissional, proporcionando contato direto do estudante de medicina com as 

crianças, aprimorando a interação e a empatia.  

Em 2016 foi realizada, no dia 18 de março, no Centro Educacional Nice 

Braga Santos, no bairro Bela Aurora, a 3° edição do evento. Participaram 30 

estudantes sob a orientação da professora pediatra Patrícia Boechat e, com o apoio 

das doações de pelúcia, foi possível auxiliar 49 crianças nesta troca de experiência. 
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Free Hugs – Abraços grátis  

 

O “Free Hugs-Your time is coming“ é uma ação realizada nos dias do 

vestibular, quando estudantes de medicina acolhem os vestibulandos e seus pais 

com abraços e conversas. É uma excelente oportunidade para minimizar o estresse 

dos candidatos, e proporcionar troca de experiências e esclarecimento de dúvidas 

sobre o funcionamento da faculdade. Os estudantes passam por uma capacitação e 

são acompanhados por professores durante a realização da ação. As ações foram 

realizadas nos dias 04/06 (20 estudantes participantes) e 06/12 (10 estudantes 

participantes).  
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Material de divulgação via facebook da SUPREMA 

 

Outubro Rosa  

 

Com o objetivo de orientar a população sobre a importância da realização 

das medidas de prevenção e autocuidado com relação ao câncer de mama, foi 

realizada uma ação educativa na qual os estudantes abordam os pedestres 

entregando uma flor esclarecendo as dúvidas das mulheres. 
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Corrida da Saúde 

 

No dia 28/02/2016 foi realizada a 5ª Corrida da Saúde SUPREMA que abriu 

o 29º Ranking de Corridas Rústicas de Juiz de Fora. A prova contou com 10km de 

percurso de corrida saindo da SUPREMA, seguindo pela Av. Deusdedith Salgado 

até a UPA Santa Luzia pelo novo acesso e retornando pela Avenida até a chegada 

na SUPREMA. Os competidores puderam, ainda, optar por fazer 4km de caminhada.  

Durante a Corrida, foi promovida também uma Ação Social em Saúde, na 

qual foram realizados testes de glicemia, aferição de pressão, medição do Índice de 

Massa Corpórea, orientações sobre alongamentos e distribuição de material 

informativo sobre saúde.  
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Outras Ações sociais em Saúde  

 

Durante todo o ano de 2016, duas vezes por mês, a Faculdade SUPREMA 

empreendeu ações sociais de saúde, nas quais foram realizados testes de glicemia, 

aferição de pressão, medição do Índice de Massa Corpórea, orientações sobre 

alongamentos e distribuição de material informativo sobre saúde.  

As ações são sempre realizadas em praças, entidades religiosas, escolas, 

unidades de saúde, entre outros locais. Os testes são totalmente gratuitos. 

 

 

 

Assim, a FCMS/JF assume como missão institucional promover educação 

superior de qualidade e excelência, estimulando o desenvolvimento do 

conhecimento e das habilidades de seus estudantes para que alcancem o sucesso 

pessoal e profissional, com a contribuição de docentes capacitados, fortalecendo a 

articulação ensino-serviço e comunidade. Esta pode ser observada por meio dos 
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resultados obtidos em um dos indicadores que demonstram o número de 

atendimentos à população por meio do SUS em nosso hospital de ensino. 

 

 

4.3 Eixo 3: Politicas Acadêmicas (Dimensão 2 – Políticas para o Ensino, a 

Pesquisa e  a Extensão; Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade e 

Dimensão 9 - Politicas de Atendimento aos Discentes) 

 

 

Políticas para o Ensino 

 

 

Em uma Instituição com cursos na área da saúde as políticas instuticionais 

para o Ensino devem estar voltadas para consolidação de práticas profissionais que 

compõem um modelo fundamentado nos princípios e diretrizes do SUS e da força 

de trabalho, que deve ser enfrentada do ponto de vista da formação de pessoal. 

Aponta-se ao longo dos anos de implementação do SUS que a formação da força 

de trabalho proporcionada pelo aparelho formador não é adequada às 

necessidades de saúde da população brasileira nem às necessidades dos serviços. 

Assim, para a formulação das Politicas de Ensino a IES elaborou novas 

propostas na perspectiva crítica, ou seja, a formação crítico-reflexiva na direção da 

constituição de sujeitos para a transformação social. Considera-se como uma das 

demandas para que se reorganizem as práticas na direção de um sistema ancorado 

nos princípios e diretrizes do SUS uma escola capaz de revisar constantemente 

suas estratégias de formação.  

Nesse sentido, a FCMS/JF preconizou como política de ensino a formação 

compartilhada possibilitando a vivência de grupos interprofissionais, onde misturar-

se implica em gerar uma disponibilidade para conviver com o outro, conhecendo-o 

melhor, respeitando-o em suas singularidades e buscando construir relações 

interpessoais mais inclusivas. 

Esse é o referencial da educação interprofissional em Saúde que pode ser 

conceituado como: “uma proposta onde duas ou mais profissões aprendem juntas 

sobre o trabalho conjunto e sobre as especificidades de cada uma, na melhoria da 
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qualidade no cuidado ao paciente”. Trata-se de um estilo de educação que dá 

prioridade ao trabalho em equipe, a integração e a flexibilidade da força de trabalho, 

a qual deve ser alcançada respeitando as especificidades de cada profissão. 

(AGUILAR-DA-SILVA; 2011) 

 

O Quadro abaixo demonstra as ações previstas no PDI 2012-2016 referente 

às Politicas de Ensino. 

 

Politicas de Ensino 

Oferecer oficinas de capacitação para os tutores/professores. 

Estruturar oficinas de desenvolvimento docente para a realização do ciclo pedagógico 

problematização ou aprendizagem baseado em problemas. 

Realizar reuniões com os estudantes para acompanhar o seu desenvolvimento na 

articulação interdisciplinar. 

Aperfeiçoar as atividades de apoio ao ciclo pedagógico: estações, conferências, mesas 

redondas. 

Avaliar todas as estratégias desenvolvidas, identificando pontos fortes e fracos, com 

reorientação de todo o processo. 

Implantar a articulação interdisciplinar em todos os períodos de todos os cursos. 

Aplicar um teste de progresso por ano e utilizar o resultado do mesmo para acompanhar 

o aproveitamento dos estudantes. 

Implementar de forma efetiva a aplicação do teste de progresso a todos os estudantes 

dos cursos 

Acompanhar os resultados dos testes de progresso, sugerindo ações quando necessário. 

Continuar a reestruturação dos critérios para publicação dos trabalhos resultantes dos 

TCC’s. 

Acompanhar a sistematização da produção mínima por orientador de TCC, de acordo 

com os indicadores de avaliação vigentes. 

Continuar a promover as políticas de fomento para publicação de TCC. 

Dar continuidade ao programa de avaliação e acompanhamento de egressos. 

Continuar acompanhando o exercício profissional do egresso do curso. 

Continuar a implantação das ações para incentivar o retorno e acompanhamento dos 

egressos, incluindo a criação do congresso anual da saúde. 

Continuar a acompanhar a consolidarção do Núcleo de 

Avaliação institucional (NAI). 

Continuar oferecendo oficinas de capacitação sobre avaliação aos docentes. 

Continuar a acompanhar a política de avaliação através do NAI, utilizando a taxonomia 

de Bloom. 
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Elaborar relatórios das avaliações dos processos com análise crítica dos resultados e 

indicação de propostas para melhoria ao final de cada semestre. 

Manter assessoria técnica pedagógica com profissional da área. 

Continuar realizando as oficinas de desenvolvimento e aperfeiçoamento docente em 

métodos de ensino-aprendizagem ativos. 

Aperfeiçoar as atividades de apoio ao ciclo pedagógico: estações, conferências, mesas 

redondas. 

Acompanhar a mplementação dos métodos de ensino- aprendizagem ativos em todos os 

períodos de todos os cursos. 

Acompanhar a reestrutução do NIP na matriz dos cursos, possibilitando a articulação com 

demais disciplinas específicas. 

Fortalecer o NIP através de reuniões acadêmicas, com a presença de todos os 

envolvidos no processo. 

Capacitar professores dentro da concepção do NIP por meio de reuniões. 

Contribuir para o desenvolvimento de competências do professor para o ensino na 

concepção do NIP. 

Propiciar aos estudantes a compreensão da concepção do NIP por meio de reuniões. 

Acompanhar o uso de metodologias ativas por meio do NIP nos campos de estágio. 

Desenvolver a capacidade de análise crítica dos estudantes. 

Contribuir para o desenvolvimento do trabalho em equipe interprofissional. 

Instrumentalizar os estudantes para a pesquisa interprofissional. 

Realizar encontros com os docentes para implementar as propostas pedagógicas dos 

cursos. 

Avaliar continuamente o PPC readequando-o conforme as necessidades encontradas a 

partir das demandas dos serviços. 

Fortalecer as relações entre profissionais, coordenações, professores e estudantes, por 

meio de ações de ensino, pesquisa e extensão. 

Implementar estratégias de integração ensino-serviço- comunidade por meio de grupos e 

reuniões. 

Continuar a estruturação dos estágios dos cursos nos serviços de atendimento do SUS. 

Estabelecer processos de reflexão e avaliação dialógica junto aos gestores, profissionais 

de saúde, docentes, estudantes e usuários, quanto à qualidade e alcance das práticas de 

atenção e cuidado a saúde. 

Realizar oficinas de trabalho articulando ensino-serviço- comunidade para estabelecer 

estratégias e ações futuras a partir das informações obtidas nos processos de ensino- 

aprendizagem. 

Intensificar a inserção de docentes e estudantes nas equipes de trabalhos dos serviços. 

Constituir grupos de educação permanente com profissionais docentes e estudantes 

visando ao aprimoramento profissional. 
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Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos professores referentes ao 

Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 2016 

respectivamente. 

 

 

 

Na análise quantitativa (inferencial), quanto ao sentimento de capacitação 

para o exercício das funções, observa-se que não houve diferença significativa 

(p=0.912) na opinião dos professores entre 2015 e 2016.  

Estes dados corroboram a impressão dos estudantes em relação aos 

professores em uma análise qualitativa como podemos observar nos comentários 

abaixo reportados. 

 

Estudantes: 

1- “Os professores são muito bem qualificados, percebo em alguns um 

saber tão notório que às vezes fica difícil para eles descer ao nosso 

patamar, falam conosco como iguais...” (Enfermagem - 2º período). 

2- “Alguns professores são excelentes e superam minhas expectativas, 

pois colaboram para consolidação do nosso conhecimento...” 

(Enfermagem - 2º período). 
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Assim, em 2016, foram oferecidas aos docentes 9 capacitações realizadas 

por um consultor, pós-doutor em gestão da educação superior, conforme 

demonstrado abaixo: 

 

Nº DATA CAPACITAÇÃO PARTICIPANTES 

1º SEMESTRE 

01 03/02/16 Avaliação da Prática e Biossegurança 
Todos os professors das aulas 

práticas (58 participantes) 

02 08/03/16 Mentoring: O que é, por que e como? 
Professores selecionados (48 

participantes) 

03 12/04/16 
Capacitação para a Construção de Casos 

da Articulação Interdisciplinar 

Professores selecionados pelos 
Coordenadores de Curso (14 

participantes) 

04 13/04/16 Capacitação Docente para o Mentoring 
Professores selecionados para o 

Mentoring (26 participantes) 

05 03/05/16 Programa Integrador na Articulação Professores do PI (12 participantes) 

06 04/05/16 
Oficina para a Construção de Casos da 

Articulação Interdisciplinar 

Professores selecionados pelos 
coordenadores de curso (22 

participantes) 

 

2º SEMESTRE 

07 09/08/16 
Apresentação do Novo Sistema de 

Avaliação para o 7º período do curso de 
Medicina 

Professores do 7º período de 
Medicina (13 participantes) 

08 16/11/16 
Participação dos professores do Programa 
Integrador na Articulação Interdisciplinar 

Professores do Programa Integrador 
(16 participantes) 

09 17/11/16 
2º Encontro para construção de casos da 

Articulação Interdisciplinar 

Professores que vieram no 1º 
encontro em 04/05/16 (18 

participantes) 

 

Em relação à estrutura curricular e a inserção no mercado de trabalho 

observamos os gráficos abaixo os quais demonstram a opinião dos estudantes e 

professores referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos 

base 2015 e 2016 respectivamente. 
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Na análise quantitativa (inferencial) quanto a estruturação dos cursos para 

possibilitar a inserção no mercado de trabalho, constata-se não haver diferença 

significativa (p=0.441) opinião dos professores entre 2015 e 2016. Destaca-se que, 

apesar de não ter havido diferença na opinião dos estudantes (p=0.663), observa-se 

uma elevação na categoria “Concordo totalmente” e uma redução na categoria 

“Discordo” entre os anos analisados. 

Estes dados corroboram a impressão dos estudantes e professores em uma 

análise qualitativa como podemos observar nos comentários abaixo reportados. 

 

Estudantes: 

“Com certeza, ministração de conteúdo por corpo docente qualificado, 

incentivo a busca de conhecimento proporcionando uma excelente bagagem 

teórica aliados à prática profissional humanizada, multidisciplinar, dando a 

condição de ter um diferencial.” (Enfermagem – 2º período). 

 

Docentes: 

“Inclusive, dentro da proposta de ensino do curso e farmácia, foi implantado 

o projeto ICF introdução ás ciências farmacêuticas que incentiva o aluno a 

buscar o papel do farmacêutico já nos primeiros períodos com atividades 

práticas, visitas a centros”. 
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Uma das estratégias utilizadas pela FCMS/JF para estruturar os cursos 

oferecidos refere-se à constante revisão de seus Projetos Pedagógicos dos Cursos e 

adoção de mudanças curriculares importantes, como a inclusão de métodos ativos, 

tornando o currículo híbrido, com momentos de aprendizagem centrada no 

estudante e formação interprofissional. A interdisciplinaridade ocorre com a 

articulação interdisciplinar, realizada com a Abordagem Baseada em Problemas, 

utilizando casos de papel construídos coletivamente entre os docentes do período 

letivo e, nos ciclos pedagógicos, a aprendizagem ocorre com a Problematização da 

realidade, com pacientes reais, moradores da comunidade local, visitados pelos 

estudantes do Programa Integrador, que se inicia nos segundos períodos dos 

cursos. Esta metodologia também é utilizada nos Estágios Curriculares/ Estágio 

Curricular Obrigatório de Treinamento em Serviço, em regime de internato. 

Isso pode ser verificado por meio da percepção de estudantes e professores 

quanto à questão “A FCMS/JF estimula o estudante a tornar-se agente de seu 

conhecimento através de metodologias inovadoras de ensino e aprendizagem”. 

Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos estudantes e professores 

referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 

2016 respectivamente. 

 

 

 

Na análise quantitativa (inferêncial) quanto ao estímulo ao estudante em 

tornar-se agente de seu conhecimento, observa-se que não houve diferença 
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significativa na opinião de professores e estudantes (p=0.445 e p=0.425, 

respectivamente) entre os anos de 2015 e 2016. 

Estes dados corroboram a impressão dos estudantes em uma análise 

qualitativa como podemos observar no comentário abaixo. 

 

Estudantes: 

“sou suspeita para falar disso, mas amo a articulação, acho uma proposta 

bem interessante e embora não tenha muito tempo para me dedicar às 

pesquisas, já virei noites, lendo livros e artigos, formulando respostas e 

achei super legal nessa última ver colegas durante as estações 

discutindo, argumentando e conseguindo encontrar dentro das disciplinas 

a solução do caso. A curiosidade foi bem aguçada, articulação e PI são 

nota dez”. (Enfermagem – 2º período). 

 

Nessa perspectiva de mudança, entende-se que a avaliação não é um fato 

isolado, mas decorre de uma prática pedagógica coerente e organizada, 

articulada ao perfil do profissional que se quer formar. Também deve estar vinculada 

aos objetivos de cada disciplina e elaborada de forma integrada ao cognitivo (saber - 

conteúdos), ao psicomotor (saber fazer – práticas, procedimentos, dentre outros) 

e ao socioafetivo (saber ser – sentimentos, atitudes éticas, outros). 

Para tanto, a assertiva “O novo sistema de avaliação adotado pela instituição 

está alinhado com a filosofia educional inovadora” demonstra a percepção dos 

professores quanto aos métodos avaliativos. 

Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos professores referentes ao 

Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 2016 

respectivamente. 
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Em relação ao novo sistema de avaliação adotado pela faculdade, a análise 

quantitativa (inferêncial) realizada sobre a opinião dos professores, demostra que 

houve diferença significativa (p=0.045) entre os anos 2015 e 2016. Observa-se que, 

apesar da redução na categoria “Discordo”, houve uma diminuição da categoria 

“Concordo totalmente” em relação à “Concordo parcialmente” (p=0.028). Os 

comentários abaixo revelam a necessidade de ajustes no sistema de avaliação. 

 

Estudantes: 

“O modelo de provas da SUPREMA não favorece o estudo contínuo dos 

alunos, pois a maioria dos alunos deixam para estudar na véspera da 

prova por não ter aula durante o período de provas.” (Medicina – 7º 

período). 

 

Assim, verifca-se que o sistema de avaliação que engloba as dimensões 

somativa e formativa, permite o diagnóstico do desenvolvimento do estudante nos 

diferentes momentos do processo pedagógico. Possibilita ao mesmo refazer trajetos 

e recuperar conteúdos não dominados no percurso, no que diz respeito a 

conhecimentos adquiridos, habilidades e atitudes, e ao Curso/Instituição, 

acompanhar o desenvolvimento das competências que compõem o perfil do 

egresso. Essas avaliações realizadas para verificação de conteúdos e habilidades 
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são associadas a outros procedimentos como observações, seminários, painéis, 

trabalhos individuais e em grupo. 

Ainda, com referência às políticas de ensino, a assertiva “A FCMS/JF 

estimula a meritocracia por meio dos projetos de monitoria e da bolsa de 

desempenho acadêmico, confirma a preocupação que a instituição tem com o 

compromisso no processo de ensino-aprendizagem”. 

O programa de monitoria da FCMS/JF vem desempenhando um importante 

papel no sentido de contribuir para o ensino, ao promover a cooperação acadêmica 

entre estudantes e professores em benefício da qualidade do ensino ministrado na 

Instituição e minimizar os índices de reprovação, evasão e falta de motivação nas 

disciplinas. Propicia também, ao estudante, estimular o gosto pela atividade docente 

relativa ao ensino e extensão; o desenvolvimento de suas potencialidades para a 

docência e a prática investigativa. 

A análise documental apurou os números de vagas oferecidas pelo 

Programa de Monitorias da FCMS/JF no período de vigência do PDI (2012 – 2016), 

demonstrando seu crescimento anual. 

 

Cursos 2012 2013 2014 2015 2016 

Enfermagem 17 7 11 3 6 

Farmácia 29 13 14 13 22 

Fisioterapia 15 7 4 8 27 

Medicina 71 72 62 80 150 

Odontologia 57 62 75 90 124 

NIP 6 24 48 29 25 

Suporte Básico 0 2 1 1 6 

Metodologia Científica 0 1 1 2 2 

TOTAL 195 188 216 226 362 

 

Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos estudantes e professores 

referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 

2016 respectivamente. 
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Na análise quantitativa (inferencial) quanto ao estímulo à meritocracia, 

observa-se não haver diferença significativa (p=0.391) na opinião dos professores 

entre 2015 e 2016. Interessantemente, apesar de não ter havido diferença na 

opinião dos estudantes (p=0.386), constata-se uma redução de 23% na categoria 

“Discordo” e uma elevação de aproximadamente 6% na categoria “Concordo 

totalmente” entre os anos analisados. 

Estes dados corroboram a impressão dos estudantes em uma análise 

qualitativa como podemos observar no comentário abaixo reportado. 

 

Estudantes: 

1- Concordo, de fato ocorre isso, mas ainda acho pouco, deveria haver 

mais bolsas, mais projetos e mais divulgação. Quando há uma 

competição, os alunos são estimulados e assim há um melhor 

aprendizado, e melhor formação acadêmica. (Odontologia – 5º período). 

 

Quanto ao ensino de Pós-graduação Lato Sensu a análise documental 

revelou que no ano base de 2016 foram oferecidos 31 cursos, sendo todos 

presenciais, totalizando 503 pós-graduandos nas áreas de Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Medicina e Odontologia. 

Com o objetivo de capacitar profissionais nas áreas do conhecimento 

específico a FCMS/JF, em consonância com a Resolução CES/CNE nº 1, de 08 de 



62 
 

junho de 2007, oferta cursos de pós-graduação Lato Sensu.  Desta forma, contribui 

para o planejamento e análise crítica da realidade social e seu impacto na área das 

Ciências da Saúde. Esses cursos promovem a qualificação profissional, por meio de 

formação continuada, de forma alinhada aos recentes desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos. 

O quadro abaixo sistematiza os cursos do Programa de Pós-Graduação 

Lato Sensu, no ano de 2016: 

 

Cursos de Pós-Graduação Iniciados em 2016 

Nome do curso Modalidade 
Nº de 

estudantes 
matriculados 

Nº de 
egressos 

Turno(s) de 
Funcionamento 

Local de 
Funcionamento 

Periodontia Lato Sensu 9 2 Diurno/noturno PÓS-ODONTO 

Ortodontia (Turma 14) Lato Sensu 14 6 Diurno/noturno PÓS-ODONTO 

Odontopediatria Lato Sensu 9 8 Diurno/noturno PÓS-ODONTO 

Ecocardiografia Lato Sensu 8 1 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Prótese Dentária (Turma5) Lato Sensu 8 4 Diurno/noturno PÓS-ODONTO 

Endoscopia ginecológica Lato Sensu 25 0 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Alergia e Imunologia Clínica 
(Turma 9) 

Lato Sensu 19 0 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 
/ ACISPES 

Cirurgia Geral Lato Sensu 5 0 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 
/ ACISPES 

Gastroenterologia (Turma 9) Lato Sensu 35 7 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Endoscopia Digestiva  

(Turma 11) 
Lato Sensu 27 2 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Enfermagem em UTI  
(Turma 7) 

Lato Sensu 34 8 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Fisioterapia Pneumofuncional 
(Turma 4) 

Lato Sensu 22 9 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Análises Clínicas (Turma 6) Lato Sensu 24 5 Diurno SUPREMA 

Microbiologia Lato Sensu 20 2 Diurno SUPREMA 

Gestão em Enfermagemem Lato Sensu 32 12 Diurno/noturno SUPREMA 
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Dermatologia Lato Sensu 2 1 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Mba – Gestão em Saúde Lato Sensu 40 3 Diurno/noturno SUPREMA 

Alergia e Imunologia (Turma 7) Lato Sensu 8 0 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Ortodontia (Turma 10) Lato Sensu 9 2 Diurno PÓS-ODONTO 

Ortodontia (Turma 8) Lato Sensu 10 5 Diurno PÓS-ODONTO 

Ortodontia (Turma 9) Lato Sensu 12 2 Diurno PÓS-ODONTO 

Alergia e Imunologia (Turma 4) Lato Sensu 14 0 Diurno/noturno SUPREMA 

Endoscopia Digestiva  
(Turma 09) 

Lato Sensu 29 2 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Medicina Intensiva (Turma 07) Lato Sensu 61 17 Diurno/noturno SUPREMA 

Implantodontia (Turma 07) Lato Sensu 8 5 Diurno PÓS-ODONTO 

MBA – Festão em Saúde 
(Turma 07) 

Lato Sensu 43 16 Diurno/noturno SUPREMA 

Alergia e Imunologia (Turma 6) Lato Sensu 15 0 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Fisioterapia Pneumofuncional 
(03 

Lato Sensu 34 16 Diurno/noturno SUPREMA 

Gastroenterologia (Turma07) Lato Sensu 24 0 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Ginecológica Lato Sensu 51 0 Diurno/noturno SUPREMA/ HMTJ 

Análises Clínicas (Turma 05 Lato Sensu 24 8 Diurno SUPREMA 

 

 
Com relação à análise documental, apresentamos no gráfico abaixo a 

média de satisfação feita na avaliação dos cursos de Pós-graduação em 2016. 
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ITENS AVALIADOS 

(1) Acústica e iluminação da sala de aula 

(2) Limpeza e conservação dos móveis e da sala de aula 

(3) Condições de uso das máquinas e equipamentos 

(4) Limpeza e conservação de outras dependências 

(5) Coordenação Pedagógica 

(6) Secretaria de Pós-Graduação 

(7) Biblioteca 

(8) Domínio nos temas abordados 

(9) Oratória (tom de voz, dicção, expressão corporal) 

(10) Postura/disciplina (controle da turma, respeito ao 
horário) 

(11) Didática (métodos e técnicas de estimular o 
aprendizado) 

(12) Forma/método de avaliação 
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(13) Uso de recursos didáticos variados 

(14) Aproveitamento do tempo de aula 

(15) Organização 

(16) Relação do conteúdo estudado com a proposta do 
curso 

(17) Aplicabilidade do conhecimento 

(18) Qualidade das perguntas (pertinência com o tema e de 
proveito geral) 

(19) Participação na aula 

(20) Contribuição na construção do conteúdo aplicado 

(21) Postura/Disciplina 

 

Ao analisar o gráfico de Satisfação de Curso acima, referente aos cursos de 

Pós-graduação concluídos em 2016, verificou-se que todos os itens avaliados 

atingem a média esperada de 8 (oito). 

 

 

Políticas para a Pesquisa 
 

 

A FCMS/JF considera que a pesquisa é um dos componentes de formação 

eficaz na transformação da sociedade moderna. Neste sentido, objetivando a 

inserção precoce do estudante nas atividades de pesquisa a Faculdade 

instrumentaliza, metodologicamente, o estudante para o processo de pesquisa, 

incluindo na organização curricular do curso, disciplinas como: Metodologia 

Científica, Iniciação Científica, Bioestatística e Ciências em Saúde Baseada em 

Evidências, desde o início dos cursos. 

Para a concretização dessa dinâmica, fundamentada na articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão, instituiu o Núcleo de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (NDCT) que tem como objetivo propor suas ações para o 

desenvolvimento do raciocínio científico e da postura investigativa. 

O NDCT é um órgão ligado à Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

destinado à regulamentação, ao acompanhamento e ao desenvolvimento de todos 

os projetos elaborados e realizados por docentes pesquisadores e estudantes, ou 
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por grupos de pesquisa, desenvolvidos por linhas de pesquisa segundo a área de 

conhecimento. 

A este Núcleo também estão ligados o Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos - CEP e o de Pesquisa em Animais – CEUA, corroborando com o 

rigor e importância que a investigação tem na produção de conhecimento e na 

formação do estudante e pesquisador. 

Outra fonte de dados para pesquisa, a partir das práticas cotidianas, ocorre 

no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ, cujas ações são reguladas 

pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão - NEPE do Hospital. Também neste 

cenário temos o Centro de Pesquisa Clínica - Cepec que promove a captação e a 

condução de estudos clínicos dentro das diretrizes de boas práticas clínicas em 

pesquisa (GCP/ICH), assegurando a qualidade dos dados e a integridade do 

paciente.  

Abaixo apresentamos o organograma do NEPE, núcleo ligado ao NDCT e 

que tem por função regulamentar as atividades de pesquisa que são desenvolvidas 

no HMTJ. 

 

 
 

O Quadro abaixo demonstra as ações previstas no PDI 2012-2016 

referentes às Politicas de Pesquisa. 

 

Políticas de Pesquisa 

Desenvolver pesquisa de qualidade, oferecendo cenário adequado para a iniciação científica 
a todos os estudantes, bem como o ensino prático e teórico de métodos e técnicas de 
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pesquisa, nas diversas áreas do conhecimento da saúde. 

Adequar material de orientação para submissão de projetos ao CEP de acordo com a 
Plataforma Brasil. 

Promover desenvolvimento e aperfeiçoamento docente para a preparação e submissão de 
projetos ao CEP. 

Realizar oficinas de capacitação para os membros do CEP. 

Incentivar e divulgar a atuação do CEP para os grupos de pesquisa que atuam na FCMS/JF. 

Promover a divulgação dos trabalhos produzidos no Programa de Iniciação Científica e 
trabalhos de conclusão de curso em eventos científicos. 

Apoiar os discentes na elaboração e apresentação de trabalhos em eventos científicos. 

Divulgar os editais das agências de fomento governamental para os docentes e discentes. 

Incentivar os grupos de pesquisa para a obtenção de financiamentos das agências de 
fomentos governamentais como o CNPq e a FAPEMIG. 

Apoiar os grupos de pesquisa na apresentação de projetos às agências de fomento 
governamental. 

Manter o incentivo aos programas de iniciação científica como forma de introdução do 
estudante à metodologia científica. 

Colaborar para a consolidação das linhas de pesquisa institucionais. 

Aumentar o número de bolsas de iniciação científica 

Equiparar o valor das bolsas institucionais às bolsas governamentais. 

Institucionalizar novas linhas de pesquisa mediante a definição de uma política criteriosa de 
estímulo à pesquisa, abrangendo a redefinição do perfil e dos planos de trabalho dos 
professores em dedicação parcial e/ou integral. 

Incentivar à qualificação docente por meio de desenvolvimento de ações que visem ao 
acesso e à permanência dos docentes nestes grupos. 

Fomentar as linhas de pesquisa emergentes e criar novas linhas voltadas ao atendimento da 
demanda social. 

Divulgar a RBCMS. 

Aumentar a captação de trabalhos submetidos. 

Reduzir o tempo de resposta aos autores de trabalhos submetidos à RBCMS. 

Incentivar a organização de eventos técnico-científicos internos, buscando um maior 
envolvimento de toda a comunidade e a divulgação dos projetos de pesquisa. 

Apoiar a realização de eventos científicos com suporte técnico e infraestrutura. 

Fomentar a publicação dos trabalhos desenvolvidos com a participação de estudantes com 
premiação. 

Fornecer suporte metodológico e estatístico que viabilizem a publicação de artigos em 
periódicos 

Divulgar os artigos publicados. 

 

Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos estudantes e professores 

referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 

2016 respectivamente. 
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Quanto ao estímulo à participação de professores e estudantes em projetos 

de pesquisa e iniciação científica, a análise quantitativa (inferêncial), demonstra não 

haver diferença significativa na opinião dos professores e estudantes (p=0.413 e 

p=0.448, respectivamente) entre os anos de 2015 e 2016.  

Apesar de não ter havido diferença entre as categorias nos anos analisados, a 

análise qualitativa demonstra uma necessidade de ajustes nos programas de 

iniciação cientifica e pesquisa conforme relatos dos estudantes. 

 

Estudantes: 

1. “Sim, mas penso que poderia ser mais divulgado, os projetos mais 

especificados, os professores que os desenvolve deveriam falar nas salas 

de aula... (Enfermagem – 2º período) 

2. “Acredito que seria mais interessante se o aluno pudesse estabelecer 

alguns temas de interesse para as questões a investigar e, então, 

procurar algum professor interessado no tema. Muitas vezes os alunos 

que iniciaram o curso a pouco tempo, não conhecem ou gostariam de 

expandir o conhecimento em outros aspectos que não são abordados nas 

questões a investigar propostas já pela instituição. ” (Medicina – 2º 

Período) 
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A tabela abaixo demonstra as ações realizadas no ano de 2016, bem como as 

previstas para 2017: 

 

DIMENSÃO: PESQUISA 

Objetivo: Desenvolver pesquisa de qualidade, oferecendo cenário adequado para a iniciação científica de 
todos os estudantes, bem como o ensino prático e teórico de métodos e técnicas de pesquisa, nas 

diversas áreas do conhecimento da saúde. 

Atividade 
Estratégia/Plano de 

ação 
Ações realizadas em 

2016 
Previsão para 2017 

1 - Comitê de Ética em 
Pesquisa CEP 

Adequar material de 
orientação para submissão 
de projetos ao CEP de 
acordo com a Plataforma 
Brasil. 

No ano de 2016 foram 
julgados pelo comitê de 
ética em pesquisa 206 
projetos, (aumentando o 
número de projetos 
julgados, quando 
comparado ao ano de 
2015, durante o qual foram 
avaliados 149 projetos), 
esse aumento muito 
provavelmente está 
relacionado com um maior 
incentivo à pesquisa na 
instituição. O prazo médio 
para resposta aos projetos 
submetidos foi de um mês, 
tendo em vista que o CEP 
institucional se reuniu 
periodicamente para julgar 
os projetos que foram 
submetidos em até 15 dias 
antes da data da reunião. 
No ano de 2016 os 
membros do CEP foram 
capacitados frente às 
modificações da 
Plataforma Brasil. E novos 
membros foram incluídos 
no CEP. Também foram 
modificadas e ajustadas as 
informações disponíveis no 
site sobre como deve ser o 

procedimento para envio 
de documentos ao CEP, 
além de disponibilizarmos 
modelos de documentos. 

Continuar capacitando os 
membros do CEP e 
também atualizar 
constantemente o site 
institucional de acordo com 
as demandas dos 
pesquisadores e com as 
orientações do CONEP. 
Disponibilizar orientações 
aos pesquisadores e 
estudantes e disponibilizar 
modelos de documentos 
que facilitem a submissão 
via plataforma Brasil. 

Promover desenvolvimento 
e aperfeiçoamento docente 
para a preparação e 
submissão de projetos ao 
CEP. 

Realizar oficinas de 
capacitação para os 
membros do CEP. 

Incentivar e divulgar a 
atuação do CEP para os 
grupos de pesquisa que 
atuam na FCMS/JF. 

2 - Trabalhos em 
congressos 

Promover a divulgação dos 
trabalhos produzidos no 
Programa de Iniciação 
Científica e trabalhos de 
conclusão de curso em 
eventos científicos. 

No que se refere à 
apresentação de trabalhos 
em congressos, foram 
apresentados no ano de 
2016 por nossos 
estudantes e professores 

Continuar com o auxílio 
aos estudantes e com a 
formação destes para a 
apresentação de trabalhos, 
uma vez que estas 
atividades são de 
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Apoiar os discentes na 
elaboração e apresentação 
de trabalhos em eventos 
científicos. 

mais de 170 trabalhos em 
eventos internacionais, 
nacionais e regionais. 
Cabe ainda ressaltar que 
nossos docentes 
orientaram nossos 
estudantes na realização 
destes trabalhos 
apresentados. A FCMS/JF 
também auxiliou os 
estudantes custeando os 
pôsteres que foram 
apresentados nos eventos. 

fundamental importância 
na formação dos 
profissionais da área de 
saúde. 

3 - Financiamentos de 
agências de fomentos 

governamentais 

Divulgar os editais das 
agências de fomento 
governamental para os 
docentes e discentes. 

Em 2016 foi realizado o  
cadastro institucional na 
FAPEMIG e um projeto foi 
enviado a esta agência de 
fomento solicitando auxilio 
para o desenvolvimento de 
uma pesquisa, no qual foi 
incluído o pedido de bolsa 
de iniciação científica para 
os estudantes da 
instituição. 

Submeter mais projetos às 
agências de fomento 

Incentivar os grupos de 
pesquisa para a obtenção 
de financiamentos das 
agências de fomentos 
governamentais como o 
CNPq e a FAPEMIG. 

Apoiar os grupos de 
pesquisa na apresentação 
de projetos às agências de 
fomento governamental. 

4 - Programa de Iniciação 
Científica (PIC). 

Manter o incentivo aos 
programas de iniciação 
científica como forma de 
introdução do estudante à 
metodologia científica. 

Em 2016 mantivemos a 
política institucional do 
programa de iniciação 
científica. Foram 
divulgados dois editais, um 
no primeiro semestre e 
outro no segundo 
semestre, disponibilizando 
as questões a serem  
investigadas  as quais 
foram divulgadas em cada 
grupo. 

Continuar fomentando a 
pesquisa na instituição. 

Colaborar para a 
consolidação das linhas de 
pesquisa institucionais. 

Docentes e Discentes dos 
grupos de pesquisa 
receberam suporte 
estatístico e metodológico 
sempre que necessário. 
Desta forma, lacunas 
existentes na elaboração 
de trabalhos científicos 
foram minimizadas, 
permitindo um aumento 
dos produtos finais, quer 
seja na forma de 
apresentação de trabalhos 
em eventos científicos ou 
na publicação em 
periódicos. 

Continuar fomentando a 
pesquisa na instituição. 

Aumentar o número de 
bolsas de iniciação 
científica. 

No ano de 2016 foi 
ampliado o número de 
bolsas institucionais de 
iniciação científica sendo 
que no primeiro edital 
foram disponibilizadas 24 

Ofertar inicialmente 42 
bolsas de iniciação 
científica institucionais, 
todavia, caso haja uma 
maior demanda, será 
solicitado à direção o 



71 
 

bolsas e no segundo edital 
18 bolsas, totalizando 42 
bolsas/ano. 

aumento das mesmas. 

5 - Grupos de pesquisa 

Institucionalizar novas 
linhas de pesquisa 
mediante a definição de 
uma política criteriosa de 
estímulo à pesquisa, 
abrangendo a redefinição 
do perfil e dos planos de 
trabalho dos professores 
em dedicação parcial e/ou 
integral. 

A implementação gradativa 
dos grupos de pesquisa 
institucionais foi realizada. 
Para incentivar os 
docentes, credenciamos a 
instituição nas agências de 
fomento nacionais e 
disponibilizamos a todos os 
docentes e discentes 
consultoria metodológica e 
estatística. 

Continuar incentivando a 
criação de novos grupos de 
pesquisa institucionais e 
fomentando a pesquisa na 
instituição. 

Incentivar à qualificação 
docente por meio de 
desenvolvimento de ações 
que visem ao acesso e à 
permanência dos docentes 
nestes grupos. 

Fomentar as linhas de 
pesquisa emergentes e 
criar novas linhas voltadas 
ao atendimento da 
demanda social. 

6 - Revista Brasileira de 
Ciências Médicas e da 

Saúde 

Divulgar a RBCMS. No ano de 2015 a RBCMS, 
passou por uma importante 
reformulação, tendo em 
vista a necessidade de 
aumentarmos a agilidade 
no processo de revisão por 
pares e de reduzirmos o 
tempo entre o aceite do 
artigo e sua publicação. 
Para tanto, foi solicitado à 
empresa que gerencia a 
publicação institucional 
algumas modificações: a 
primeira e mais importante 
foi a transformação da 
RBCMS em um open 

jornal, ou seja, o artigo 
científico quando 
submetido e aprovado no 
processo de peer review, 

em 10 dias estará 
disponível em inglês e 
português para dowload e 
leitura no site da revista 

www.rbcms.com.br.  A 
segunda alteração 
importante foi feita no 
layout de todo o site, onde 

podem ser verificados 
quais os artigos mais 
acessados e além disso 
quantos downloads de 

cada um dos artigos já foi 
realizado. Em 2016, já 
conseguimos observar 
uma melhora no processo 
de submissão, além de 

Iniciar a divulgação da 
RBCMS por meio de e- 
mails e convidar autores 
para submeterem estudos 
para a revista, ampliar o 
número de artigos 
publicados em 50%. Aumentar a captação de 

trabalhos submetidos. 

Reduzir o tempo de 
resposta aos autores de 
trabalhos submetidos à 
RBCMS. 
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maior agilidade para a 
publicação dos estudos. 
Ressalta-se ainda que um 
maior número de estudos 
foi recebido pelo periódico, 
que publicou mais de 12 
artigos em 2016, um 
aumento de 50% quando 
comparado a 2015. 

7 - Eventos Científicos 

Incentivar a organização 
de eventos técnico- 
científicos internos, 
buscando um maior 
envolvimento de toda a 
comunidade e a divulgação 
dos projetos de pesquisa. 

Foram realizados 84 
eventos científicos em 
2016 na FCMS/JF, mais 
que o dobro dos eventos 
realizados em 2015 (31 
eventos), a organização 
destes envolveu desde 
professores a estudantes e 
corpo técnico 
administrativo. A instituição 
forneceu toda a 
infraestrutura necessária 
para a realização dos 
simpósios, seminários, 
congressos e jornadas. Os 
eventos visaram à 
aproximação dos 
estudantes na organização 
e participação de eventos 
científicos, além do 
treinamento para 
apresentação de trabalhos 
em eventos nacionais e 
internacionais. 

Aumentar em 10% o 
número de eventos 
científicos na FCMS/JF. 

Apoiar a realização de 
eventos científicos com 
suporte técnico e 
infraestrutura. 

Fomentar a publicação dos 
trabalhos desenvolvidos 
com a participação de 
estudantes com 
premiação. 

8 - Publicações 
Científicas 

Fornecer suporte 
metodológico e estatístico 
que viabilizem a publicação 
de artigos em periódicos. 

A FCMS/JF contou com 
suporte metodológico e 
estatístico para todos os 
docentes e discentes que 
desenvolveram trabalhos 
científicos. Por ser uma 
prática institucional esse 
suporte foi realizado 
sistematicamente. 

Continuar fornecendo 
suporte estatístico e 
metodológico a todos os 
discentes e docentes 
sempre que necessário. 

Divulgar os artigos 
publicados. 

Os artigos publicados por 
docentes e discentes da 
FCMS/JF foram divulgados 
sistematicamente no site 

institucional em mídias 
sociais e algumas vezes 
em jornal local. 

Continuar com a política de 
divulgação dos artigos 
publicados, almejando 
fomentar nos docentes e 
discentes uma maior 
publicação de trabalhos. 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
 

 

Para o desenvolvimento de pesquisas envolvendo seres humanos, o CEP 

institucional, autorizado em maio de 2006 pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP), tem como objetivo regulamentar e acompanhar o 
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desenvolvimento de todos os projetos envolvendo seres humanos, elaborados pelo 

corpo docente e/ou pesquisadores, com o auxílio dos estudantes, desenvolvendo 

práticas investigativas e atividades de iniciação científica, tendo como base as linhas 

de pesquisa que são implantadas na Instituição. Assim, o CEP atende às pesquisas 

e projetos desenvolvidos nos cenários de prática realizados na Faculdade e HMTJ, 

além de estar apto a receber projetos de outras instituições. 

 

 

Número de projetos analisados pelo CEP em 2016 

Aprovados 120 

Não aprovados 8 

Pendentes 78 

TOTAL 206 

 

 

Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) 
 

 

A FCMS/JF, com relação aos experimentos envolvendo animais, solicitou 

junto ao Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), 

órgão integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, a criação do seu Comitê de 

Ética para utilização de Animais (CEUA).  

Este comitê tem como objetivo a análise e emissão de parecer de projetos 

que preveem utilização humanitária de animais com finalidade de ensino e pesquisa 

científica. Também verifica as instalações e funcionamento de centros de criação, de 

biotérios e de laboratórios de experimentação animal, além de administrar o cadastro 

de protocolos experimentais ou pedagógicos aplicáveis aos procedimentos de 

ensino e projetos de pesquisa científica, de acordo com a legislação vigente. 



74 
 

Políticas de Extensão 

 

 

Tem como eixo dinamizador a articulação entre Educação Superior e 

Desenvolvimento Social, fortalecendo a articulação ensino-serviço-comunidade. 

Assim, as ações que promovem a integração entre a Instituição e a sociedade estão 

fundamentadas em um conjunto de diretrizes que possibilitam essa articulação, 

bem como a avaliação de seus resultados. 

A inserção social coaduna com a realidade regional através do mapeamento 

de demandas e da especificação de procedimentos e objetivos voltados a uma 

transformação substanciada na compreensão da complexa relação entre os níveis 

individual e social, cumprindo a responsabilidade com a sociedade, em especial as 

necessidades em saúde. 

O Quadro abaixo demonstra as ações previstas no PDI 2012-2016 

referentes às Politicas de Extensão. 

 

POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

Articular os projetos de Ensino e Pesquisa ao Desenvolvimento Social 

Estruturar um plano de ação por meio de intervenções nas políticas e nas atividades 
do sistema público de saúde e da educação em saúde, enfatizando a prevenção de 
doenças e a promoção da saúde. 

Incentivar a ampliação em até 50% do número de projetos de extensão da FCMS 
conjuntamente com as Coordenações dos Cursos e Programa Integrador 

Implantar projetos nas áreas de atenção individual, coletiva, gestão do trabalho e 
educação em saúde visando à melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

Implementar o trabalho social através das ações realizadas em conjunto com a 
Prefeitura, ONG’s, Escolas particulares e públicas, Fundações etc. 

Oferecer eventos a comunidade disponibilizando ao público o conhecimento 
adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvidos. 

Aumentar o número de ações sociais nos diversos cenários de prática (ONG´s, 
Fundações, Igrejas, Escolas, Clubes etc) 

 

A tabela abaixo demonstra as ações realizadas no ano de 2016, bem como as 

previstas para 2017: 
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DIMENSÃO: EXTENSÃO 

Objetivo: Articular os projetos de Ensino e Pesquisa ao Desenvolvimento Social 

Atividade Estratégia 
Ações realizadas em 

2016 
Ações previstas para 

2017 

Estruturar um plano de 

ação por meio de 

intervenções nas políticas e 

nas atividades do sistema 

público de saúde e da 

educação em saúde, 

enfatizando a prevenção 

de doenças e a promoção 

da saúde. 

Incentivar a ampliação 

em até 50% do 

número de projetos de 

extensão da FCMS 

conjuntamente com as 

Coordenações dos 

Cursos e Programa 

Integrador 

Foram realizadas 11 

ações sociais em 

diferentes cenários 

sociais na cidade de 

Juiz de Fora e Ibitipoca. 

Foram conduzidos 55 

projetos de extensão 

baseados nas ações 

sociais desenvolvidas 

em 2016. 

Melhorar os índices de 

participação dos 

estudantes de Medicina 

e de Farmácia e dos 

cidadãos que são 

beneficiados com as 

ações sociais 

aumentando o número 

de parceiros na 

realização das ações. 

Estimular a realização de 

projetos de extensão 

com a qualidade e 

competência do quadro 

docente da FCMS/JF 

aumentando o público 

que se beneficia desses 

projetos. 

Implantar projetos nas 

áreas de atenção 

individual, coletiva, 

gestão do trabalho e 

educação em saúde 

visando à melhoria da 

qualidade de vida da 

sociedade. 

Foram realizados 06 

projetos de 

extensão (sem 
vínculo com ação 

social) intitulados: 

Projetos Criados: 

 Melhorias no Serviço de 
Farmácia Clínica em 
Unidade de Terapia 
Intensiva; 

  Brincando e 
Aprendendo: Uma Forma 
de Cuidar; 

  Reabilitação Pré e Pós-
Operatória de Lesão do 
Manguito Rotador; 

  Fisioterapia para 
Gestantes; 

 Saúde Bucal em UTI; 

 Projeto de Extensão para 
Atendimento 
Odontológico da Liga 
Acadêmica em Patologia 
Bucal; 

 Projetos Concluídos: 

 Melhorias no Serviço de 
Farmácia Clínica em 

Contribuir com a 

melhora da situação de 

Saúde e da qualidade 

de vida das famílias e da 

população em geral. 

Criar projetos para 

ampliar a demanda das 

ações em benefício dos 

estudantes e da própria 

população assistida, 

com a participação de 

docentes dessa 

instituição e das 

instituições parceiras. 
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Unidade de Terapia 
Intensiva; 

 Assistência Odontológica 
aos Funcionários da 
SUPREMA e Hospital 
Maternidade Terezinha 
de Jesus; 

 Cinesioterapia no 
Paciente com 
Hemiparesia Pós-
Acidente Vascular 
Cerebral; 

 Reabilitação Pré e Pós-
Operatória de Lesão do 
Manguito Rotador; 

 A Eficácia da Fisioterapia 
na Redução de Dores em 
Gestantes;  

 Fisioterapia para 
Gestantes. 

Implementar o trabalho 

social através das ações 

realizadas em conjunto 

com a Prefeitura, ONG’s, 

Escolas particulares e 

públicas, 

Fundações etc. 

Oferecer eventos a 

comunidade 

disponibilizando ao 

público o conhecimento 

adquirido com o ensino e 

a pesquisa 

desenvolvidos. 

 

Aumentar o número de 

ações sociais nos 

diversos cenários de 

prática (ONG´s, 

Fundações, Igrejas, 

Escolas, Clubes etc) 

Tivemos a participação 

significativa dos 

estudantes de Fisioterapia 

e Enfermagem nos 

eventos relacionados à 

comunidade, sendo: 

Enfermagem 42, 

Farmácia 08, Fisioterapia 

55, Medicina 09 e 

Odontologia 28 

estudantes. TOTAL: 142 

estudantes. 

Houve uma pequena 

diminuição do número 

de ações sociais (16%); 

uma melhora na 

participação dos 

estudantes de 

Odontologia (35%),  

além de uma maior 

participação da 

comunidade nestes 

eventos. 

Observamos que o 

número de ações sociais 

foi praticamente mantido 

de 2015 em relação à 

2016 no que se refere aos 

locais estabelecidos na 

estratégia prevista no PDI, 

atendendo 

aproximadamente 1.500 

pessoas nos mais diversos 

cenários. 

Aumentar o número de 
eventos para que mais 

estudantes participem, 

ampliando o raio de ação 

da aprendizagem e 

também do atendimento à 

população necessitada. 

Incentivar instituições, 

comunidades, ONG´s a 

fazer parceria com a 

FCMS/JF visando a 

beneficiar um maior 

número de pessoas em 

diversas comunidades, 

aumentando em 

20% o número de ações 

sociais. 
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Uma das principais atividades de extensão desenvolvidas é o Programa 

Integrador (PI), um dos componentes centrais da estrutura curricular dos cursos da 

Faculdade, que em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora, 

propicia aos estudantes as condições de inserção em contextos reais de 

aprendizagem, por meio de ações em diferentes comunidades do município, pela 

integração aos serviços de saúde, pelo aprendizado das ações preventivas e pela 

promoção e manutenção da saúde, assim como pela atuação em equipes 

interprofissionais, desde o início da formação acadêmica. 

Este Programa também permite ao estudante o diagnóstico das 

necessidades e pontencialidades de cada região do município e, por um diagnóstico 

adequado, possibilita a realização de ações de promoção de saúde mais 

pertinentes, de acordo com as necessidades da área de influência, o que fortalece a 

identidade profissional dos estudantes. 

Como parte do processo, organiza eventos, compreendendo atividades de 

curta duração (congressos, seminários, ciclo de debates, exposição, espetáculo, 

evento esportivo, festival, jornadas e outros); programas de ação contínua, com o 

objetivo de desenvolvimento das comunidades, integração social e integração com 

programas de extensão de outras instituições de ensino; programas especiais, 

compreendendo atividades de duração determinada; prestação de serviços 

realizada por meio de consultorias, atividades assistenciais e outras que utilizam 

recursos humanos e materiais.  

 

A tabela abaixo demonstra as ações realizadas no ano de 2016, bem como as 

previstas para 2017: 

 

GESTÃO DO PI / ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO / PLANEJAMENTO E ATENDIMENTOS 

 AÇÕES REALIZADAS EM 2016 
AÇÕES COM BASE NA 

ANÁLISE, PROGRAMADAS 
PARA 2017 

PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES DO SEMESTRE 

LETIVO 

1. Foram realizadas, a cada início de 
semestre, reuniões de pactuação com as 
equipes das Unidades de Atenção 
Primária à Saúde (UAPS), facilitadores e 
coordenação; 
2. foram planejadas e realizadas visitas 

1. Aprimorar as reuniões com as 
equipes; 
2. ampliar as visitas técnicas as 
instituições de saúde do município; 
aprimorar a divisão de turmas e 
salas do programa; 
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técnicas as instituições de saúde, em 
parceria com o município, visando a 
atender alguns dos objetivos de cada PI; 
3. no início de cada semestre foram feitas 
as divisões de turmas, divisões de salas e 
cronogramas de cada PI; 
4. foram realizadas reuniões com temas 
específicos da Atenção Primária à Saúde. 

3. continuar a desenvolver as 
reuniões de encerramento e início 
de semestre; 
4. implementar a semana de 
conferência. 

RECEPÇÃO AOS 
ESTUDANTES NOVATOS 

1. Foi realizada recepção dos estudantes 
do PI 1 e PI 3 no auditório da faculdade 
com as informações sobre os aspectos do 
manual e apresentação dos facilitadores. 

1. Aprimorar a recepção dos 
estudantes. 

ATENDIMENTO AOS 
ESTUDANTES E FAMÍLIAS 

1. Foram realizados atendimentos aos 
estudantes e famílias de acordo com as 
demandas espontâneas; 
2. os estudantes fizeram avaliação online 
dos facilitadores e do cenário de prática. 

1. Continuar com os atendimentos aos 
estudantes e familiares; 
2. aperfeiçoar o instrumento de 
avaliação online; 
3. criar momentos de 
sensibilização dos estudantes para 
que aumente o número de 
avaliações. 

ATENDIMENTO E 
ACOMPANHAMENTO 

PEDAGÓGICO A 
PROFESSORES 

1. Durante o semestre, os facilitadores e a 
coordenação participaram de capacitações 
promovidas pela Instituição; 
2. foram realizadas educação permanente e 
educação continuada de acordo com as 
demandas dos facilitadores e da 
coordenação; 
3. além das reuniões semestrais foram 
atendidas solicitações particulares com as 
devidas orientações da coordenação; 
4. os facilitadores foram orientados a 
realizar ações educativas nas comunidades 
assistidas pelo PI por meio de solicitações 
de temas sugeridos pelos estudantes e as 
equipes das UAPS; 
5. visando  a atender a Política Nacional de 
Educação Ambiental (Lei 9795/99) e as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico- raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira e Indígena (Lei 11645/2008), os 
facilitadores foram orientados a desenvolver 
atividades e ações que envolvam os 
estudantes e as comunidades nestes 
assuntos. 

1. Aumentar a sensibilização dos 
facilitadores para as capacitações; 
2. desenvolver maior número de 
educação permanente e educação 
continuada, para atender a uma 
solicitação dos facilitadores; 
3. continuar com os atendimentos 
individuais aos facilitadores para 
aumentar a aproximação dos mesmos 
com a coordenação; 
4. estimular o aumento das ações 
educativas principalmente as que 
atendem as Relações Étnico-raciais e 
a Política de Educação Ambiental; 
incluir a LEI 12.764, DE 27 DE 
DEZEMBRO DE 2012 que Institui a 
Política Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista; e a Lei Maria da 
Penha (Lei nº 11.340) 

ACOMPANHAMENTO DO 
RENDIMENTO 

ACADÊMICO DOS 
ESTUDANTES 

1. Os facilitadores fizeram avaliações ao 
final de cada ciclo pedagógico e registraram 
suas orientações no portfólio de cada 
estudante; 
2. os estudantes foram avaliados também 
pelas ações educativas realizadas em 
salões de Igrejas, escolas, creches, salas 
de espera de UAPS e do Serviço de 
Diabetes e Obesidade (foram realizadas 80 
ações educativas); 
3. ao final do semestre, os facilitadores 
fizeram um consolidado dos momentos 
avaliativos dos estudantes utilizando o 
instrumento final de avaliação do Programa 
integrador. 
4. os facilitadores registraram em 
documentos as questões de ciclo 
pedagógico, as ações educativas e um 
relatório de gestão, que posteriormente foi 
avaliado pela Coordenação do Programa 
Integrador. 

1. Aprimorar cada atividade avaliativa 
dos estudantes; 
2. criar momentos de aproximação 
entre a coordenação e representantes 
de turmas dos estudantes. 
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Quanto a Dimensão 4, Comunicação com a Sociedade, as ações que 

promovem a integração entre a Instituição e a sociedade estão fundamentadas em 

um conjunto de diretrizes que possibilitam essa articulação, bem como a avaliação 

de seus resultados, pois além de oferecer à sociedade o seu conhecimento 

científico, aprende com a realidade cotidiana, tendo condições de aprimorar 

currículos, conteúdos programáticos e até mesmo as linhas de atuação. Cabe 

destacar que as ações sociais ou atividades de educação em saúde estimulam a 

prevenção de doenças, a promoção de saúde e o engajamento da população, e a 

sua participação, em assuntos relacionados à saúde e à qualidade de vida por 

meio de ações educativas, além de possibilitar uma reflexão crítica do processo de 

trabalho. 

O Quadro abaixo demonstra as ações previstas no PDI 2012-2016 

referentes à Comunicação com a Sociedade. 

 

Comunicação com a Sociedade 

Inserção ensino/ serviço/ comunidade. 

Colaborar com a transformação dos processos de trabalho na Atenção Primária à 
Saúde. 

Promover encontros periódicos com a Coordenação e os facilitadores para discutir o 
processo de ensino-aprendizagem por meio de metodologias ativas. 

Realizar capacitações com os docentes em avaliação de competências por meio da 
educação permanente e da educação continuada. 

Fortalecer o processo ensino-aprendizagem na área do conhecimento da Saúde 
Coletiva e das Políticas Públicas de Saúde. 

Oferecer assessoria técnica-pedagógica com profissional da área. 

Aperfeiçoar as atividades de apoio ao ciclo pedagógico por meio de conferências, 
mesas redondas e a plataforma Moodle 

Aprimorar a utilização do Portfólio Reflexivo como o modelo de avaliação formativa 
e de aprendizado do estudante com atenção individualizada das atividades 
executadas. 

Apoiar a organização do novo PI com todos os cursos. 

Fortalecer espaços de diálogo entre docentes, discentes e profissionais dos 
serviços. 

Realizar encontros semestrais com as Equipes de Estratégia da Saúde da Família 
das UAPS e os Departamentos da PJF envolvidos nas atividades visando ao 
fortalecimento da parceria entre a Instituição e a Prefeitura de Juiz de Fora. 

Desenvolver e apoiar ações que otimizem a parceria com a Atenção Primária à 
Saúde, visando à consolidação dos cenários indispensáveis ao processo ensino-
aprendizagem. 
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Ampliar a parceria com a rede básica de saúde de acordo com a necessidade em 
relação ao número de estudantes. 

Avaliar os cenários de práticas e sua adequação aos objetivos de aprendizagem 

 

Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos estudantes e professores 

referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 

2016 respectivamente. 

 

 

 

Na análise quantitativa (inferencial), quanto a interação da faculdade com a 

sociedade por meio de mídias sociais, observa-se não haver diferença significativa 

(p=0.528) em relação à opinião dos professores, apesar de uma redução na 

categoria “Discordo” maior que 50%. Com relação à opinião dos estudantes, 

observa-se uma diferença significativa (p=0.000) revelando uma redução na 

categoria “Concordo totalmente”. 

Durante a avaliação da Dimensão 4 verificou-se que a Instituição tem 

conseguido realizar, de formas variadas, comunicação adequada com a sociedade. 

Na análise dos dados e dos indicadores, comprovou-se que a Instituição mantém 

um canal aberto entre si e a comunidade. 

A Ouvidoria da Faculdade, órgão ligado ao setor de qualidade, tem como 

objetivo a concretização da eficiência na prestação de um serviço educacional de 
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qualidade, de modo que a atividade educacional superior seja exercida com 

presteza e bom desempenho administrativo, sempre respeitando a opinião dos 

envolvidos na relação educacional, docentes, discentes, funcionários e comunidade, 

bem como atender às demandas pertinentes. 

O site da Faculdade também desempenha papel importante, pois, permite o 

contato permanente com ex-estudantes, a divulgação externa de cursos e 

programas; a divulgação de atividades da Instituição como programas de pesquisa e 

extensão. Internamente, esse site, permite a relação com os discentes, nas 

questões formais como acesso à situação acadêmica e financeira e, consulta ao 

acervo da biblioteca, às faltas e notas, dentre outros. 

Outro setor responsável por essa relação com a sociedade é o de 

Comunicação e Marketing, sendo responsável por disponibilizar ao público as 

informações sobre projetos e eventos da Faculdade e do HMTJ, por meio da 

confecção de matérias que são postadas nos sites www.suprema.edu.br  e 

www.hmtj.org.br, nos ambientes acadêmicos como salas de aula e quadros de aviso, 

assim como na imprensa local, estabelecendo e mantendo convênios e parcerias de 

cooperação técnica, científica e cultural com instituições de destaque instaladas em 

Juiz de Fora. 

O quadro abaixo estabelece as ações previstas para o ano de 2017 pelo 

setor de Comunicação e Marketing: 

 

Fortalecimento do marketing digital para a captação de estudantes. 

Fomento às ações sociais abrindo canais de comunicação e estabelecendo um 

diálogo mais direto por meio de ferramentas de marketing digital. 

Patrocínio a eventos esportivos. A novidade para 2017 será o patrocínio a duas 

etapas do Xterra, um circuito internacional de esportes off-road. Para ambas, serão 

promovidas ações de saúde. Ainda a criação da equipe de corrida da SUPREMA, 

visando à qualidade de vida e à integração entre os colaboradores e estudantes da 

instituiçãoe com proposta de treinos semanais será estimulada a participação desta 

equipe nas corridas do ranking de juiz de Fora.  

Estímulo a parcerias de benefícios mútuos e o aumento do número de parceiros por 

meio de uma comunicação mais ativa pelas mídias digitais. 

http://www.suprema.edu.br/
http://www.hmtj.org.br/
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Visita guiada ao campus - para este ano, pretende-se estabelecer uma comunicação 

ativa para captar grupos que tenham interesse em educação em saúde. 

Criação dos vídeos institucionais dos cursos de graduação da instituição - os vídeos 

trarão aspectos específicos de cada curso, visando a demonstrar à sociedade os 

diferenciais da formação na instituição. 

Renovação do folder institucional. 

 

As políticas de atendimento ao discente, Dimensão 9, estão direcionadas 

ao alcance de objetivos como a promoção do acesso aos discentes e da 

permanência nos estudos, na perspectiva da inclusão social e na democratização do 

ensino superior. A FCMS/JF deseja assegurar aos discentes igualdade de 

oportunidades no exercício das atividades acadêmicas, buscando propiciar um bom 

ambiente aos estudantes, que os contemple como pessoas em uma perspectiva 

integral, de forma a contribuir para que estes encontrem condições econômicas, 

sociais, políticas, culturais, físicas e psicológicas favoráveis ao seus estudos. Assim, 

a faculdade contribui para a melhoria do desempenho acadêmico de seus discentes, 

o que minimiza a reprovação e a evasão escolar.  

O Quadro abaixo demonstra as ações previstas no PDI 2012-2016 

referentes à Politica de Atendimento aos Discentes. 

 

Politicas de Atendimento aos Discentes 

Ampliar os programas de bolsas e incentivo de permanência discente (meta 98%) 

Fomentar os programas de educação continuada (número de cursos = 5) 

Implantar projetos motivadores e eficientes para atender as necessidades 

mercadológicas (número de projetos = 5) 

Realizar avaliações constantes de programas e projetos institucionais (número de meses 

= 5) 

Tornar mais eficaz o uso da infraestrutura física e do corpo de profissionais/docentes e 

técnico-administrativos do HMTJ e da FCMS/JF (número de campanhas = 12) 

Sistematizar reuniões periódicas com tutores, docentes e estudantes para 

acompanhamento das atividades realizadas. 

Implantar programa de avaliação e acompanhamento de egressos 

Criação de instrumento de avaliação para o acompanhamento de egressos, visando à 

melhoria da qualidade do ensino  

Acompanhar o exercício profissional do egresso do curso 
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Nesse sentido, a FCMS/JF implantou o Programa de Apoio Psicopedagógico 

e Estímulos a Permanência que tem como objetivo avaliar as formas com que os 

estudantes estão sendo integrados à vida acadêmica e aos programas, buscando 

atender aos princípios inerentes à qualidade de vida estudantil. 

Para tal conta com a participação dos programas de acompanhamento 

psicopedagógico, por meio do Núcleo de Apoio ao Discente e Docente (NADD), 

programa de acolhimento ao ingressante, programa de Mentoring, 

nivelamento/monitoria, permanência do estudante, programas de acessibilidade, 

acompanhamento do egresso, a representação nos órgãos estudantis, buscando 

propostas de adequação e melhorias.  

O NADD tem como atribuições, o acompanhamento psicopedagógico, 

buscando soluções para questões de desempenho geral do estudante, a superação 

das suas dificuldades, as correções de rumos, contribuindo para o acolhimento e 

permanência do estudante. 

O NADD desenvolve, ainda, ações dirigidas à adaptação, satisfação e 

integração dos estudantes, professores e coordenadores, de forma individual ou 

coletiva, sem a pretensão de realizar psicoterapias que são indicadas nas situações 

específicas.  

Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos estudantes e professores 

referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 

2016 respectivamente. 

 

Implementar ações para incentivar o retorno e acompanhamento dos egressos, incluindo 

a criação do congresso anual da saúde 
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Em uma análise quantitativa (inferencial), em relação a oferta de apoio 

psicopedagógico aos estudantes e professores, observa-se que não houve diferença 

significativa (p=0.301) na opinião dos professores entre 2015 e 2016. Em relação a 

opnião dos estudantes, apesar de não ter havido diferença significativa (p=0.093), 

observa-se uma redução de 43% na categoria “Discordo”.  Estes dados corroboram 

a impressão dos estudantes em uma análise qualitativa como podemos observar nos 

comentários abaixo reportados. 

 

Estudantes: 

1- “Sim, eu mesma já precisei e fui bem acolhida. ” (Enfermagem – 2º 

período). 

2- “Questão muito importante e útil e pouco divulgada. ” (Medicina – 5º 

período). 

 

A tabela a seguir demonstra o número de atendimentos realizados pelo NADD 

no ano de 2016 e a série histórica entre os anos de 2012 a 2016 

 

ATENDIMENTOS NADD 2010 A 2016 

ANO ENFERMAGEM FARMÁCIA FISIOTERAPIA MEDICINA ODONTOLOGIA TOTAL 

2012 22 3 11 27 19 82 

2013 16 11 16 43 27 113 
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2014 23 21 23 49 54 170 

2015 24 19 26 48 44 161 

2016 4 15 19 103 45 186 

TOTAL 113 89 117 355 206 880 

 

A FCMS/JF instituiu o programa de recepção ao ingressante e aos 

respectivos pais no 2º semestre de 2008. Este tem por objetivo acolher e facilitar a 

adaptação desses estudantes ao ambiente universitário. Ocorre em dois momentos: 

na parte da manhã com os discentes novatos e à noite com os pais e/ou 

responsáveis, sempre no primeiro dia letivo. 

Nesses encontros, a Direção apresenta toda a instituição, programas e 

normas e terminam com uma visita guiada por toda a Faculdade. 

Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos estudantes e professores 

referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 

2016 respectivamente. 

 

 

 

Em uma análise quantitativa (inferencial) em relação ao programa de 

recepção aos ingressantes da FCMS/JF, constata-se não haver diferença 

significativa (p=0.925) na opinião dos alunos entre 2015 e 2016. 

   

Outra estratégia de acompanhamento e apoio ao estudante é desenvolvida 

no Programa de Mentoring da FCMS/JF – SUPREMA. 
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O Mentoring é uma modalidade especial de relação de ajuda em que uma 

pessoa mais experiente (o mentor) acompanha de perto, orienta e estimula – a partir 

de sua experiência, conhecimento e comportamento – um jovem iniciante em sua 

jornada no caminho do desenvolvimento pessoal e profissional (BELLODI, 2005). O 

Programa de Mentoring da FCMS/JF – SUPREMA é um espaço institucional para a 

discussão e orientação do cotidiano da vida acadêmica e profissional dos estudantes 

desta faculdade por meio da figura de um mentor (docente da Faculdade). 

Teve inicio em 2016, envolveu 54 mentores, 454 estudantes do 1º e 2º 

período dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Medicina. No curso de 

Odontologia, além desses períodos, participaram também os estudantes do 6º, 7º e 

8º períodos.  

A cada encontro, em um total de 223 no ano de 2016, estudantes e 

mentores registraram as atividades realizadas, assim como expressaram suas 

observações de fortalezas e fragilidades do processo, que por meio de análise 

documental expomos abaixo: 

 

Potencialidades: 

Avaliações discentes: 

“Achei bem interessante o programa, pois serve como um auxílio, uma ajuda durante 

o curso. É uma oportunidade de conversarmos entre nós, alunos, e com o „tutor‟ e, 

com isso, nos conhecermos mais e aprender sobre o curso, através de novas 

experiências” (1º Período – Medicina). 

 

“Possibilita um maior conhecimento sobre a Faculdade, tranquiliza para o semestre 

letivo, extremamente útil para tirar dúvidas, conselhos muito úteis e particularmente 

me sinto muito acolhido com o Mentoring. “(1º Período de Fisioterapia). 

 

Avaliações docentes: 

“As estudantes mostraram grande interesse e envolvimento. Articulação (elogiaram o 

tema e a metodologia), Instituição (elogiaram a organização e a disponibilidade dos 

funcionários), Vivência prática (elogiaram a oportunidade de vivenciar na prática, 

desde o início os ambientes de trabalho da fisioterapia” (2º período de Fisioterapia). 
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Fragilidades: 

Avaliações discentes: 

“Adesão dos alunos ao Mentoring.” (7º período de Odontologia). 
 

Avaliações docentes: 

“Esclarecimento de várias dúvidas, diálogo aberto e dinâmico, e boa comunicação 

entre os membros”. 

 

A fim de superar as consequências nas lacunas da formação prévia, como um 

dos objetivos do nivelamento, é oferecido apoio tutorial e monitoria presencial em 

que o estudante tem a possibilidade de se reportar aos seus tutores/monitores e 

também ter acesso ao material didático complementar referente aos conteúdos 

trabalhados em sala de aula. As oficinas de Instrumentalização Linguística 

(Português), Informática Aplicada à Saúde e Inglês Instrumental, são oferecidas, de 

acordo com a demanda, como mais um recurso complementar para a formação dos 

estudantes.  

Como estímulo à permanência, realiza atendimento individualizado em todas 

as situações de trancamento, reabertura de matrícula e abandono de curso, 

identificando e enfrentando as fragilidades e as situações de conflito, entre outras que 

possam ser determinantes para cada caso, na tentativa de detectar, corrigir e reverter 

as possíveis evasões. 

Soma-se a esse estímulo, o apoio financeiro, com a adesão, desde 2004, 

de até 100% ao Programa de Financiamento Estudantil (FIES), e ao Programa 

Universidade para Todos (ProUni). A Faculdade conta com a COLAPS, Comissão 

Local de Acompanhamento e Controle Social do Prouni, de acordo com a Portaria 

1132 de 02/12/2009. Essa Comissão tem o objetivo de acompanhar, averiguar e 

fiscalizar a prática do programa nas instituições privadas, além de interagir com a 

comunidade acadêmica e com as organizações da sociedade civil, recebendo 

reclamações, denúncias, críticas e sugestões. Formada por 8 membros, sendo 4 

titulares e 4 suplentes, se reúne semestralmente para discutir assuntos relacionados 

ao programa, como: cronograma; processo seletivo; e processo de renovação de 

bolsas. 
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Dentro do processo seletivo de ingresso aos cursos de Graduação em 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Odontologia da Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - SUPREMA (exceto para o curso de Medicina) 

10% das vagas autorizadas pelo MEC são destinadas para os candidatos 

classificados pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

Atualmente, também como estímulo a permanência, a faculdade oferece o 

parcelamento das semestralidades aos estudantes que poderão pagar a metade do 

valor da mensalidade durante o curso, e a outra metade após a formatura. Esta 

alternativa é válida somente para os cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia 

e Odontologia. 

 

NUMERO DE ESTUDANTES COM FIES E PROUNI 2016 

Cursos FIES 16/1 PROUNI 16/1 FIES 16/2 PROUNI 16/2 

Enfermagem 6 7 6 7 

Farmácia 5 10 5 6 

Fisioterapia 5 10 5 14 

Medicina 131 52 117 53 

Odontologia 11 34 13 37 

Total 158 113 146 117 

 

Com o objetivo de fomentar a meritocracia, oferece o Programa de Bolsa 

Desempenho em que os 3 estudantes de cada curso que se destacam com maiores 

desempenhos em cada sementre letivo, recebe uma bolsa correspondente a 70%, 

60% e 50% do valor do salário mínimo aos primeiros, segundos e terceiros lugares 

respectivamente. 

 

Bolsas Desempenho concedidas 2016 

Cursos 16/1 16/2 

Enfermagem 3 3 

Farmácia 3 3 

Fisioterapia 3 3 

Medicina 3 3 

Odontologia 3 3 

Total 15 15 
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Ainda visando às políticas de atendimento ao discente, a FCMS/JF 

cumpre às políticas de acessibilidade ao adequar suas instalações de 

infraestrutura para atender as pessoas com necessidades especiais (física, mental 

e/ou sensorial) e de pessoas com mobilidade reduzida (permanente ou temporária), 

conforme disposto na CF/88, arts. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na 

Lei Nº 10.098/2000, nos Decretos nº 5.296/2004, Nº 6.949/2009, Nº 7.611/2011 e 

na Portaria Nº 3.284/2003.  

Visando à segurança e autonomia, possui vagas reservadas para 

automóveis de pessoas com deficiência, rampas de acesso, sinalização tátil em 

braile, banheiros adaptados, elevadores para acesso aos três andares, 

atendimento prioritário nos serviços acadêmicos. Os laboratórios de aulas 

práticas possuem portas de fácil acesso, bancadas adaptadas para cadeirantes, 

torneiras de fácil manuseio por pessoas com deficiência física e adaptação de 

acionamento manual, além de computadores com programas visando à 

acessibilidade digital para atender as pessoas com deficiência visual: Braille Fácil, 

Dosvox e Jaws. Conhecendo a importância do assunto, a FCMS/JF desenvolveu 

um programa de acessibilidade, estabelecido pela Comissão Permanente de 

Acessibilidade. 

 

Deficiência Física 

 

Para atender às necessidades dos deficientes físicos, a FCMS/JF 

disponibiliza: 

 capacitação de funcionários, docentes e técnico-administrativos na 

recepção e acolhimento de deficientes físicos; 

 vagas exclusivas de estacionamento; 

 rampas de acesso e calçadas rebaixadas; 

 elevador; 

 salas de aula e laboratórios com áreas adaptáveis; 

 sanitários próprios com área de transferência para a bacia sanitária; 

 acompanhamento psicopedagógico; e 
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 comunicação visual eficiente. 

 

Deficiência Auditiva e Surdez 

 

Para atender às necessidades dos deficientes auditivos, a FCMS/JF 

disponibiliza: 

 capacitação de funcionários docentes e técnico-administrativos na recepção 

e acolhimento de deficientes auditivos; 

 instalação de sinalização luminosa em todos os sinais sonoros significativos; 

 incentivo para a capacitação de funcionários docentes e técnico- 

administrativos na linguagem brasileira de sinais (Libras); 

 acompanhamento psicopedagógico; e  

 comunicação visual eficiente. 

 

Baixa Visão e Cegueira 

 

Para atender às necessidades dos deficientes visuais, a FCMS/JF 

disponibiliza: 

 capacitação de funcionários docentes e técnico-administrativos na recepção 

e acolhimento de deficientes visuais; 

 adaptação de toda a comunicação visual disponível com a linguagem braile; 

 computadores adaptados; 

 acervo bibliográfico adaptado; 

 piso tátil; 

 rampas de acesso e calçadas rebaixadas e 

 acompanhamento psicopedagógico. 

 

Deficiência Múltipla 

 

A FCMS/JF entende como deficiência múltipla a associação, no mesmo 

indivíduo, de duas ou mais deficiências. 



91 
 

Para atender às necessidades dos deficientes múltiplos, a Faculdade 

disponibiliza todos os recursos supramencionados associados de forma a atender 

as necessidades específicas do indivíduo portador de múltiplas deficiências. 

 

Deficiência Intelectual 

 

Para atender às necessidades dos deficientes intelectuais, a FCMS/JF 

disponibiliza: 

 capacitação de funcionários docentes e técnico-administrativos na recepção 

e acolhimento de deficientes intelectuais; e 

 acompanhamento psicopedagógico. 

 

Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos estudantes e professores 

referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 

2016 respectivamente. 

 

 

 

Em uma análise quantitativa (inferêncial) da opinião de professores e 

estudantes, em relação ao estímulo a humanização e acesso as dependências a 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, observa-se que não houve 

diferença significativa (p=0.151 e p=0.059, respectivamente), embora tenha havido 

uma redução na categoria “Discordo” em relação aos professores. Entretanto, 
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destaca-se que há uma expectativa dos estudantes em ajustes na infraestrutura de 

acordo com as falas abaixo. 

 

1-  “o bloco D é de difícil acesso, não possui elevador” (Farmácia – 6º 

período). 

2- “Já ouvi muitas reclamações sobre o funcionamento dos elevadores, 

porém, como nunca precisei utilizá-los, por isso não sei detalhes. ” 

(Medicina – 8º período). 

 

No que se refere ao acompanhamento de egressos, o Setor de 

Comunicação e Marketing realiza a atualização cadastral e coleta os dados dos 

estudantes por e-mail e contatos telefônicos a fim de localizá-los e obter as 

informações referentes à colocação profissional, dentre outras.  

No ano de 2016, foram selecionados 1242 egressos, mas apenas 515 

(41,5%) foram entrevistados. Dentre as dificuldades encontradas apontam-se 

alterações dos endereços de e-mail e telefone, ou egressos que não puderam 

responder aos dados requeridos no momento do contato.  

Ressalta-se que 120 entrevistados (23%) estão inscritos em programa de 

residência; 315 (61,2%) estão cursando Pós-graduação; 231 (44,9%) foram 

aprovados em concurso e 461 (89,5) estão trabalhando. Os dados coletados foram 

encaminhados à CPA e apresentados aos gestores permitindo estabelecer 

estratégias de ação para a identificação das oportunidades de inserção do 

profissional no mercado de trabalho, em cursos de extensão, e outras oportunidades 

de formação continuada.  

Quanto à representação nos órgãos estudantis, os discentes têm, por 

meio de seus representantes, a participação garantida com direito a voz e voto nos 

conselhos deliberativos. Além disso, participarão de todas as etapas do processo 

avaliativo institucional. Para viabilizar a representatividade, a Instituição oferece 

espaço físico com infraestrutura adequada ao Diretório Acadêmico, bem como 

suporte jurídico para a elaboração de Estatuto e legalização da Entidade junto ao 

Diretório Central dos Estudantes (DCE), União Estadual dos Estudantes (UEE) e da 

União Nacional dos Estudantes (UNE), mantendo a legitimidade e a liberdade da 

expressão estudantil. 
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A tabela abaixo demonstra as ações realizadas em 2016, bem como as 

previstas para 2017: 

 

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 AÇÕES REALIZADAS EM 2016 
AÇÕES PROGRAMADAS 

PARA 2017 

RECEPÇÃO AOS 

ESTUDANTES 

NOVATOS 

1. Manteve o programa de acolhimento aos 
ingressantes, dando orientações sobre as 
normas de funcionamento da Faculdade, 
sistema de avaliação, prazos, etc. 

1. Manter as ações 
realizadas em 2016, pois as 
mesmas mostraram-se 
satisfatórias. 

ATENDIMENTO 

PSICOPEDAGÓGICO A 

ESTUDANTES E 

FAMÍLIAS 

1. Manteve as orientações quanto às formas 
de estudar e aprender e gestão do tempo; 
2. Realizou encaminhamentos a profissionais 
especializados sempre que o estudante 
necessitou de psicoterapia e psiquiatra; 
3. Continuou os atendimentos a estudantes com 
transtornos de aprendizagem e/ou leitura como 
dislexias e demais distúrbios. 
4. monitoramento e intermediações constantes 
a esses estudantes, inclusão da família e de 
docentes, sempre que necessário e referendado 
por laudos de especialistas. 

1. Continuar orientando quanto 
às formas de estudar e aprender 
e gestão do tempo; 
2. Continuar encaminhando os 
estudantes a profissionais 
especializados se mpre que 
precisar de psicoterapia e 
psiquiatra. 

ATENDIMENTO A 

PROFESSORES 

1. Mantivemos os encontros com os 
professores novatos entregando os 
documentos institucionais: Manual dos 
Docentes, Manual do Tutor, Manual de 
orientações relativas às questões de prova, 
Normas e Condutas dos estudantes da 
FCMS/JF e tabela da taxonomia de Bloom; 
2. Foram realizados encontros com alguns 
professores que apresentaram percentuais 
elevados de resultados insatisfatórios, tendo 
sido: 

Orientados sobre gestão em sala 
de aula frente aos novos métodos 
pedagógicos implantados na 
Instituição (pactuações, estratégias 
para recuperar estudantes 
disfuncionais); 

 Orientados sobre correção das 
avaliações de acordo com o gabarito 
mínimo; 

 solicitada a revisão dos conteúdos que 
apresentaram resultados insatisfatórios 
nas avaliações; 
reforçada a necessidade da abordagem 
integrada dos conteúdos comuns aos 
diferentes cursos, priorizando conteúdos que 
estão relacionados ao processo de trabalho 
(prevalência) no NIP. 

 

1. Permanecer orientando os 
professores sobre gestão em 
sala de aula frente aos novos 
métodos pedagógicos 
implantados na Instituição 
(pactuações, estratégias para 
recuperar estudantes 
disfuncionais); 
2. Manter a orientação sobre 
correção das avaliações de 
acordo com o gabarito 
mínimo; 
3. Continuar orientando os 
professores a fazerem 
revisão dos conteúdos que 
tiveram resultados 
insatisfatórios nas 
avaliações; 
4. Reforçar com os 
professores do NIP a 
necessidade da abordagem 
integrativa dos conteúdos 
comuns aos diferentes 
cursos. 

ATENDIMENTO AOS 

COORDENADORES 

1. Foi realizado atendimento e orientação 
quanto a condutas frente a situações críticas 
relativas a professores e estudantes; 
2. Foi enviado relatório a todos os 
coordenadores e Direção acadêmica com o 
número de atendimentos e ações do NADD. 

Manter as ações realizadas em 
2016. 
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ACOMPANHAMENTO 

DO RENDIMENTO 

ACADÊMICO DOS 

ESTUDANTES 

1. Foi verificado o aproveitamento de todos os 
estudantes, do método novo, em cada etapa 
avaliativa; 
2. O NADD entrou em contato os estudantes 
que tiveram um desempenho abaixo de 6,0 
pontos em mais de 3 disciplinas para 
agendarem um horário com o Núcleo. 

1. Continuar as ações 
realizadas em 2016, pois as 
mesmas mostraram-se 
satisfatórias. 

ATIVIDADES DE 

NIVELAMENTO 

1. Foi estudada, com a Profª 
Simone,Salles a possibilidade de 
retomar e melhorar a plataforma 
Moodle. 

1. Oferecer oficinas de 
português; 

2. Oferecer suporte online 
das disciplinas do ciclo 
básico que apresentam 
maiores índices de 
desempenho insuficiente 
e/ou reprovações. 

MENTORING 

- Implantação do mentoring envolvendo 
54 mentores, 454 estudantes; 
- foram realizados 223 encontros com 
estudantes e mentores; 
- Foram realizadas capacitações com os 
mentores 

- Consolidar o programa de 
mentoring, expandindo-o a partir 
dos estudantes ingressantes; 

- capacitar novos mentores; 

- acompanhar o 
desenvolvimento do programa 
nos períodos já iniciados; 

- promover encontro com os 
mentores a fim de levantar 
fortalezas e fragilidades do 
processo, mantendo-o 
sistematicamente avaliado. 

ACESSIBILIDADE 

 Atendimento especial nas provas 
do processo seletivo aos candidatos 
com necessidades especiais. 

 atendimentos individualizados nas 
avaliações aos estudantes com déficit 
cognitivo, que apresentam atestado 
médico. 

 modernização dos elevadores. 

- Fomentar o programa de 
acessibilidade; 

- Dar continuidade aos 
atendimentos especiais; 

 atualizar a grafia das placas 
em braile; 

 instalar piso tátil; 

 adaptar o acervo 
bibliográfico para os usuários 
com necessidades especiais. 

ACOMPANHAMENTO 
DE EGRESSO 

 Realizou-se a atualização cadastral e 
coleta os dados dos estudantes por e-mail 
e contatos telefônicos a fim de localizá-los 
e obter as informações referentes à 
colocação profissional, dentre outras.  

 

- organizar o Congresso Anual 
da Saúde, com a participação 
dos estudantes e egressos; 
 - intensificar o incentivo para 
cursar Pós-graduação na 
Instituição, na expectativa de 
manter os dados atualizados; 
- dar continuidade a coleta de 
dados dos estudantes 
egressos. 

 

 

Com o objetivo de aglutinar todas as atividades inerentes aos atendimento 

ao discente e também como ação prevista para 2017, a FCMS/JF criará o Programa 

de Apoio Pedagógico e Estímulos à Permanência (PAPEP). Este estará vinculado ao 

NADD, Núcleo de Acessibilidade e à Coordenação Pedagógica. 

O PAPEP será composto de: 
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1) Apoio extraclasse e Psicopedagógico; 

2) Acessibilidade plena, apoio a mobilidade acadêmica dos estudantes e 

programas de apoio sócio assistencial; 

3) Atividades de nivelamento e extracurriculares; 

4) Programas de participação em Diretórios Acadêmicos, Ligas Acadêmicas 

e em intercâmbios; 

5) Programas de bolsas e complementação curricular: 

 Bolsa Desempenho 

 Bolsa de Iniciação Científica – PIC 

 Bolsa de Monitoria 

6) Participação em Programas do Governo Federal: 

 FIES 

 PROUNI 

7) Programa de Serviços 

 Serviço de Tecnologia – CSTI, Autoatendimento – RM 

 Biblioteca 

 Laboratórios 

 Ouvidoria 

 Secretarias 

 Central de Informação 

 Extensão 

 Apoio para apresentação de trabalhos científicos 

 

 
4.4 Eixo 4: Políticas de Gestão (Dimensão 5 - Politicas de Pessoal; Dimensão 6 

- Organização e Gestão da Instituição e Dimensão 10 – Sustentabilidade 

Financeira) 

 

 

Diversos estudos sobre tendências na gestão têm mostrado que práticas 

gerenciais tradicionais não respondem mais às necessidades de melhor 

desempenho e satisfação. As IES no país estão tradicionalmente organizadas nos 

modelos de gestão democrática, formalizada através de órgãos representativos 
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internos, mas apresentando reduzido grau de exercício da democracia direta pelo 

conjunto das categorias funcionais que as integram (AGUILAR-DA-SILVA; 2011). 

Além disso, parece haver uma insatisfação em relação aos processos 

educacionais vigentes e seus resultados, tendo em vista o Sistema Nacional de 

Avaliação (SINAES), implantado pelo Ministério da Educação em 2004 e 

reformulação das DCNs do curso de Medicina em 2014. 

Na FCMS/JF, o processo de gestão busca privilegiar a eficácia das 

decisões e, sobretudo, a autoaprendizagem organizacional. Este sistema exige 

uma constante formulação do desenho organizacional buscando estratégias mais 

integradoras e participativas. 

Para tanto, utiliza as premissas da gestão do conhecimento de: 

 promover inovação a partir do estímulo ao potencial presente na 

organização e na circulação do conhecimento; 

 desenvolver a capacidade de inovar da organização; 

 legitimar ações em rede voltadas para a melhoria do potencial interno 

de produção e o trabalho de coordenação entre os diversos níveis de 

hierarquia, tornando-os mais transparentes e participativos. 

 

Para atender a essas premissas, são estabelecidos princípios definidores 

das relações entre a Mantenedora e a Mantida com seus diferentes órgãos de apoio 

e de gestão, Colegiados Acadêmicos e Conselhos Superiores: 

Para tanto, realiza planejamento estratégico de forma sistemática, 

buscando alcançar o padrão de qualidade e o de excelência para os cursos de 

Graduação e Pós-graduação da FCMS/JF, tornando-a referência na área da saúde, 

distinguindo- se pela relevância do trabalho junto aos serviços de saúde e junto às 

comunidades locais e regionais. 

O Eixo 4 engloba a Dimensão 5: Políticas de Pessoal; a Dimensão 6: 

Organização e Gestão da Instituição e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira, 

que serão abordadas nesta ordem. 

Com relação às Políticas de Pessoal, a FCMS/JF tem priorizado estratégias 

e procedimentos de forma a sustentar a expansão, sem deixar de se preocupar com 

a manutenção da qualidade de seus cursos, comprovada pelas avaliações externas 

realizadas.  
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Aprimoramentos são adotados, como a busca de novos planos de carreira 

docente e técnico-administrativo que atendam às necessidades da Instituição, à 

comunidade acadêmica e as regras e legislação vigentes, para cada vez mais 

alcançar a excelência dos seus serviços.  

Como consequência do processo de autoavaliação, a Diretoria de 

Recursos Humanos estabeleceu diversas metas e ações que foram desenvolvidas 

no ano de 2016, além das estabelecidas no PDI 2012-2016, conforme quadro 

abaixo: 

 

 

Políticas de Pessoal 

Atingir 85% de regimes de trabalho parcial ou Integral 

Flexibilização da jornada de trabalho para que 75% do efetivo alcance a titulação 
mestre ou doutor. 

Flexibilização da jornada de trabalho para que 36% do efetivo alcance a titulação de 
doutor.  

Ascensão funcional imediata com promoção salarial mediante apresentação de 
diploma recomendado pela CAPES 

Atingir 60% de regimes de trabalho parcial ou Integral 

Flexibilização da jornada de trabalho para que 64% do efetivo alcance a titulação de 
mestre e doutor  

Flexibilização da jornada de trabalho para que 21% do efetivo alcance a titulação de 
doutor. 

Ascensão funcional imediata com promoção salarial mediante apresentação de 
diploma recomendado pela CAPES. 

Realizar pesquisa de clima organizacional (meta 100% de realização) 

Monitorar os processos de recrutamento e seleção (número de instrumentos de 
avaliação = 5) 

Implementar o plano de treinamento e capacitação dos funcionários (meta 100%) 

 

 

Perfil do corpo docente 

 

 

O Corpo Docente é constituído das seguintes classes: Professor Auxiliar, 

Professor Assistente e Professor Adjunto de acordo com Plano de Cargos e Carreira. 

As tabelas abaixo apresentam a atual distribuição docente em função da titulação, 

regime de trabalho e experiência docente e profissional por curso. 
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Titulação 

Mestre/Doutor 77% 

Especialista 23% 

 
Regime de Trabalho Parcial/Integral 72% 

 
Experiência Acadêmica - Magistério Superior ≥ 5 anos 88,04% 

 
Experiência Profissional não acadêmica ≥ 5 anos 95,69% 

 

 

O Plano de Carreira Docente destina-se a formalizar e consolidar a 

política de remuneração dos profissionais do corpo docente em consonância com a 

Legislação vigente conforme registro no Ministério do Trabalho e publicação no 

DOU em 19/08/2009, sob o número 19, nos despachos do Superintendente 

Alysson Paixão de Oliveira Alves do dia 14/08/2009. 

Tem por objetivos: 
 

I - Favorecer o desenvolvimento organizacional por meio do melhor 

aproveitamento do corpo funcional, obtido pela promoção do seu desenvolvimento 

e da sua autorrealização; 

II - Possibilitar a efetivação do princípio da isonomia salarial básica, 

levando-se em consideração as possibilidades da Instituição, expectativa do 

docente e a competitividade do mercado; 

III - Estabelecer as referências quanto às funções e respectiva escala 

salarial, para efeito de enquadramento e reclassificação dos profissionais do corpo 

docente. 

 

Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos estudantes e professores 

referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 

2016 respectivamente. 
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Em uma análise quantitativa (inferencial), em relação à satisfação em 

pertencer ao corpo docente da FCMS/JF, observa-se que não houve diferença 

significativa (p=0.206) na opinião dos professores. Estes dados corroboram a 

impressão dos professores em uma análise qualitativa como podemos observar no 

comentário abaixo reportado. 

“Muito satisfeito!” 

 

 

Política de Capacitação dos Funcionários Técnico-Administrativos da FCMS/JF 
 

 

O setor de Recursos Humanos da FCMS/JF desenvolve anualmente o Plano 

de Capacitação envolvendo treinamentos técnicos e corporativos baseados nas 

Avaliações de Desempenho 180º realizadas pela liderança de cada setor. 

No ano de 2016, foram realizados diversos treinamentos para o Corpo 

Técnico-Administrativo, dos quais destacamos: 

 

 Campanha de Alinhamento Estratégico – Anual; 

 Treinamento sobre o Sistema de Gestão Integrado da Qualidade para 

os funcionários recém-admitidos; 
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 Treinamento sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRSS) e 

sua aplicação; 

 Curso de Formação de Auditores Internos baseado no Projeto SGQ:5s; 

 Curso para Novos Cipeiros, conforme requisito legal (NR5) – Anual; 

 Cursos de Primeira Intervenção e de Primeiros Socorros – Semestral; 

 Simulados de Emergências baseado no Plano de Emergência da FCMS/JF 

– Semestral. 

 

Além deste trabalho de acompanhamento do Plano de Capacitação, o qual 

para cada treinamento realizado, é registrado em formulário próprio e encaminhado 

ao RH para o devido monitoramento, a FCMS/JF também oferece aos funcionários 

interessados investimento em formação acadêmica e continuada, para a qual em 

2016 foram disponibilizadas 5 bolsas de estudos externas para formação acadêmica 

e 3 bolsas para educação continuada (Pós-graduação-MBA). Ainda foi oferecido 

para os funcionários o Curso de Gestão em Lean Six Sigma com formação de Green 

Belts totalmente custeado pela Instituição. 

  

Lotação por seção 

Categoria Quantidade 

Corpo Técnico Administrativo 108 

Corpo Docente 212 

Total 320 

 

 

Como parte da política de pessoal, a FCMS/JF realiza anualmente uma 

pesquisa de clima que em 2015 apresentou os seguintes resultados referentes ao 

corpo técnico administrativo da FCMS/JF.  

 

Pesquisa de Clima 2015 
% de Satisfação 

Questões Analisadas Concordo 
Totalmente 

Concordo 
Parcialmente 

Discordo 

Institucional: verificar a imagem da empresa junto 
aos funcionários. 

80 19 1 
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Análise crítica: De posse de todas essas informações o Comitê de 

Planejamento em parceria com o setor de Recursos Humanos definiu algumas 

ações alinhadas com o Planejamento Estratégico para 2015 para tratamento dos 

apontamentos levantados, tais como: revisão de plano de cargos e salários; 

revisão do ticket alimentação; criação uma sala de descanso para os funcionários; 

readequação do layout da Central de Informações; criação de um setor de 

atendimento ao cliente; incentivo aos registros de treinamentos; implantação do 

Plano de Capacitação e elaboração do Manual de Postura no Atendimento. 

A pesquisa de clima realizada em 2016 apresentou os seguintes resultados 

referentes ao corpo técnico administrativo da FCMS/JF. Cabe ressaltar que esta 

pesquisa teve uma adesão de 90%. Na tabela abaixo seguem os resultados da 

pesquisa. 

 

PESQUISA DE CLIMA 2016 
% de Satisfação 

Questões Analisadas 
Concordo 

Totalmente 
Concordo 

Parcialmente 
Discordo 

Estrutura: verificar se o espaço físico comum aos 

funcionários preservam boas condições. 
74 23 3 

Políticas da Empresa: verificar se os benefícios 
oferecidos atendem às expectativas e se as normas 
institucionais são de amplo conhecimento. 

58 32 10 

Função: verificar se todos compreendem suas 

atribuições. 
87 12 1 

Gestores: verificar a opinião dos funcionários sobre 
a atuação de seus gestores. 

61 34 5 

Comunicação: verificar se as informações são 

acessíveis a todos. 
47 47 6 

Qualidade de Vida: verificar se a instituição preza 

pelo bem estar dos seus funcionários. 
72 22 6 

Relacionamento Interpessoal: verificar se existe 

um bom relacionamento entre os colegas de 
trabalho. 

74 20 6 

Festas e Eventos: verificar se as 

comemorações/brindes estão agradando. 
67 23 10 
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Institucional: verificar a imagem da empresa junto 
aos funcionários. 

68 31 1 

Estrutura: verificar se o espaço físico comum aos 
funcionários preservam boas condições. 

72 23 5 

Políticas da Empresa: verificar se os benefícios 
oferecidos atendem às expectativas e se as normas 
institucionais são de amplo conhecimento. 

54 24 22 

Função: verificar se todos compreendem suas 
atribuições. 

89 11 0 

Gestores: verificar a opinião dos funcionários sobre 
a atuação de seus gestores. 

56 39 5 

Comunicação: verificar se as informações são 
acessíveis a todos 

31 55 14 

Qualidade de Vida: verificar se a instituição preza 
pelo bem estar dos seus funcionários. 

85 12 3 

Relacionamento Interpessoal: verificar se existe 
um bom relacionamento entre os colegas de 
trabalho. 

78 21 1 

Festas e Eventos: verificar se as 
comemorações/brindes estão agradando. 

79 11 10 

 

Análise crítica: De posse de todas essas informações o Comitê de 

Planejamento em parceria com o setor de Recursos Humanos definiu algumas 

ações alinhadas com o Planejamento Estratégico para 2017 para tratamento dos 

apontamentos levantados, tais como: revisão  de plano de  cargos e salários; 

revisão  do  ticket alimentação; estudo da possibilidade de promover a compensação 

dos dias que antecedem ou subseguem aos feriados que irão acontecer nas terças 

ou quintas-feiras; readequação do layout da Central de Informações; criação de um 

setor de atendimento ao cliente; incentivo aos registros de treinamentos; 

implantação do Plano de Capacitação e apresentação do Manual de Postura no 

Atendimento. 

A partir dos resultados apresentados podemos fazer um comparativo entre a Pesquisa 

de Clima de 2015 e 2016 e concluir que houve uma queda na satisfação quanto aos 

fatores Institucionais, Estrutura, Políticas da Empresa e Comunicação, onde a empresa 

deverá buscar detalhamento e promover ações internas para conseguir reverter esta 

situação. Já os fatores Função, Qualidade de Vida, Relacionamento Interpessoal e 

Festas e Eventos tivemos um aumento da satisfação, cabendo à Instituição manter esta 

ascensão. 
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Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos estudantes e professores 

referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 

2016 respectivamente. 

 

 

 

Em uma análise quantitativa (inferencial), em relação à competência dos 

funcionários para o atendimento das exigências pedagógicas e de organização dos 

cursos, observa-se que não houve diferença significativa (p=0.384) na opinião dos 

professores. Com relação à opinião dos estudantes, apesar de não ter havido 

diferença significativa (p=0.125), houve um aumento expressivo de 10% na categoria 

“Concordo totalmente” e uma redução de mesma dimensão na categoria “Concordo 

parcialmente” entre os anos analisados. Outra observação importante é a redução 

de mais de 30% na categoria “Discordo”.  Nos comentários abaixo, resultado da 

análise qualitativa, podemos observar a impressão dos discentes e docentes quanto 

ao tema. 

 

Estudantes: 

1- “Os funcionários muitas vezes não têm informação necessária para 

passar para os alunos, ou as passam erradas, e na maioria das vezes as 

informações chegam de última hora”. (Medicina – 9º período). 

 

Docentes: 
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1- “A faculdade funciona porque a equipe é integrada. O trabalho de 

todos tem igual importância e a equipe técnica executa sua função de 

forma responsável e competente atendendo a demanda dos professores”. 

2- “Creio que alguns comunicados poderiam ser realizados com mais 

antecedência”. 

 

Quanto a Dimensão 6, a Organização e Gestão da Instituição, a estrutura 

organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela formulação, 

deliberação e execução da vida institucional, com o objetivo da qualidade na 

formação profissional e na gestão, com possibilidades de, ao mesmo tempo, 

efetivar as medidas propostas e o crescimento institucional. 

Os órgãos de deliberação e de execução são concebidos com apenas três 

níveis hierárquicos, com o objetivo de tornar mais fácil a comunicação, de exigir 

menor controle burocrático e de facilitar a gestão de processos e rotinas. Ainda 

permite a delegação de competências, podendo-se obter, em consequência, maior 

envolvimento do corpo docente, discente e técnico-administrativo. Essa estrutura 

facilita a instauração de processos de decisão mais ágeis, com participação dos 

diferentes segmentos que constituem a vida acadêmica, possibilitando, a cada 

setor, autonomia e responsabilidade pelas decisões tomadas. 

No que concerne aos processos acadêmicos e administrativos, a estrutura 

organizacional é composta pela Administração Superior, Administração Acadêmica 

e Administração de Apoio às Atividades Acadêmicas. 

A FCMS/JF, por meio de seus órgãos colegiados, realiza a gestão de seus 

processos acadêmicos, com o objetivo de propor ações, gerenciar processos e 

realimentá-los sempre que necessário, por meio de avaliações sistemáticas. Cada 

curso tem os seus “órgãos gestores”, compostos por representantes de todos os 

segmentos da instituição, que se reúnem sistematicamente. 
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Dentre os órgãos apresentados no Organograma acima destacamos: 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo dedicado à 

concepção, proposição e acompanhamento da implementação e desenvolvimento 

do Projeto Pedagógico de cada curso. Surgiu como grupo gestor curricular com o 

objetivo de propor, organizar e manter atualizadas as propostas pedagógicas. Para 

alcançar seus objetivos, atentam para a composição destes núcleos, contando com 

a presença de docentes capacitados. A partir de um cronograma de reuniões 

sistemáticas, busca-se uma análise crítica e contínua do currículo, de seu 

funcionamento, de seus limites e de suas possibilidades, fazendo da mudança um 

processo construído e pactuado.  

No curso de Medicina existe também o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) 

que tem como objetivo estimular a participação da comunidade acadêmica na 

reflexão e reformulação do ensino, de forma interdisciplinar e colaborativa, 

objetivando o ensino de excelência, com a elaboração de uma proposta de avaliação 

contínua, apoio técnico às necessárias mudanças; estímulo ao Plano de 
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Desenvolvimento e Capacitação Docente - PDCD para o aprendizado de inovações 

metodológicas e ampliação de espaços interdisciplinares junto ao Sistema Único de 

Saúde. Os docentes participantes do Núcleo, com mais de cinco anos de 

experiência docente, se ocupam das seis grandes áreas temáticas do curso: 

cirurgia, clínica médica, saúde coletiva, saúde da mulher, saúde da criança e 

adolescente e área básica. 

O NAP se reúne sistematicamente e trabalha de forma articulada fornecendo 

apoio e sustentabilidade às propostas do NDE, e tem sua constituição formada por 

profissionais das seguintes áreas: Celular e Molecular, Clínica Médica, Pediatria, 

Gineco-Obstetrícia, Clínica Cirúrgica, Saúde da Família, Medicina Social / Saúde 

Coletiva, Psicopedagogia / Psicologia e Pedagogia, Educação Médica. 

Os Colegiados dos Cursos reúnem-se sistematicamente pelo menos uma 

vez, a cada período.  

Além dessas estruturas, os coordenadores reúnem-se com os 

representantes de turma, ordinariamente, duas vezes por semestre, momento em 

que são levantadas as fragilidades e fortalezas dos cursos, permitindo que o 

acompanhamento com os estudantes seja próximo e efetivo.  

A cada quinze dias, o Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão reúne-se com 

os Coordenadores de Curso, Coordenação Pedagógica, Mentoring, Extensão, 

Programa Integrador, Núcleo de Avaliação com as respectivas secretárias para 

discutir a gestão acadêmica. 

O Quadro abaixo demonstra as ações previstas no PDI 2012-2016 

referentes à Organização e Gestão da Instituição. 

 

 

Organização e Gestão da Instituição 

Acompanhar o planejamento estratégico com análise crítica mensal (meta 98%) 

Realizar o controle orçamentário de custos operacionais com monitoramento dos 
indicadores estratégicos (meta 98%) 

Atuar, segundo os princípios éticos e humanísticos, com competência e habilidades 
as atividades de estágio no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (meta 
98%) 

Divulgar as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas por discentes e 
docentes da Faculdade (número de eventos = 30) 

Divulgar as ações desenvolvidas pela FCMS/JF e pela SUPREMA (número de 
ações = 30) 
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Criar um banco de oportunidades de emprego para os egressos da FCMS/JF 
(número de empresas parceiras = 34) 

Ampliar o acesso de estudantes do Enem (meta 35%) 

Estabelecer critérios mais rígidos para o acesso aos cursos da FCMS/JF por meio 
de ações específicas (número de ações = 5) 

Incentivar a obtenção de maiores índices de desempenho acadêmico - IDA (número 
de bolsas e programas = 30) 

Aprimorar o sistema e as rotinas de orientação realizados pelas coordenações de 
curso e pelo Núcleo de Apoio ao Discente e ao Docente (número de projetos = 5) 

Implementar o Núcleo de Avaliação Institucional (meta 98%) 

Ampliar os programas de bolsas e incentivo de permanência discente (meta 98%) 

Fomentar os programas de educação continuada (número de cursos = 5) 

Implantar projetos motivadores e eficientes para atender as necessidades 
mercadológicas (número de projetos = 5) 

Realizar avaliações constantes de programas e projetos institucionais (número de 
meses = 5)  

Tornar mais eficaz o uso da infraestrutura física e do corpo de 
profissionais/docentes e técnico-administrativos do HMTJ e da FCMS/JF (número de 
campanhas = 12) 

Destinar um percentual crescente de verba do faturamento da instituição para 
campanhas de marketing 

Criar comissão de marketing institucional com a participação de todos os segmentos 
(meta 98%) 

Condicionar a contratação de pessoal  qualificado por processo seletivo em número 
suficiente para atender as demandas institucionais e à legislação vigente (meta 
98%) 

Consolidar o Núcleo Interprofissional (meta 100%) 

Consolidar o projeto arquitetônico da Faculdade (meta 100%) 

Implementar as políticas de adequação, manutenção corretiva e preventiva, 
otimização de espaços físicos e materiais (meta 100%) 

Promover a avaliação nos diversos segmentos da comunidade interna e externa, 
inclusive considerando o resultado da autoavaliação (número de avaliações = 12) 

Estabelecer as condições de oferta de novos cursos considerando as demandas 
regionais (meta 100%) 

Realizar pesquisa de clima organizacional (meta 100% de realização) 

Monitorar os processos de recrutamento e seleção (número de instrumentos de 
avaliação = 5) 

Implementar o plano de treinamento e capacitação (meta 100%) 
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Como ferramenta na gestão dos processos, todo o trabalho é ligado ao 

planejamento estratégico e realizado sistematicamente de forma a torná-lo uma 

prática rotineira e desejada pela comunidade interna, que permite aos atores 

institucionais a reflexão crítica e a melhoria contínua de seus processos, com fins à 

missão da Instituição e à conquista de seus valores mais sublimes. Neste sentido, 

conta com o apoio incondicional de todos os diretores, gestores e atores da 

Instituição.  

A FCMS/JF Utiliza ferramentas de acompanhamento de gestão, o Balanced 

Scorecard, que possibilita a monitoração permanente das dimensões necessárias 

ao controle de qualidade da escola do ponto de vista da estrutura, dos processos e 

dos resultados. Esse controle permite um olhar mais refinado para os processos 

pedagógicos, na revisão e verificação da consecução de seus projetos, das suas 

normativas internas, das avaliações dos estudantes, da atuação e capacitação 

docente, das metodologias de ensino.  

Os gráficos abaixo demonstram a análise crítica, resultados obtidos, 

problemas encontrados e sugestões relativos a alguns parâmentros da Organização 

e Gestão da Instituição no ano-base de 2016, relativos a: 
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PDI 

 

 

Análise Crítica - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016  

Resultados Obtidos:  

Está sendo mantida a prática de adequação de acordo com a legislação vigente por 

meio da proposta do PDI para 2016. No ano de 2016 foi dada a continuidade ao PDI-

vigência 2012-2016, onde 91% das metas previstas para a implantação no quinto 

ano foram implantadas. 

Problemas Encontrados:  

1- Financeiros especialmente por estar investindo na abertura de outras IES. 

2- Vagas Ociosas nos cursos de Farmácia, Fisioterapia e Enfermagem. 

O que fazer:  

1. Iniciar a implementação das ações do PDI para 2017 e acompanhar o 

andamento das ações do PDI de 2016 que ainda não foram concluídas; 

2. Manter a política de ocupação das vagas ociosas;  

3. Rever as políticas para captação de novos estudantes. 
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Atendimentos ambulatoriais e internações 

A Faculdade entende que, na interação dinâmica com a sociedade em geral, e com 

o mercado de trabalho em particular, define os seus objetivos e projetos de atuação 

acadêmica presentes e futuros. Nesse sentido, tem como finalidade responder aos 

anseios e às necessidades da comunidade onde se situa e possui o compromisso de 

colocar o produto de suas atividades de ensino, aliadas à pesquisa e à extensão, ao 

alcance e serviço dessa comunidade, para dela merecer respeito e reconhecimento.  

Segue abaixo os resultados pertinentes aos atendimentos ambulatoriais e 

internações no ano-base de 2016.  

 
 

Análise Crítica – Período de 01/01/2016 à 31/12/2016  

Resultados Obtidos: Durante o ano de 2016 foi realizado uma média de 8.131 

atendimentos Ambulatoriais por mês.  

Problemas Encontrados: As principais doenças atendidas no Hospital estão 

classificadas como Infecções respiratórias, sendo pneumonia a mais prevalente, 

doenças do Trato Gastrointestinal e nas doenças cardiovasculares o Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico é o mais prevalente e Gestação de alto risco.  

O que fazer: 1. Manter o gerenciamento.  
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Análise Crítica – Período de 01/01/2016 à 31/12/2016  

Resultados Obtidos: Durante o ano de 2016 foi realizado uma média de 912 

internações no HMTJ por mês.  

Problemas Encontrados: A principais doenças atendidas no Hospital estão 

classificadas como Infecções respiratórias, sendo pneumonia a mais prevalente, 

doenças do Trato Gastrointestinal e nas doenças cardiovasculares o AVC Isquêmico 

é o mais prevalente e Gestação de alto risco.  

O que fazer: 1. Manter o gerenciamento. 

 
 
Análise Crítica – Período de 01/01/2016 à 31/12/2016  

Resultados Obtidos: Em relação aos atendimentos nas clínicas de Fisioterapia e 

Odontologia do HMTJ foram mantidas as metas de atendimento em parceria com os 

profissionais do hospital e o cronograma de encontros da coordenação de estágio e 

dos preceptores garantiu melhor rendimento por parte dos estudantes. Durante o 

período foram realizados uma média de 2231 atendimentos por mês.  

Problemas Encontrados: em relação à análise qualitativa foi detectado um 

distanciamento em relação ao perfil do profissional em relação à proposta 

pedagógica.  

O que fazer: continuar os programas de capacitação dos profissionais do HMTJ e 

manter a aproximação da coordenação de estágio com os supervisores. 
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Extensão 

 

Segue abaixo um gráfico que demonstra o número de projetos de extensão 

realizados na FCMS/JF em 2016, além de uma série histórica dos anos 

anteriores em consonância com o prazo de vigência do PDI (2012-2016). 

 

 

Análise Crítica – Período de 01/01/2016 à 31/12/2016 
Resultados Obtidos: Foi realizado, o trabalho de motivação junto aos alunos, 

preferencialmente os de medicina para adesão aos programas de extensão. No 

exercício de 2016 foram executados 65 projetos de extensão amparados por 

ações sociais realizadas por esta Instituição em parceria com diversos setores da 

sociedade, públicos e privados, e outros 08 projetos de extensão desenvolvidos 

em a chancela da ação social, beneficiando quase 3.000 pacientes. 

Problemas Encontrados: Mobilização dos alunos em relação às ações sociais 

(Odontologia e Medicina). 

O que fazer: Intensificar a motivação dos alunos, preferencialmente do curso de 

Odontologia e Medicina, para participar das ações de extensão por meio de visita in 

loco nas salas de aula. 
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Programa Integrador 

 
No gráfico abaixo são apresentados o número de ações realizadas na comunidade 

por meio do Programa Integrador (PI). 

 

 

Análise Crítica – Período de 01/01/2015 à 31/12/2015 

Resultados Obtidos: No ano de 2016 houve uma redução das atividades de 

extensão, em relação ao ano anterior, devido ao calendário acadêmico, ter 

coincidido com feriados e recessos e os mesmos terem sido compensados nos 

sábados letivos. Programa Integrador promoveu 123 ações educativas tendo como 

público alvo a comunidade do Município de Juiz de Fora, em sala de espera das 07 

UAPS, nas visitas domicíliares das famílias, nas escolas e creches das áreas de 

abrangência das UAPS, no Serviço de Hipertensão, Diabetes e Obesidade (Schdo), 

nas campanhas promovidas pelo município etc. 

Problemas Encontrados: Dificuldade de adequar o cronograma do PI com o 

cronograma de atividades das UAPS. 

O que fazer: continuar a comunicação dos facilitadores do PI com a s equipes 

das UAPS. 
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Ouvidoria 

 

A seguir apresentamos o número de reclamações recebido pelo Setor da 

Ouvidoria. 

 

 
 

Resultados Obtidos: Neste período foram registradas 45 reclamações e 6 elogios 

para alguns colaboradores, sendo todas elas tratadas com o responsável de cada 

área envolvida. 

Problemas encontrados: As reclamações mais reincidentes estão relacionadas:  

 Qualidade / Preço dos produtos da cantina; 

 Falta de livros e horário de atendimento da biblioteca; 

 Ar condicionado; 

 Atendimento do financeiro e falta de máquina de cartão no financeiro. 

O que fazer:  

 Manter o contato com os clientes para feedback das reclamações 

geradas. 

 Reestruturar o setor de Ouvidoria. 
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Acompanhamento dos Egressos 
 

 

No que se refere ao acompanhamento de egressos, no ano de 2016 a 

faculdade remodelou as formas de acompanhamento dos egressos. O Setor de 

Comunicação e Marketing realiza a atualização cadastral e coleta os dados dos 

estudantes por e-mail, Facebook e contatos telefônicos a fim de localizá-los e obter 

as informações referentes à colocação profissional, dentre outras. Os dados 

coletados são encaminhados à CPA e apresentados aos gestores permitindo 

estabelecer estratégias de ação para a identificação das oportunidades de inserção 

do profissional no mercado de trabalho, em cursos de extensão, e outras 

oportunidades de formação continuada.  São acompanhados os egressos que 

fizeram cursos de Pós-graduação na FCMS/JF, conforme apresentado no gráfico 

abaixo. 

 
 

Análise Crítica – Período de 01/01/2016 à 31/12/2016 

 

Resultados Obtidos: Durante o período de 2016, 21,31% das inscrições para os 

cursos da Pós-graduação foram provenientes de egressos.  

Cursos efetivamente abertos tais como: 

 Endoscopia Digestiva - Turma 10 - 2 egressos; 

 Enfermagem em UTI - Turma 06 - 07 egressos; 
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 Análises Clínicas - Turma 05 - 7 egressos; 

 Ortodontia - Turma 13 - 06 egressos; 

 Ecocardiografia - 01 egressos; 

 Gastroenterologia - Turma 8 - 04 egressos 

 Fisioterapia Pneumofuncional - Turma 3 - 8 egressos; 

 Dermatologia - 01 egresso; 

 Protése Dentária - 03 egressos; 

 Microbiologia - 02 egressos; 

 Odontopediatria - 08 egressos; 

 Gestão em Enfermagem - 12 egressos; 

 MBA - Gestão em Saúde e Segurança do Paciente - 03 egressos; 

 Periodontia - 1 egresso. 

 

Problemas Encontrados: Dos cursos divulgados que não apresentaram demanda 

poderiam ter sido preenchidos por egressos: 

 

 Medicina Intensiva  

 Enfermagem do Trabalho 

 Fisioterapia Traumato Ortopedia 

 Farmácia Clínica 

 

O que fazer:  

1. Intensificar em parceria com a Coordenação a divulgação dos cursos da 

Pós-graduação em salas de aula, destacando a política de descontos.  

2. Fazer pesquisa com egresso para verificar a área de interesse. 

 

Também apresentamos os gráficos que demonstram a opinião sobre a 

percepção dos estudantes e professores quanto ao estímulo e participação nos 

órgãos colegiados e superiores da Faculdade referentes ao Questionário 

Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 2016 respectivamente. 
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Em uma análise quantitativa (inferencial), em relação ao estímulo a 

participação nos Colegiados e Órgãos superiores, observa-se que não houve 

diferença significativa na opinião dos professores e estudantes (p=0.373 e p=0.509, 

respectivamente), apesar de um aumento na categoria “Concordo totalmente” na 

opinião dos estudantes entre os anos referidos. A impressão dos professores e 

estudantes em uma análise qualitativa estão relatadas nos comentários abaixo. 

 

Estudantes:  

”Já ouvi falar, mas nunca vi ninguém falar sobre isso nas salas”. 

(Enfermagem – 2º período); 

 

Docentes: 

“Eu mesmo faço parte por exemplo do CONSUPE e do Colegiado do 

curso de farmácia.” 

 

Quanto a Dimensão 10 – Sustentabilidade, a perspectiva econômico-

financeira baseia-se primordialmente em um Plano de Negócios inicial, aprimorado 

desde o inicio da fundação da Faculdade, pela experiência dos diversos atores 

envolvidos no processo de planejamento. Esse plano inicial foi convertido em uma 
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ferramenta de gestão financeira denominada Plano Orçamentário Plurianual, 

resultante de uma diversidade de dados e premissas. 

Os objetivos econômico-financeiros estão em sintonia com os objetivos e 

metas de todas as perspectivas constantes no Planejamento Estratégico, formando 

uma peça com visão de curto, médio e longo prazos. Estas perspectivas são 

constantemente retroalimentadas por meio do controle e relatórios gerenciais 

mensais e das reuniões anuais de planejamento estratégico e englobam os vários 

aspectos da gestão, que direta ou indiretamente influenciam nos resultados 

econômico-financeiros. 

O Plano consiste na metodologia de cálculo de Receitas, Custos e 

Despesas, apresentado na forma de um fluxo de caixa projetado, de modo a ser 

facilmente visualizado e acompanhado. Temos assim o Plano Orçamentário 

Plurianual com visão de longo prazo, dividido em semestres. A partir do orçamento 

previsto, gera-se um relatório de controle gerencial mensal. Nesta análise mensal os 

números do planejamento são confrontados com os números do realizado no 

período, com o resultado obtido e com a meta prevista. Caso os números 

apresentem-se de maneira favorável são verificadas ações de melhoria, caso os 

números apresentados estejam fora dos previstos, para melhor ou para pior, são 

tomadas ações corretivas conforme o caso. 

O Quadro abaixo demonstra as ações previstas no PDI 2012-2016 

referentes à sustentabilidade. 

 

 

Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos estudantes e professores 

referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 

2016 respectivamente. 

 

SUSTENTABIIDADE 

Acompanhar o planejamento estratégico com análise crítica mensal (meta 98%) 

Realizar o controle orçamentário de custos operacionais com monitoramento dos 

indicadores estratégicos (meta 98%) 



119 
 

 

 

Em uma análise quantitativa (inferencial), em relação a realização de 

investimentos, melhorias e expansões de forma sustentável, observa-se que não 

houve diferença significativa na opinião dos professores (p=0.439), apesar de um 

discreto aumento na categoria “Concordo totalmente”. Com relação à opinião dos 

estudantes, observa-se que também não houve uma diferença significativa (p=0.051) 

no que se refere a variável em tela, apesar de um importante aumento de 12% na 

categoria “Concordo totalmente” e uma redução de 40% na categoria “Discordo”, 

entre os anos analisados.  As impressões dos estudantes, observadas na análise 

qualitativa, estão destacadas abaixo.  

 

 

Estudantes:  

1- “Laboratorios, cujo uso de jaleco é obrigatorio, não fornecem nenhum 

aparato de ventilação, especialmente o laboratorio de bioquímica”. 

(Medicina - 1º período). 

2- “O que mais incomoda os alunos é a falta de ar condicionado nas 

salas de aula, o calor que faz na cidade incomoda demais a permanência 

dentro das salas de aula”. (Medicina - 7º período). 

 



120 
 

 

4.5 Eixo 5: Infraestrutura (Dimensão 7 - Infraestrutura Física) 
 

 

Como suporte ao processo de construção do conhecimento na área da 

saúde, torna-se imperativo o apoio de cenários para o desenvolvimento de um 

currículo integrado e orientado por competência. Para tal, o nosso desafio contínuo 

diz respeito à capacidade de equipar, manter, atualizar e adequar a infraestrutura às 

novas demandas, garantindo a sua qualidade por meio da aquisição, recuperação, 

expansão e aperfeiçoamento tecnológico compatíveis com seu crescimento e a sua 

competitividade. 

A FCMS/JF está localizada na Alameda Salvaterra nº 200 – Salvaterra, Juiz 

de Fora- MG, em uma área física de 28.500 m², onde estão construídas salas de aula, 

gabinetes do setor administrativo, laboratórios, áreas de convivência e de estudo, 

cantina, biblioteca, salas para coordenadores e professores e de atendimento discente, 

instalados em condições adequadas e devidamente equipados para atender os 

estudantes dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Medicina e Odontologia. 

 

 

Infraestrutura Física 
 

 

A área de 59.000 m² é destinada às atividades acadêmicas, com dimensão 

física, acústica e iluminação condizentes com suas finalidades e com condições de 

acesso e de locomoção aos portadores de necessidades especiais, com as 

seguintes instalações: 

A estrutura física construída da FCMS/JF é composta por blocos de 

arquitetura moderna, denominados A, B, C e D. Todos os blocos dispõem de 

elevadores, além de dispositivos específicos permitindo acessibilidade plena, a fim 

de facilitar o acesso aos portadores de necessidades especiais.  

Estão devidamente equipados para atender os estudantes dos cursos de 

Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e Odontologia, 

Apresentamos abaixo a foto esquemática do complexo da Faculdade. 
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A tabela abaixo demostra a área construída pela SUPREMA para o 

funcionamento da FCMS/JF. 

Descrição das instalações construídas: 

 

SETORES TIPO DESCRIÇÃO 

Administrativo 

Acadêmico 
Financeiro; RH 
Diretoria CSTI 

Qualidade 
Almoxarifado/Compras 

- 

Laboratórios 

Didáticos 

Anatomia I e II 
Fisiologia/Farmacologia 
Técnicas Cirúrgicas I e II 
Histologia/Embriologia 

Patologia Microscópica I e II 
Bioquímica e Ciências Exatas I e II 

Microbiologia/Imunologia/Parasitologia 
Farmacobotânica I e II 

Habilidades em 
Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; 

Odontologia 

Habilidades Profissionais 
e Simulação Realística 

Suporte Básico e avançado de Vida; 
Consultórios; 

Estações de: Pediatria, Ginecologia e 
Obstetrícia; Clinica Medica; simulação 

realística/Sim Man 

Complexo de Treinamento 
de Cirurgia minimamente 

invasivas 
- 

Informática e Biblioteca 
virtual 

Todos os cursos 
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Salas de aulas - 

Áreas de 
convivência/cantina 

- 

Salas de Estudo - 

Salas de atendimento 
aos estudantes 

- 

Biblioteca - 

Anfiteatro - 

Unidade de Contenção 
Animal 

- 

Clínica Odontologia - 

 

As imagens abaixo se relacionam a alguns dos laboratórios para o 

desenvolvimento de habilidades profissionais. 
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Ainda dispõe de: 

 

 1 Laboratório de Informática/Biblioteca Virtual com 53 computadores; 

 1 Biblioteca; 

 1 Auditório; 

 1 Sala de Estudos. 

 1 Horto de Plantas Medicinais. 
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INSTALAÇÃOES 
ADMINISTRATIVAS/ACADÊMICAS 

QUANTIDADE (20) DIMENSÃO 

Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão 01 14,35 m2 

Coordenação 08 74,50 m2 

Secretaria de Assuntos e Registros 
Acadêmicos 

01 61,05 m2 

Financeiro 01 30,53 m2 

Recursos Humanos 01 34,10 m2 

Qualidade 01 9,00 m2 

Compras 01 9,00 m2 

Almoxarifado 01 39,00 m2 

Pós-graduação 01 96,00 m2 

Central de Informações 01 72,32 m2 

Telefonia 01 3,50 m2 

Sala de atendimento aos professores 01 16,50 m2 

CSTI 01 15,00 m2 

Refeitório dos funcionários 01 59,40 m2 

Vestiário 02 71,78 m2 

Manutenção 01 82,44 m2 

Salas de Diretorias 02 27,88 m2 

Sala de reunião da Direção 01 13,40 m2 
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Sala das secretárias das Coordenações 04 18,70 m² 

Sala de descanso dos funcionários 01 37,00 m² 

Sala de reunião da Direção 01 22,55 m2 

SALAS DE AULA QUANTIDADE (50) DIMENSÃO 

Bloco A 05 488 m2 

Bloco B 11 1.290 m2 

Bloco C 14 1.740 m2 

Bloco D 09 1.116 m2 

HMTJ 11 510 m2 

AUDITÓRIO QUANTIDADE (01) DIMENSÃO 

Bloco B 01 240 m2 

SALA(S) DE PROFESSORES QUANTIDADE (2) DIMENSÃO 

Bloco A 01 22.40 m2 

HMTJ 01 15.50 m2 

ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO AOS 
ESTUDANTES 

QUANTIDADE (12) DIMENSÃO 

Sala 201 B 06 Box 120 m2 

Sala 202 B 07 Box 96 m2 

INFRAESTRUTURA PARA CPA QUANTIDADE (01) DIMENSÃO 

Bloco A 01 16.50 m2 

GABINETES/ESTAÇÕES DE TRABALHO 
PARA PROFESSORES EM TEMPO 

INTEGRAL - TI 
QUANTIDADE (06) DIMENSÃO 

202 B 06 96 m2 

INSTALAÇÃOES SANITÁRIAS QUANTIDADE (28) DIMENSÃO 

SUPREMA 24 570 m2 

HMTJ 04 41  m2 

BIBLIOTECA: INFRAESTRUTURA FÍSICA QUANTIDADE (02) DIMENSÃO 

SUPREMA 01 425 m2 

HMTJ 01 60.27 m2 

SALA(S) DE APOIO DE INFORMÁTICA OU 
INFRAESTRUTURA EQUIVALENTE 

QUANTIDADE (03) DIMENSÃO 

SUPREMA 02 96 m2 
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HMTJ 01 Junto com Biblioteca 

LABORATÓRIOS, AMBIENTES E 
CENÁRIOS PARA PRÁTICAS DIDÁTICAS: 

INFRAESTRUTURA FÍSICA 
QUANTIDADE (13) DIMENSÃO 

Laboratório de 
Microbiologia/Imunologia/Parasitologia e 
Farmacobotânica I e II 

02 120 m2 

Laboratório de Bioquímica e Ciências Exatas 
I e II 

02 240 m2 

Laboratório de Anatomia Humana I e II 02 177.60 m2 

Laboratório de Fisiologia/Farmacologia e 
Técnicas Cirúrgicas I e II 

02 117.81 m2 

Laboratório de Histologia/Embriologia e 
Patologia Microscópica I e II 

02 192 m2 

Laboratório de Habilidades em Fisioterapia 01 120 m2 

Laboratório de Habilidades em Odontologia 01 120 m2 

Laboratório de Habilidades Farmacêuticas 01 120 m2 

Laboratório de Habilidades em Enfermagem 01 120 m2 

Laboratório de Habilidades Profissionais e 
Simulação Realística 

01 450 m2 

Clínica de Odontologia da SUPREMA 01 450 m2 

Clínica de Odontologia do HMTJ 01 500 m2 

Clínica Escola de Fisioterapia (HMTJ) 01 500 m² 

Unidade de Contenção Animal Biotério 01 52  m2 

Complexo para Treinamento de Cirurgia 
Minimamente Invasiva 

01 450 m2 

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE 
ALIMENTAÇÃO 

QUANTIDADE (02) DIMENSÃO 

Cantina 01 320 m2 

Área de convivência 01 682.65 m2 

HORTO DE PLANTAS MEDICINAIS QUANTIDADE (01) DIMENSÃO 

Cultivo de plantas com propriedades 
terapêuticas 

01 1.111,50 m² 

Área Total  Administrativa/Acadêmica 12.346,33 m² 

 

O Quadro abaixo demonstra as ações previstas no PDI 2012-2016 

referentes à Infraestrutura. 

 

INFRAESTRUTURA 

Ampliação da área física do HMTJ em 2150m², por meio de convênio (SESMG nº 
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Com o objetivo de manter, atualizar e adequar a infraestrutura às novas 

demandas, bem como atender as necessidades de formulação demonstradas na 

autoavaliação. A Faculdade mantem um programa de recuperação, expansão e 

aperfeiçoamento tecnológico compatíveis com seu crescimento. Todas essas ações 

são realizadas para atender a sua competitividade e garantir a qualidade e 

satisfação dos usuários quanto a esses ambientes. 

Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos estudantes e professores 

referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 

2016 respectivamente. 

 

 

 

Em uma análise quantitativa (inferencial), em relação as instalações 

administrativas da FCMS/JF, observa-se que não houve diferença significativa 

548/2011). 

Construção da Unidade com 58 máquinas de hemodiálise, por meio do convênio 

((SESMG nº981/2009) no HMTJ. 

Ampliação da área física em 50%, com aumento do número de boxes de atendimento, 

consultórios. Informatização do setor (prontuários eletrônicos) na Clínica de Fisioterapia 

do HMTJ. 

Expansão do acervo da Biblioteca. 
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(p=0.232) na opinião dos professores. Em relação à opinião dos estudantes, houve 

diferença significativa na categoria “Concordo totalmente” (p=0.006) entre os anos 

analisados, representando um aumento substancial de 10%. A impressão dos 

estudantes, em uma análise qualitativa, podemos observar nos comentários abaixo. 

 

Discentes: 

1- “Carencia de ar condicionado nas salas e laboratorios!”. (Medicina – 

6º período). 

2- “Como disse em outrora poderia investir em conforto para com os 

estudantes como ar-condicionado que faz muita falta, e acredtio que isso 

faz uma enorme diferença, em um ambiente fresco e gostoso torna-se 

mais prazeroso estudar”. (3º período de Odontologia). 

3- “Atendem bem, mas sem excelência”. (Enfermagem – 2º período). 

 

Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos estudantes e professores 

referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 

2016 respectivamente. 

 

 

 
Em uma análise quantitativa (inferencial), em relação à atualização do 

acervo da biblioteca, observa-se que não houve diferença significativa na opinião 

dos professores e estudantes (p=0.211 e p=0.299, respectivamente). Todavia, houve 
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uma redução de 45% na categoria “Discordo” na opinião dos estudantes entre os 

anos analisados. Estes dados corroboram a impressão dos professores em uma 

análise qualitativa como podemos observar no comentário abaixo reportado. 

 

Discentes: 

“Gostaria de parabenizar a instituição pela compra de vários livros novos, 

devido a chegada de mais alunos no curso”. (Medicina - 2º período). 

 

Os gráficos abaixo demonstram a opinião dos estudantes e professores 

referentes ao Questionário Semiestruturado (ANEXO 1) para os anos base 2015 e 

2016 respectivamente. 

 

 

 

Em uma análise quantitativa (inferencial), em relação aos laboratórios e 

equipamentos da FCMS/JF, observa-se que não houve diferença significativa 

(p=0.133) na opinião dos professores, apesar de um aumento de aproximadamente 

8% na categoria “Concordo totalmente”. Com relação à opinião dos estudantes, 

constata-se também não haver diferença significativa (p=0.180), embora tenha sido 

observado um aumento de 9% na categoria “Concordo totalmente”. Todavia, 

ressalta-se uma redução na categoria “Discordo” entre os anos analisados. Estes 

dados corroboram a impressão dos professores em uma análise qualitativa como 

podemos observar no comentário abaixo reportado. 
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Discentes: 

1- “Alguns laboratórios são excelentes e atualizadíssima qualidade, 

como o de Habilidades clínicas... (Medicina - 3º período). 

2- “Os bancos dos laboratórios são extremamente desconfortáveis”. 

(Medicina - 5º período).  
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5 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

A análise dos dados e das informações foi baseada no resultado geral da 

autoavaliação, das avaliações externas e dos cursos, levando em consideração o 

cumprimento das metas estabelecidas no PDI (2012-2016) e das ações previstas no 

planejamento estratégico; nas manifestações da pesquisa de clima e de satisfação, 

da Ouvidoria e das urnas da CPA e também nas abordagens já referenciadas neste 

Relatório. 

A seguir, apresentamos os resultados gerais da Autoavaliação da FCMS/JF 

realizada em 2016 pelos estudantes e docentes. 

 
Participação dos Estudantes na Avaliação 

Ano - base 2016 
N=646 

Período (outubro a dezembro) 
(46,5% do total de estudantes matriculados) 

Cursos Enf. Farm. Fisio. Med. Odont. Total 

Total de Matriculados 84 74 123 699 411 1.392 

Total de Respondentes 47 73 82 219 226 647 

Percentual Total 55,9% 98,7% 66,7% 91,3% 55,0% 46,5% 

 

 

 

 

Representatividade de estudantes que responderam por 
período – todos os cursos 

1º PERÍODO 82 49% 

2º PERÍODO 117 73% 

3º PERÍODO 65 55% 

4º PERÍODO 86 62% 

5º PERÍODO 63 45% 

6º PERÍODO 70 47% 

7º PERÍODO 42 38% 

8º PERÍODO 61 38% 

9º PERÍODO 24 36% 

10º PERÍODO 9 16% 

11º PERÍODO 13 25% 

12º PERÍODO 15 22% 
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RESULTADOS OBTIDOS PELA AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES – 2016 

Questões 
Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Totalmente 
Discordo 

A Biblioteca da FCMS/JF mantém atualizado seu 
acervo de acordo com as necessidades das disciplinas 

14,7% 83,6% 1,7% 

A FCMS/JF divulga amplamente os resultados de suas 
avaliações internas (prêmios e títulos adquiridos) e 
externas (ENADE, Conceito Preliminar de Curso e 
Conceito Institucional). 

19,0% 77,4% 3,6% 

A FCMS/JF estimula a meritocracia por meio dos 
projetos de monitoria e da bolsa de desempenho 
acadêmico. 

20,2% 73,0% 6,8% 

A FCMS/JF estimula a participação do estudante em 
Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica. 

25,2% 63,8% 11,0% 

A FCMS/JF estimula a participação dos estudantes 
nos Colegiados de Curso e dos Órgãos Superiores da 
instituição. 

28,8% 60,2% 11,0% 

A FCMS/JF interage com a sociedade por meio de 
mídias sociais (Home page, Fan Page), Programa 
Integrador e Atividades de Ensino no HMTJ, UAPS e 
Projetos de Extensão. 

12,8% 86,0% 1,2% 

A FCMS/JF oferece apoio psicopedagógico (NADD) 
aos estudantes. 

20,5% 76,1% 3,4% 

A FCMS/JF possui modernos Laboratórios com 
equipamentos de última geração para realização de 
aulas práticas (Lab. Habilidades Clínicas, Lab. 
Odontologia, Lab. Microbiologia, Lab. Bioquímica, Lab. 
Farmácia, Lab. Anatomia, Lab. Histologia, Lab. 
Enfermagem e Lab. Fisioterapia) 

14,4% 84,0% 1,6% 

A FCMS/JF promove ações de Responsabilidade 
Social por intermédio do Programa Integrador e 
Projetos de Extensão. 

15,0% 83,3% 1,7% 

A FCMS/JF promove incentivos à prática esportiva 
visando à melhoria da qualidade de vida. 

25,8% 62,4% 11,8% 

A FCMS/JF realiza investimentos, melhorias e 
expansões de forma sustentável com foco no ensino 
de excelência. 

19,6% 76,8% 3,6% 

A FCMS/JF, dentro de suas políticas de ensino, 
estimula o estudante a tornar-se agente de seu 
conhecimento por meio de metodologias inovadoras de 
ensino e aprendizagem (Articulação Interdisciplinar e 
Ciclo Pedagógico) 

19,3% 76,5% 4,2% 
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A FCMS/JF, por meio de sua filosofia educacional 
inclusiva, estimula a humanização e o acesso em suas 
dependências a pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida. 

15,8% 82,2% 2,0% 

As demais instalações da FCMS/JF (Salas de Aula, 
Auditório, Laboratórios, Instalações Sanitárias, 
Biblioteca, Sala de Informática, Salas de Estudo em 
Grupo, Espaço de Convivência e Alimentação atendem 
de maneira excelente as necessidades institucionais 
quanto a: Limpeza, Tamanho, Quantidade, Conforto, 
Iluminação, Acústica, Ventilação, Segurança, Acesso e 
Conservação) 

22,3% 72,0% 5,7% 

As instalações administrativas da FCMS/JF (Central de 
Informações, Telefonia, Salas das Coordenações, 
NADD, CPA e Financeiro) atendem de maneira 
excelente as necessidades institucionais quanto a: 
Limpeza, Tamanho, Quantidade, Conforto,  
Iluminação, Acústica, Ventilação, Segurança, Acesso e 
Conservação) 

16,8% 78,9% 4,3% 

Conheço bem os serviços oferecidos pela minha 
faculdade 

43,3% 49,1% 7,6% 

Considero importante o programa de recepção 
implantado pela FCMS/JF para os estudantes 
ingressantes com a participação da família para 
acolhimento e esclarecimentos das normas 
institucionais. 

15,0% 80,8% 4,2% 

Considero meus professores devidamente qualificados 
para exercer o ensino com excelência. 

31,9% 62,1% 6,0% 

Consigo manter as atividades escolares sempre em 
dia 

43,6% 49,8% 6,6% 

Estou no curso que sempre sonhei 22,3% 72,8% 4,9% 

Há quantidade suficiente de funcionários para atender 
as necessidades dos estudantes. 

17,8% 76,9% 5,3% 

Mesmo que pudesse não mudaria de faculdade 27,5% 60,9% 11,6% 

O atendimento dispensado pelos funcionários aos 
estudantes é de qualidade. 

29,0% 64,6% 6,4% 

O Coordenador do meu curso consegue gerir 
adequadamente as questões relacionadas aos 
estudantes. 

26,2% 66,2% 7,6% 

O Coordenador do meu curso possui um ótimo 
relacionamento com a turma. 

22,2% 69,7% 8,1% 

O Coordenador do meu curso responde rapidamente 
as situações críticas. 

28,1% 62,2% 9,7% 

O meu curso está bem estruturado para possibilitar 
inserção no mercado de trabalho. 

21,5% 77,1% 1,4% 
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O serviço de Tecnologia de Informação (CSTI) e 
Comunicação (Site e Portal RM) da FCMS/JF atendem 
de maneira excelente as necessidades dos processos 
de ensino e aprendizagem 

24,9% 69,2% 5,9% 

Os funcionários possuem competência para o 
atendimento das exigências pedagógicas e de 
organização do curso. 

27,4% 68,0% 4,6% 

Procuro sistematizar/ organizar as informações dadas 
nas aulas 

22,4% 76,5% 1,1% 

Sei estabelecer prioridades quanto à organização do 
meu tempo 

35,6% 60,9% 3,5% 

Sinto-me satisfeito com o trabalho desenvolvido pelos 
docentes do meu curso quanto ao semestre vigente. 

31,9% 62,2% 5,9% 

Tenho conhecimento das Diretrizes Organizacionais da 
FCMS/JF (Missão, Visão, Valores e Políticas). 

30,0% 65,2% 4,8% 

Tenho o hábito de estudar estando sempre preparado 
para ser avaliado 

41,7% 53,8% 4,5% 

 

 

Participação dos Docentes na Avaliação 
CPA/Qualidade 
Ano –base 2016 

N=105 
Período (outubro a dezembro) 

(  56% do total do quadro docente) 

 

RESULTADOS OBTIDOS PELA AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES - 2016 

QUESTÕES 
Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Totalmente 
Discordo 

A Biblioteca da FCMS/JF mantém atualizado seu 
acervo de acordo com as necessidades das 
disciplinas 

19,1% 80,0% 0,9% 

A FCMS/JF divulga amplamente os resultados de 
suas avaliações internas (prêmios e títulos 
adquiridos) e externas (ENADE, Conceito Preliminar 
de Curso e Conceito Institucional)* 

19,8% 79,2% 1,0% 

A FCMS/JF estimula a meritocracia através dos 
projetos de monitoria e da bolsa de desempenho 
acadêmico 

9,5% 89,5% 1,0% 

A FCMS/JF estimula a participação de professores e 
estudantes em Projetos de Pesquisa e Iniciação 
Científica 

21,0% 75,2% 3,8% 

A FCMS/JF estimula a participação dos professores 
nos Colegiados de Curso e demais Órgãos 
Superiores 

20,0% 74,3% 5,7% 
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A FCMS/JF interage com a sociedade por meio de 
mídias sociais (Home page, Fan  Page), Programa 
Integrador e Atividades de Ensino no HMTJ, UAPS e 
Projetos de  Extensão 

14,3% 84,8% 0,9% 

A FCMS/JF oferece apoio psicopedagógico (NADD) 
aos estudantes e professores 

13,3% 84,8% 1,9% 

A FCMS/JF promove ações de Responsabilidade 
Social por intermédio do Programa Integrador e 
Projetos de Extensão 

4,7% 94,4% 0,9% 

A FCMS/JF promove o acolhimento aos professores 
ingressantes 

19,1% 76,2% 4,7% 

A FCMS/JF realiza investimentos, melhorias e 
expansões de forma sustentável com foco no ensino 
de excelência 

6,7% 92,4% 0,9% 

A FCMS/JF, dentro de suas políticas de ensino, 
estimula o docente a participar de capacitações e 
demais eventos a fim de incorporar tecnologias 
educacionais inovadoras  

17,1% 81,0% 1,9% 

A FCMS/JF, por meio de sua filosofia educacional 
inclusiva, estimula a humanização e o acesso em 
suas dependências a pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida 

12,4% 87,6% 0,0% 

Como docente da FCMS/JF, sinto-me devidamente 
capacitado para exercer as funções que me são 
confiadas (trabalho com pequenos grupos de 
estudantes, avaliações, domínio das metodologias 
inovadoras) 

10,5% 89,5% 0,0% 

Há quantidade suficiente de funcionários para 
atender as necessidades dos professores. 

10,5% 88,6% 0,9% 

O atendimento dispensado pelos funcionários aos 
professores é de qualidade. 

6,7% 93,3% 0,0% 

O Coordenador do meu curso consegue gerir 
adequadamente as questões relacionadas aos 
professores e estudantes 

8,6% 90,5% 0,9% 

O Coordenador do meu curso possui um ótimo 
relacionamento com seus professores 

7,6% 91,4% 1,0% 

O Coordenador do meu curso responde rapidamente 
as situações críticas 

5,7% 93,3% 1,0% 

O docente é devidamente informado sobre questões 
relacionadas ao seu processo de trabalho (e-mails, 
informes, calendários, convocações entre outros) 

8,6% 89,5% 1,9% 

O Novo sistema de avaliação adotado pela 
instituiação estão alinhados com uma filosofia 
educacional inovadora 

21,9% 78,1% 0,0% 

O serviço de Tecnologia de Informação (CSTI) e 
Comunicação (Site e Portal RM) da FCMS/JF 
atendem de maneira excelente as necessidades dos 
processos de ensino e  aprendizagem 

24,8% 73,3% 1,9% 

Os cursos da FCMS/JF estão estruturados para 
possibilitar inserção do discente no mercado de 
trabalho competitivo 

17,0% 82,1% 0,9% 

Os funcionários possuem competência para o 
atendimento das exigências pedagógicas e de 
organização do curso 

14,3% 85,7% 0,0% 

Sinto-me satisfeito em fazer parte do Corpo Docente 
da FCMS/JF 

4,8% 95,2% 0,0% 
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Tenho conhecimento das Diretrizes Organizacionais 
da FCMS/JF (Missão, Visão, Valores e Políticas) 

14,2% 84,7% 0,9% 

As instalações administrativas da FCMS/JF (Central 
de Informações, Telefonia, Salas das Coordenações, 
NADD, CPA e Financeiro) atendem de maneira 
excelente as necessidades institucionais quanto a: 
Limpeza, Tamanho, Quantidade, Conforto, 
Iluminação, Acústica, Ventilação, Segurança, Acesso 
e Conservação) 

15,2% 82,9% 1,9% 

As demais instalações da FCMS/JF (Salas de Aula, 
Auditório, Laboratórios, Instalações Sanitárias, 
Biblioteca, Sala de Informática, Salas de Estudo em 
Grupo, Espaço de Convivência e Alimentação 
atendem de maneira excelente as necessidades 
institucionais quanto a: Limpeza, Tamanho, 
Quantidade, Conforto, Iluminação, Acústica, 
Ventilação, Segurança, Acesso e Conservação) 

21,0% 78,1% 0,9% 

A FCMS/JF possui modernos Laboratórios com 
equipamentos de última geração para realização de 
aulas práticas (Lab. Habilidades Clínicas, Lab. 
Odontologia, Lab. Microbiologia, Lab. Bioquímica, 
Lab. Farmácia, Lab. Anatomia, Lab. Histologia, Lab. 
Enfermagem e Lab. Fisioterapia) 

5,7% 93,3% 1,0% 

A FCMS/J, dentro de suas políticas de ensino, 
estimula o estudante a tornar-se agente de seu 
conhecimento por meio de metodologias inovadoras 
de ensino e aprendizagem (Articulação 
Interdisciplinar e Ciclo Pedagógico) 

6,7% 93,3% 0,0% 

 

 

Em função desses resultados, relacionado ao Eixo 1, que se refere ao 

Planejamento e Avaliação Institucional, foi possível demonstrar que a FCMS/JF 

possui um sistema de gerenciamento acadêmico e institucional que possibilita o 

monitoramento de seus processos, visualização de suas potencialidades e 

fragilidades a fim de promover avanços e enfrentar desafios.  A partir do 

resultado de seus indicadores de qualidade, é possível o planejamento e a 

execução das ações futuras. Assim, a evolução institucional ocorre a partir de 

processos de planejamento visando a atender plenamente às necessidades 

institucionais, como instrumento de gestão e de melhoria das ações acadêmico-

administrativas. 

O diagnóstico da realidade institucional, resultante do processo de 

autoavaliação e das avaliações externas, possibilitou à CPA a elaboração deste 

documento. Como instrumento norteador da gestão da instituição, este relatório, 

devidamente apreendido pelos diferentes atores e analisado criteriosamente pela 

mantenedora, será utilizado para melhoria da qualidade educacional e o 
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desenvolvimento global da Instituição, com o objetivo de oferecer um ensino de 

excelência, conforme nossa Missão. 

O presente relatório estruturou-se em uma metodologia participativa, com 

instrumentos qualitativos e quantitativos, obtidos através do Balanced Score Card, 

que uma vez alimentado, fornece análise e gráficos. Para avaliar a percepção, 

qualitativa e quantitativa de estudantes, professores e técnico-administrativos, 

quanto aos eixos e dimensões previstos pelo SINAES, utilizou-se o Sistema RM. E o 

Programa Excel for Windows para análise estatística e confecção dos gráficos.  

Espera-se que com este relatório, possamos também fortalecer o processo 

democrático, com vistas a contribuir com a construção de uma Instituição 

socialmente comprometida, competente, responsável e transparente para a 

sociedade.  

A postura assumida nesta proposta é de avaliação formativa, que tem como 

finalidade comprovar se as atividades estão sendo desenvolvidas de acordo com o 

planejado. 

No Eixo 1 foi alcançado em torno de 91% em relação ao que foi 

estabelecido no PDI (2012-2016) para o ano de 2016, considerando o perfil e a 

identidade da FCMS/JF. 

Com relação ao Eixo 2, referente ao Desenvolvimento Institucional, pôde-se 

constatar uma significativa coerência entre os resultados obtidos na autoavaliação 

e o previsto no PDI para o ano de 2016. No que tange a Missão da Instituição foi 

possível observar que as atividades de ensino de graduação e de Pós-graduação 

estão articuladas com o cronograma estabelecido e com os resultados da 

autoavaliação.  Observou-se também, um avanço com o crescente número de 

práticas de extensão, atividades de pesquisa e iniciação científica. 

As ações voltadas para a preocupação com o meio ambiente, para o 

desenvolvimento econômico e social, melhoria das condições e qualidade de vida 

da população puderam ser demonstradas pelo trabalho de estudantes, professores, 

agentes comunitários e demais profissionais da saúde nos 78 projetos e ações 

sociais, realizados no Ano-base de 2016, em parceria com a Prefeitura de Juiz de 

Fora, voltadas ao atendimento das necessidades de saúde da comunidade local e 

regional em atenção as diretrizes do SUS. 
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Entretanto, constatamos, pelos relatórios da autoavaliação e demais 

avaliações (relatórios do Programa Integrador – PI, do Programa de Extensão, do 

setor de Qualidade e Planejamento), a necessidade de continuarmos a sensibilizar 

os estudantes dos cursos de Medicina e de Odontologia a fim de melhorarmos a 

representação desse grupo de estudantes e professores nas ações sociais. 

Percebe-se que a IES exerce desempenho importante na comunicação com a 

sociedade através, principalmente, do Programa Integrador e Projetos de Extensão. 

Na Dimensão 3, ficou evidenciado, a partir dos resultados apresentados, 

que a FCMS/JF presta um serviço de grande relevância à sociedade, consolidando 

o seu compromisso de responsabilidade social, visto o número de atendimentos 

ambulatoriais e de internações, com média mensal 8.131 atendimentos 

ambulatoriais; 9970 internações no HMTJ, 5579 de atendimentos no Serviço de 

Urgência na UPA de Santa Luzia, além dos atendimentos realizados na clínica de 

Fisioterapia, com 2.200 atendimentos por mês e na clínica de Odontologia, 

com 953 atendimentos por mês. 

No Eixo 2 foi alcançado em torno de 85 % em relação ao que foi 

estabelecido no PDI (2012-2016) para o Ano-base de 2016. 

No Eixo 3, dentro das Políticas Acadêmicas, foram contempladas as 

Dimensões 2, Políticas para Ensino, Pesquisa e Extensão, a Dimensão 4, 

Comunicação com a Sociedade e a Dimensão 9 com as Políticas de Atendimentos 

aos Discentes. 

No âmbito das Políticas de Ensino e ações acadêmico-administrativas para 

os cursos de graduação e Pós-graduação Lato Sensu, no que se refere ao 

acompanhamento e à avaliação dos cursos, verificamos que as ações 

previstas/implantadas no Ano-base de 2016 estão estreitamente relacionadas com o 

PDI e em consonância com as DCN’s de cada curso, considerando-se o perfil do 

egresso e a identidade da IES. Foi possível verificar, através dos resultados da 

autoavaliação e a partir dos relatórios de gestão realizados pelos Coordenadores 

dos Cursos, a preocupação em atualizar os currículos dos cursos, em relação ao 

desenvolvimento e a utilização de material didático-pedagógico condizente com a 

metodologia adotada, bem como em incentivar os Programas de Monitoria da 

FCMS/JF. 
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Durante o processo de acompanhamento dos cursos, as coordenações, 

Colegiados dos cursos, juntamente com os NDE’s e a Direção de Ensino 

Pesquisa e Extensão, se valeram dos relatórios de avaliação externa, 

disponibilizados pelo INEP, e também dos relatórios de autoavaliação dos anos 

anteriores, a partir dos quais puderam identificar algumas fragilidades que geraram 

ações de melhorias em relação às matrizes curriculares, com a criação de 

disciplinas optativas e remanejamento de alguns conteúdos, o  que representou um 

avanço em relação a gestão colegiada. 

Quanto ao processo de ensino-aprendizagem, observou-se a necessidade 

de continuar a sistemática de educação continuada e permanente para os 

docentes a fim de que sejam continuamente sensibilizados quanto à importância de 

se apropriarem dos métodos pedagógicos inovadores, processos de avaliação 

formativa, principalmente quanto aos referenciais teóricos e sua devida aplicação na 

prática. 

Todas essas iniciativas culminaram no planejamento e na execução de ações 

que buscaram criar condições para que o nosso egresso se insira no mundo do 

trabalho como sujeito partícipe de sua construção, assumindo, assim, atitude 

profissional na direção da resolução dos problemas da saúde e da cidadania 

referenciado por sólidos padrões éticos e humanísticos contidos nas DCN’s. 

Com relação à Pós-graduação, observou-se que os cursos previstos no PDI 

estão sendo ofertados. No Ano-base de 2016, a FCMS/JF teve 31 cursos 

presenciais de Pós-graduação Lato Sensu nas áreas de Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Medicina e Odontologia, totalizando 503 pós-graduandos. Os 

resultados da autoavaliação e dos relatórios de Gestão da Pós-graduação revelaram 

a importância de melhorar os canais de acesso aos egressos, refinar a percepção 

da instituição no que se refere às demandas destes, e, por fim, contextualizar os 

cursos à realidade socioeconômica da região. 

No âmbito da pesquisa e da iniciação científica, foi possível verificar que as 

ações acadêmico-administrativas de pesquisa ou iniciação científica e tecnológica, 

realizadas em 2016, estão estreitamente relacionadas com o PDI e em consonância 

com o planejamento estratégico da FCMS/JF, demonstrando um avanço em relação 

ao número de projetos avaliados pelo CEP, em relação aos anos anteriores, 

em 2016 foram analisados 206 projetos, contra 149 de 2015; da demanda de 
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estudantes por orientação em Projetos de Pesquisa; do número de participação 

em eventos, com 170 trabalhos em apresentações orais e em pôsteres, tanto em 

nível nacional e regional, quanto internacional, havendo um acréscimo de 91 

trabalhos em relação ao ano de 2015. 

Com relação ao Programa de Iniciação Científica – PIC foram oferecidas 42 

bolsas relativas ao mesmo número de projetos, no ano de 2016, apresentando um 

acréscimo de 18 projetos com relação ao ano anterior (2015). 

A Revista Brasileira de Ciências Médicas e da Saúde – RBCMS mantém, 

ano de 2016, a mesma política para publicação dos artigos. Os resultados das 

avaliações de professores e estudantes demonstraram haver um grande interesse 

na participação em projetos de pesquisas. Por meio das disciplinas de Iniciação 

Científica e Ciências Baseadas em Evidências, alocadas nas séries iniciais dos 

cursos, fomenta-se a visão sobre a importância da pesquisa na área da saúde. 

Esses resultados indicaram também a necessidade de melhorar a divulgação dos 

editais; estimular a participação de diferentes professores na orientação de projetos 

e melhorar a disponibilidade de horários de atendimento ao Núcleo de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – NDCT. 

No que se refere à comunicação com a comunidade interna e externa, a 

FCMS/JF tem investido em divulgar ações educativas com vistas à transparência 

institucional e à melhoria da qualidade da informação quanto aos temas 

relacionados à educação para a saúde e outros de utilidade pública. Presta um 

importante serviço na medida em que se constituí como um canal que tem, também, 

por finalidade a divulgação dos cursos, da extensão e da pesquisa, das avaliações, 

das parcerias e das diversas atividades de relevância social. 

No âmbito da comunicação, diversas ferramentas foram utilizadas, 

destacando-se o site e o jornal impresso da Faculdade e do HMTJ, as redes sociais, 

o sistema de intranet (Portal RM), circuito fechado de TV, parcerias com jornais 

locais, dentre outros. 

Dentro do trabalho de comunicação com a sociedade e também visando à 

melhoria da qualidade da comunicação, a FCMS/JF implantou um sistema de 

ouvidoria atrelado ao Setor de Planejamento/Qualidade visando à captação, a 

distribuição para o setor envolvido e o tratamento adequado das demandas, 

em tempo hábil, a fim de corrigir as distorções e fortalecer os processos internos. O 
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monitoramento ocorre diariamente e os retornos são feitos em tempo pré-

determinado. Foram realizados 51 registros de atendimentos ao cliente em 2016. 

Os resultados das autoavaliações apontaram a necessidade de otimizar 

aspectos da comunicação em relação ao tempo em que a notícia é divulgada e os 

eventos, bem como o layout do site, no que se refere ao acesso da área restrita do 

estudante. 

Em relação à Dimensão 9, Programa de Atendimento aos Estudantes, a 

FCMS/JF conta com os seguintes Programas de apoio: Núcleo de Apoio ao 

Discente e ao Docente – NADD; Nivelamento; Monitoria e Acessibilidade. 

Esses programas estão implantados desde o início do funcionamento da 

Faculdade. Os avanços alcançados podem ser verificados pelos números de 

atendimentos do NADD; pela melhoria do acolhimento aos estudantes e professores 

e pelo número de bolsas de monitoria ofertadas em 2016; pela implantação do 

Mentoring em 2016 e a valorização do índice de desempenho acadêmico – IDA para 

o processo de seleção dos monitores, evidenciando a meritocracia. 

Dentre os desafios a serem enfrentados em 2017 podemos destacar: 1) o 

processo de consolidação do Mentoring; 2) reestruturação do NADD que vem 

demonstrando expressivo aumento no número de atendimentos; 3) sensibilização 

dos professores quanto à importância de avaliar os aspectos emocionais no 

processo de formação em saúde; 4) melhorar o cumprimento dos prazos de 

lançamento de notas e faltas. 

A FCMS/JF realizou e participou de diversos eventos internos e externos no 

ano de 2016 que objetivaram a valorização da produção discente através de 

Congressos, Seminários, palestras, visitas técnicas, viagens de estudo, incluindo o 

Programa Ciências sem Fronteiras e também na confecção de material científico e 

cultural, especialmente no Programa Integrador. 

Em relação à Política e ações de acompanhamento dos egressos, a 

FCMS/JF, em 2016, conseguiu efetivar 1242 contatos com egressos da Faculdade 

realizados pelo setor de Comunicação e Marketing. Destes, vários realizam diversas 

atividades simultaneamente, sendo 120 egressos estão inseridos em programas de 

residência, 325 cursando Pós-graduação, 231 aprovados em concurso e 461 

inseridos no mercado de trabalho na área de formação e confirmando que se 

sentiriam preparados para o mercado de trabalho. 
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A maior dificuldade encontrada para o acompanhamento do Egresso está na 

desatualização dos dados cadastrais. Com o tempo, muitos números de telefones e 

endereços de e-mail foram alterados, dificultando o contato. Na tentativa de sanar 

tal dificuldade, a FCMS/JF traçou como ação para 2017 a organização do 

Congresso Anual da Saúde, com a participação dos estudantes e egressos, bem 

como intensificar o incentivo para cursar Pós-graduação na Instituição, na 

expectativa de manter os dados atualizados. 

Em relação à inovação tecnológica e a propriedade intelectual, ainda no 

Eixo 3, houve a modernização e ampliação do Laboratório de Habilidades 

Profissionais e de Simulação Realística (LHPSR), em 2016. Nesse ano, tivemos um 

aumento de 1160 ocupações em relação a 2015, perfazendo um total de 10.560, 

envolvendo estudantes dos cursos oferecidos pela FCMS/JF. 

Quanto aos desafios, a FCMS/JF mantém o compromisso de preservar a 

qualidade dos equipamentos, do ensino ofertado e do processo de gestão a fim de 

garantir sua Missão que é a de oferecer um ensino de excelência para formar 

profissionais competentes na área da saúde. 

No Eixo 3 foi alcançado aproximadamente 83% em relação ao que foi 

estabelecido no PDI (2012-2016) para o ano de 2016. 

No Eixo 4, relativo às Políticas de Gestão, focaliza-se na verificação do 

desenvolvimento das políticas de pessoal e da organização e gestão da Instituição. 

Nesse Eixo, temos as Dimensões 5 – Políticas de Pessoal; 6 – Organização e 

Gestão da Instituição e 10 – Sustentabilidade Financeira. 

Dentro das Políticas de Pessoal, a FCMS/JF implantou o Plano de 

Desenvolvimento e Capacitação Docente - PDCD que estabelece as normativas 

quanto aos processos de formação, visando à qualificação acadêmica docente e à 

devida divulgação de suas ações. A capacitação, na forma de educação continuada, 

ocorre na Faculdade, de forma sistemática. Podemos considerar que o vigor 

mantido frente aos enormes desafios vivenciados desde a implantação da FCMS/JF 

e da consolidação das alterações curriculares, demonstraram o avanço no modo de 

gerir e de enfrentar as adversidades oriundas de qualquer processo de mudanças. 

Com relação à organização e gestão da FCMS/JF, é importante mencionar o 

trabalho dos órgãos representativos como o CONSUPE, o CEPE, os Colegiados dos 

Cursos, o NDE e o NAP que, com autonomia conferida, contribuíram para o 
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planejamento e execução de ações no enfrentamento dos desafios advindos do 

cotidiano do processo de trabalho no ano de 2016. A participação de seus 

membros, incluindo professores, técnico-administrativos e estudantes possibilitou 

uma gestão compartilhada visando à melhoria das atividades acadêmicas e da 

Instituição como um todo. Sobre os avanços alcançados e os desafios a serem 

enfrentados em 2017, os mesmos foram detalhados nos consolidados de gestão 

dos cursos, apresentados anteriormente neste Relatório. 

Dando segmento a análise das políticas de gestão, não podemos deixar de 

mencionar o apoio do nosso sistema de registro acadêmico que, com sua agilidade, 

organização e processo de informatização, possibilita o pronto atendimento as 

necessidades acadêmicas pela diversificação de documentos disponibilizados. No 

ano de 2017, o desafio a ser enfrentado pela Secretaria de Registros Acadêmicos 

será o de implantar a certificação digital a fim de proporcionar um grande avanço em 

seus registros, processos e atendimentos, embora, essa ação, tenha sido prevista 

para 2016, mas não conseguimos realizá-la por questão de logística. 

Em relação ao setor de Recursos Humanos o mesmo desenvolve 

anualmente capacitações envolvendo treinamentos técnicos e corporativos 

baseados nas Avaliações de Desempenho 180º realizadas pela liderança de cada 

setor. 

No ano de 2016, foram realizados diversos treinamentos para o Corpo 

Técnico-Administrativo, dos quais destacamos: 

 

 Campanha de Alinhamento Estratégico – Anual; 

 Treinamento sobre o Sistema de Gestão Integrado da Qualidade para 

os funcionários recém-admitidos; 

 Treinamento sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRSS) e 

sua aplicação; 

 Curso de Formação de Auditores Internos baseado no Projeto SGQ:5s; 

 Curso para Novos Cipeiros, conforme requisito legal (NR5) – Anual; 

 Cursos de Primeira Intervenção e de Primeiros Socorros – Semestral; 

 Simulados de Emergências baseado no Plano de Emergência da FCMS/JF 

– Semestral. 
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Além deste trabalho de acompanhamento do Plano de Capacitação, onde 

para cada treinamento realizado, o mesmo é registrado em formulário próprio e 

encaminhado ao RH para o devido monitoramento, a FCMS/JF também oferece aos 

funcionários interessados investimento em formação acadêmica e continuada, onde 

em 2016 foram disponibilizadas 5 bolsas de estudos externas para formação 

acadêmica e 3 bolsas para educação continuada (Pós-graduação-MBA). Ainda foi 

oferecido para os funcionários o Curso de Gestão em Lean Six Sigma com formação 

de Green Belts totalmente custeado pela Instituição. 

Em relação à sustentabilidade financeira, alocada na Dimensão 10, os 

resultados da autoavaliação e os demonstrativos contidos na série histórica relativos 

ao desenvolvimento da FCMS/JF, puderam demonstrar claramente a sua solidez e 

capacidade para investimentos e expansões. Como apontados em nossos 

resultados, através do relatório de planejamento financeiro e revisões semestrais, os 

Diretores da Mantenedora e da Mantida têm uma completa visão da dimensão 

financeira da Instituição a curto, médio e longo prazos. 

A Instituição se encontra, hoje, num estágio consolidado na sua 

atividade fim, com plena capacidade de atendimento, seguindo a filosofia de 

melhoria constante e prospecção de oportunidades, contidas no PDI. Projeta, ainda, 

para os próximos anos uma fase de investimento em ensino, extensão, pesquisa 

e gestão, em conformidade com o estabelecido no PDI. 

No Eixo 4 foi alcançado em torno de 90% em relação ao que foi 

estabelecido no PDI (2012-2016) para o ano de 2016. 

Com relação ao Eixo 5, Dimensão 7 sobre a Infraestrutura Física da 

Faculdade, a FCMS/JF foi projetada, em todos os seus detalhes, para garantir 

o apoio necessário ao processo de construção do conhecimento especifico para a 

área da saúde. Deste modo, suas instalações como: salas de aula; auditório; sala de 

professores; biblioteca; espaços para atendimento aos estudantes; 

infraestrutura para CPA; gabinetes/estações de trabalho para professores em tempo 

integral (TI) e instalações sanitárias atendem de maneira excelente as necessidades 

da Faculdade em relação à quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, segurança, 

conservação e acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência. 

Além disso, houve uma adequação da infraestrutura visando o atendimento ao 

aumento do número de vagas para o curso de Medicina que ocorreu em 2016. 
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Como verificados nos resultados deste Relatório de autoavaliação, a 

opinião de estudantes e docentes mostrou-se altamente satisfatória alcançando 

índices de 95,7% e 98,0%, respectivamente, quanto às instalações administrativas, 

o que demonstra atenderem de maneira excelente as necessidades institucionais. 

Quanto ao acervo da biblioteca, encontramos percentuais de 99,1% de 

satisfação dos docentes e 98,3% dos estudantes. 

Quanto à percepção dos estudantes e docentes referente aos 

Laboratório/sala (s) de apoio de informática; demais laboratórios de 

habilidades/ambientes e cenários para práticas didáticas, foram observados também 

altos índices de satisfação dos segmentos docentes e discentes, com 

respectivamente 98,4% e 99%. Com relação aos recursos de Tecnologias de 

Informação e Comunicação, foram obtidos 94,1% de satisfação de estudantes e 

98,1% professores. 

Em relação à cantina/espaços de convivência, a Ouvidoria recebeu alguns 

apontamentos espontâneos sobre o serviço de alimentação disponível nas 

dependências da FCMS/JF que foram devidamente encaminhados ao setor 

envolvido e a CPA. 

Com relação ao Espaço de Convivência, os estudantes já haviam apontado, 

em 2015, a necessidade de uma área de convivência coberta, tendo em vista que a 

estrutura atual se localiza em espaço aberto. Entretanto, priorizou-se a 

reestruturação e criação de novos espaços.  A Direção de Administração e 

Infraestrutura estuda a viabilização desse projeto para 2017. 

No Eixo 5 foi alcançado aproximadamente 90% em relação ao que foi 

estabelecido no PDI (2012-2016) para o ano de 2016. 

 

 



147 
 

6 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE REALIZADA 
 

 

Neste tópico, apresentaremos as ações previstas para o ano de 2017. A 

tabela abaixo apresenta as ações relativas aos eixos e dimensões previstos na Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, cuja elaboração foi realizada a partir da 

análise dos dados e das informações objetivando a melhoria das atividades 

acadêmicas e de gestão da FCMS/JF.  

 

 

EIXO DIMENSÃO PERGUNTA ANÁLISE JUSTIFICATIVA/AÇÃO 

Eixo 1  

Planejamento e 
Avaliação 

Institucional 

Dimensão 8 

Planejamento e 
Avaliação 

A FCMS/JF 
divulga 
amplamente os 
resultados de 
suas avaliações 
internas (prêmios 
e títulos 
adquiridos) e 
externas 
(ENADE, 
Conceito 
Preliminar de 
Curso e Conceito 
Institucional)  

Não houve 
diferença 
significativa 
(p=0.563) na 
opinião dos 
professores entre 
2015 e 2016, 
apesar de uma 
discreta redução 
na categoria 
“Concordo 
totalmente” e um 
aumento na 
categoria 
“Concordo 
parcialmente”. 
Todavia, ressalta-
se uma redução na 
categoria 
“Discordo”. 
Interessantemente, 
observa-se no 
grupo de 
estudantes uma 
diferença 
significativa 
(p=0.017) no que 
se refere à variável 
em tela revelando 
um aumento 
importante de 
7,3% na categoria 
“Concordo 
totalmente”, entre 
os anos 
analisados. 

Embora a CPA tenha 
constatado os resultados 
obtidos após análise dos 
dados quanto à 
divulgação de suas 
avaliações internas e 
externas, sugere que a 
faculdade intensifique 
essa divulgação 
continuamente, 
independente do 
momento do ciclo 
avaliativo, assim como, 
testes, prêmios e títulos 
durante o ano de 2017. 
Para tal, o setor de 
divulgação da instituição 
deverá desenvolver 
programas específicos. 

 Manter e continuar na 
busca do aperfeiçoamento 
do planejamento e da 
Avaliação, considerando 
os resultados da avaliação 
no ano base 2016, 
atendendo as previsões 
para 2017 estabelecidas 
no PDI (2017-2021); 

 promover uma maior 
integração entre os 
setores de avaliação e da 
qualidade. 

Eixo 2 

Desenvolvimento 
Institucional 

Dimensão 1 

A Missão e o 
Plano de 

Desenvolvimento 
Institucional 

Tenho 
conhecimento 
das Diretrizes 
Organizacionais 
da FCMS/JF 
(Missão, Visão, 
Valores e 

Não houve 
diferença 
significativa 
(p=0.943) na 
opinião do grupo 
de professores 
entre os anos de 

Embora a Faculdade 
tenha a preocupação em 
divulgar suas Diretrizes 
Organizacionais, por meio 
de quadros distribuídos 
pelos diversos ambientes 
físicos e no site 
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Políticas) 2015 e 2016, 
apesar de uma 
redução na 
categoria 
“Discordo”. 
Entretanto, 
observa-se no 
grupo de 
estudantes, uma 
diferença 
significativa entre 
os anos 
analisados 
revelando uma 
redução na 
categoria 
“Concordo 
totalmente” 
(p=0.011). 

institucional, parece que 
mesmo assim, os 
estudantes não têm a 
percepção do significado 
dessas informações.  

 Acompanhar as ações 
a serem realizadas para o 
cumprimento da Missão 
institucional; 

 melhorar a 
comunicação com os 
diversos setores da 
instituição, especialmente 
em relação à divulgação 
das diretrizes 
organizacionais, contidas 
no PDI, sobretudo em 
relação às suas políticas 
para os estudantes e 
professores. 

Dimensão 3 

A 
Responsabilidade 

Social da 
Instituição 

A FCMS/JF 
promove ações 
de 
Responsabilidade 
Social pelo 
Programa 
Integrador e 
Projetos de 
Extensão  

Na opinião de 
professores e 
estudantes, 
observa-se que 
não houve 
diferença 
significativa 
(p=0.934 e 
p=0.389, 
respectivamente), 
apesar da redução 
na categoria 
“Discordo” tanto 
para os docentes, 
quanto aos 
discentes 

Embora não haja 
diferença estatística entre 
os anos de 2015 e 2016, a 
FCMS/JF deverá 
continuar dedicando-se a 
promoção ações de 
Responsabilidade Social 
pelo Programa Integrador 
e Projetos de Extensão, 
atendendo às demandas 
da sociedade. 

 Manter e ampliar as 
ações de 
responsabilidade social, 
de acordo com as metas 
contidas no PDI (2017-
2021) e demandas da 
sociedade. 
 

Eixo 3 

Políticas 
Acadêmicas 

Dimensão 2 

Políticas para o 
Ensino, Pesquisa 

e Extensão 

Como docente da 
FCMS/JF, sinto-
me devidamente 
capacitado para 
exercer as 
funções que me 
são confiadas 
(trabalho com 
pequenos grupos 
de estudantes, 
avaliações, 
domínio das 
metodologias 
inovadoras) 

Observa-se não 
haver diferença 
significativa na 
opinião dos 
professores entre 
os anos de 2015 e 
2016 (p=0.912). 

 Intensificar junto aos 
docentes a importância do 
cumprimento das normas 
institucionais; 

 melhorar a organização 
na articulação 
interdisciplinar; 

 continuar capacitando 
os docentes quanto às 
metodologias ativas, 
principalmente em relação 
aos referenciais teóricos e 
à didática; 

 aprimorar o processo 
do Teste de Progresso; 

 incentivar o PIC por 
meio do aumento do valor 
da bolsa; 

 melhorar o processo de 
seleção para projetos de 
pesquisas no intuito de 
ampliar as oportunidades 
a novos estudantes; 

 estimular os 
professores a serem 
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orientadores de projetos; 

 valorizar o Programa 
Integrador em relação à 
amplitude de seus 
projetos e ações; 

 oferecer mais projetos 
de extensão. 
 

Os cursos da 
FCMS/JF estão 
estruturados para 
possibilitar a 
inserção do 
discente no 
mercado de 
trabalho 
competitivo 

Constata-se não 
haver diferença 
significativa 
(p=0.441) na 
opinião dos 
professores entre 
2015 e 2016. 
Destaca-se que, 
apesar de não ter 
havido diferença 
entre os 
estudantes 
(p=0.663), 
observa-se um 
aumento na 
categoria 
“Concordo 
totalmente” e uma 
redução na 
categoria 
“Discordo”. 

Embora não haja 
diferença estatística entre 
os anos de 2015 e 2016, a 
FCMS/JF deverá 
continuar acompanhando 
seus egressos, as 
Diretrizes Curriculares 
Nacionais, orientações da 
representação de classe 
profissional  e as 
demandas 
mercadológicas na área 
da saúde , resultando na 
adequação de seus 
currículos a essa 
demanda. 

A FCMS/JF, 
dentro de suas 
políticas de 
ensino, estimula 
o estudante a 
tornar-se agente 
de seu 
conhecimento 
através de 
metodologias 
inovadoras de 
ensino e 
aprendizagem 
(Articulação 
Interdisciplinar e 
Ciclo 
Pedagógico) 

Não houve 
diferença na 
opinião dos 
professores e 
alunos entre os 
anos de 2015 e 
2016 (p=0.445 e 
p=0.425, 
respectivamente). 

Continuar desenvolvendo 
na articulação a criação 
de novos casos, 
interdisciplinares, 
adequados às 
necessidades de saúde 
da população no momento 
em que o caso será 
discutido, por exemplo, 
dengue, febre amarela ou 
de temas de relevância à 
formação do profissional 
de saúde, abordando 
prevenção promoção e 
recuperação da saúde. 

  O novo sistema 
de avaliação 
adotado pela 
instituição está 
alinhado com a 
filosofia 
educacional 
inovadora – 
Docentes. 

Houve diferença 
significativa 
(p=0.045) na 
opinião dos 
professores entre 
os anos 2015 e 
2016. Observa-se 
também que, 
apesar da redução 
total na categoria 
“Discordo”, houve 
uma diminuição da 
categoria 
“Concordo 
totalmente” em 
relação à 
“Concordo 
parcialmente” 
(p=0.028). 

O novo sistema de 
avaliação adotado em 
2013, ainda está 
passando por adaptações, 
visto que, depende de 
capacitação dos docentes 
quanto à nova maneira de 
construção e formatação 
adotados e dos 
estudantes, quanto à nova 
forma de responder as 
questões estruturadas 
segundo níveis de 
complexidade. Portanto, o 
resultado obtido nesta 
avaliação pode refletir 
essas adaptações 
constantes por que 
passam os professores. 
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Espera-se para o ano de 
2017, continuar com o 
Programa de Capacitação 
Docente, em que 
consultores especialistas 
em educação médica e da 
saúde propõem e 
acompanham o 
desenvolvimento desse 
Programa. Uma outra 
ação que será 
implementada é  a 
ampliação do Núcleo de 
Avaliação Institucional, 
não só por meio da 
estrutura física, mas 
também de pessoal. 

A FCMS/JF 
estimula 
meritocracia 
através dos 
projetos de 
monitoria e da 
bolsa 
desempenho 
acadêmico.  

Na opinião dos 
professores, 
observa-se não 
haver diferença 
significativa 
(p=0.391). 
Interessantemente, 
apesar de não ter 
havido diferença 
entre os 
estudantes 
(p=0.386), 
constata-se uma 
redução de 23% 
na categoria 
“Discordo” e uma 
elevação de 
aproximadamente 
6% na categoria 
“Concordo 
totalmente”. 

Embora não haja 
diferença estatística entre 
os anos de 2015 e 2016, a 
FCMS/JF tem como meta, 
cada vez mais, estimular a 
meritocracia através do 
aumento de vaga e do 
valor das bolsas de 
monitoria e da bolsa 
desempenho acadêmico. 

Eixo 3 

Políticas 
Acadêmicas 

Dimensão 2 

Políticas para o 
Ensino, Pesquisa 

e Extensão 

A FCMS/JF 
estimula a 
participação de 
professores e 
estudantes em 
Projetos de 
Pesquisa e 
Iniciação 
Científica 

Não houve 
diferença na 
opinião dos 
professores e dos 
alunos entre os 
anos de 2015 e 
2016 (p=0.413 e 
p=0.448, 
respectivamente). 

Embora não haja 
diferença estatística entre 
os anos de 2015 e 2016, 
esta comissão pode 
observar, especialmente 
por meio da análise 
documental – registro de 
estudantes e professores, 
a necessidade de 
melhorar a divulgação de 
seu Programa de 
Iniciação Científica, 
incluindo ações de 
capacitação de pessoal 
envolvido e no processo 
de encaminhamento e 
análise do CEP. 

Dimensão 4 

Comunicação 
com a Sociedade 

A FCMS/JF 
interage com a 
sociedade por 
meio de mídias 
sociais (Home 
Page, Fan Page, 
Programa 
Integrador e 
atividades de 
ensino no HMTJ, 

Em relação aos 
professores 
observa-se não 
haver diferença 
significativa 
(p=0.528), apesar 
de uma redução 
na categoria 
“Discordo” maior 
que 50%. Com 

 Reestruturar o Setor de 
Comunicação e 
Marketing, 
redimensionado seus 
pilares de atuação: 
comunicação interna, 
marketing e 
relacionamento 
(parcerias). 

 Intensificar as ações já 
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UAPS e Projetos 
de Extensão) 

relação aos 
estudantes, 
observa-se uma 
diferença 
significativa 
(p=0.000) 
revelando uma 
redução na 
categoria 
“Concordo 
totalmente”. 

existentes e criar novas, 
de acordo com as 
demandas, visando à 
interação da instituição 
com a sociedade. 

Dimensão 9 

Políticas de 
Atendimento aos 

Discentes 
 

A FCMS/JF 
oferece apoio 
psicopedagógico 
(NADD) aos 
estudantes e 
professores 

Observa-se que 
não houve 
diferença 
significativa 
(p=0.301) na 
opinião dos 
professores. Em 
relação aos 
estudantes, apesar 
de não ter havido 
diferença 
significativa 
(p=0.093), 
observa-se uma 
redução de 43% 
na categoria 
“Discordo”. 

 Contratar um 
profissional psicólogo para 
trabalhar exclusivamente 
no NADD, mantendo o 
apoio psicopedagógico e 
psiquiátrico, por entender 
a importância de 
promover acessibilidade, 
nivelamento e 
acolhimento aos 
discentes. 

 Manter e aprimorar as 
políticas de atendimento 
aos discentes; 

 fortalecer o trabalho do 
apoio psicopedagógico, 
por meio de um espaço 
próprio no site; 

 fortalecer o 
entrosamento dos 
diversos segmentos 
institucionais com o 
objetivo de implementar 
essas políticas e sanar as 
fragilidades. 

 Considero 
importante o 
programa de 
recepção 
implantado pela 
FCMS/JF para os 
estudantes 
ingressantes com 
a participação da 
família para 
acolhimento e 
esclarecimento 
das normais 
institucionais 

Não houve 
diferença 
significativa entre 
os anos de 2015 e 
2016 (p=0.925). 

Dar continuidade ao 
programa de recepção 
dos estudantes e famílias 
dos ingressantes. 

Eixo 3 

Políticas 
Acadêmicas 

 A FCMS/JF, por 
meio de sua 
filosofia 
educacional 
inclusiva, 
estimula a 
humanização e o 
acesso a suas 
dependências a 
pessoas com 
deficiência ou 
mobilidade 
reduzida 

Observa-se que 
não houve 
diferença 
significativa 
(p=0.151 e 
p=0.059, 
respectivamente), 
embora tenha 
havido uma 
redução na 
categoria 
“Discordo” na 
opinião dos 
professores. 

Adequar os ambientes 
institucionais a filosofia e 
legislação de inclusão de 
pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida. 

Eixo 4 Dimensão 6 A FCMS/JF Observa-se que  Manter o estímulo, 
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Políticas de 
Gestão 

Organização e 
Gestão da 
Instituição 

estimula a 
participação de 
professores e 
estudantes nos 
Colegiados e dos 
Órgãos 
Superiores da 
instituição 

não houve 
diferença 
significativa na 
opinião dos 
professores e 
estudantes 
(p=0.373 e 
p=0.509, 
respectivamente) 
entre 2015 e 2016, 
apesar de um 
aumento na 
categoria 
“Concordo 
totalmente” na 
opinião dos 
estudantes. 

sensibilizando sobre a 
importância da 
participação dos 
docentes e estudantes 
nos órgãos deliberativos 
e consultivos da 
Faculdade. 

 Manter e aprimorar o 
acompanhamento da 
gestão institucional, por 
meio de planejamento 
estratégico, realizado 
com os Diretores da 
Mantenedora e 
representantes dos 
diversos setores da 
Mantida, considerando o 
estabelecido no PDI; 

 estreitar os canais de 
comunicação entre 

 Coordenadores e 
estudantes; 

 melhorar a 
comunicação interna 
entre os setores da 
Faculdade; 

 melhorar a divulgação 
e esclarecimentos 
quanto ao funcionamento 
dos Órgãos Colegiados e 
a representação 
discente. 

 

Dimensão 10 

Sustentabilidade 
Financeira 

A FCMS/JF 
realiza 
investimentos, 
melhorias e 
expansões de 
forma sustentável 
com foco no 
ensino de 
excelência  

Na opinião dos 
professores, não 
houve diferença 
significativa 
(p=0.439) entre 
2015 e 2016, 
apesar de um 
discreto aumento 
na categoria 
“Concordo 
totalmente”. Com 
relação aos 
estudantes, 
observa-se que 
também não houve 
uma diferença 
significativa 
(p=0.051) no que 
se refere à variável 
em tela apesar de 
um importante 
aumento de 12% 
na categoria 
“Concordo 
totalmente” e uma 
redução de 40% 
na categoria 
“Discordo”, entre 
os anos 
analisados. 

Manter o monitoramento 
de gestão financeira e 
criar estratégias para 
atingir a sua Visão, 
prevista para 2020 que é 
a de ser referência 
nacional no Ensino de 
Ciências da Saúde, com 
reconhecimento 
internacional. 

Dimensão 5 

Políticas de 
Sinto-me 
satisfeito em 

Não houve 
diferença na 

Manter as ações 
promovidas para os 
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Pessoal fazer parte do 
Corpo Docente 
da FCMS/JF 

opinião dos 
professores entre 
os anos de 2015 e 
2016 (p=0.206). 

docentes objetivando sua 
satisfação em fazer parte 
do corpo docente. 

Os funcionários 
possuem 
competência para 
o atendimento 
das exigências 
pedagógicas e de 
organização dos 
cursos 

Não houve 
diferença 
significativa 
(p=0.384) em 
relação aos 
professores entre 
2015 e 2016. Com 
relação aos 
estudantes apesar 
de não ter havido 
diferença 
significativa 
(p=0.125) houve 
um aumento 
expressivo de 
aproximadamente 
10% na categoria 
“Concordo 
totalmente” e uma 
redução de mesma 
dimensão na 
categoria 
“Concordo 
parcialente” entre 
os anos 
analisados. Outra 
observação 
importante é a 
redução de mais 
de 30% na 
categoria 
“Discordo”. 

 Continuar promovendo 
capacitações dos 
funcionários para o 
atendimento das 
exigências pedagógicas e 
de organização dos 
cursos. 

 promover treinamento 
de postura profissional, 
etiqueta corporativa e 
imagem pessoal. 

 Fortalecer os Planos de 
capacitações; 

 continuar a capacitar os 
funcionários técnico- 
administrativos, 
principalmente os que 
realizam atendimentos ao 
público em geral; 

 sistematizar a política 
de desenvolvimento e 
aperfeiçoamento docente. 
 

Eixo 5 

Infraestrutura 
Física 

Dimensão 7 

Infraestrutura 
Física 

As instalações 
administrativas 
da FCMS/JF 
(Central de 
Informações, 
Telefonia, Sala 
das 
Coordenações, 
NADD, CPA e 
Financeiro) 
atendem de 
maneira 
excelente as 
necessidades 
institucionais 
quanto a: 
Limpeza, 
Tamanho, 
Quantidade, 
Conforto, 
Iluminação, 
Acústica. 

Em uma análise 
estatística da 
opinião dos 
professores entre 
2015 e 2016, 
observa-se que 
não houve 
diferença 
significativa 
(p=0.232). Em 
relação aos 
estudantes, houve 
diferença 
significativa na 
categoria 
“concordo 
totalmente” 
(p=0.006) entre os 
anos analisados, 
representando um 
aumento 
substancial de 
10%. 

 Atualizar, adquirir, 
promover a manutenção 
preventiva e corretiva das 
instalações, acervo e 
equipamentos para 
atender às demandas dos 
usuários, especialmente 
aos portadores de 
necessidades especiais; 

 atualizar a 
infraestrutura focando nas 
inovações tecnológicas; 

 melhorar a área de 
convivência para os 
estudantes com coberta 
para proteção contra 
intempéries; 

 melhorar o 
funcionamento do Portal 
RM; 

 estudar a possibilidade 
de mudança do 
atendimento do Setor 
Financeiro para um local 
mais reservado; 

 verificar a possibilidade 
de aumento do espaço 
para estudo individual na 
Biblioteca; 
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 manter em bom 
funcionamento as cabeças 
e compressores no 
Laboratório de 
Odontologia; 

 manter o 
monitoramento dos 
produtos utilizados nos 
laboratórios, 
principalmente quanto o 
prazo de validade; 

 instalar cantina nos 
Blocos C e D; 

 verificar a condição 
ergométrica das cadeiras 
dos laboratórios, 
principalmente o de 
Histologia; 

 instalar caixas 
eletrônicos de outros 
bancos; 
 

A Biblioteca da 
FCMS/JF 
mantém 
atualizado seu 
acervo de acordo 
com as 
necessidades 
das disciplinas 

Na opinião de 
professores e 
estudantes, em 
relação à 
atualização do 
acervo da 
biblioteca, 
observa-se que 
não houve 
diferença 
significativa 
(p=0.211 e 
p=0.299, 
respectivamente). 
Todavia, houve 
uma redução de 
45% na categoria 
“Discordo” na 
opinião dos 
estudantes. 

Manter a modernização e 
adequação do acervo, 
tanto para atender as 
demandas discente e 
docente, como à 
Legislação vigente. 

A FCMS/JF 
possui modernos 
laboratórios com 
equipamentos de 
última geração 
para aulas 
práticas 

Observa-se que 
não houve 
diferença 
significativa 
(p=0.133) para os 
professores, 
apesar de um 
aumento de 
aproximadamente 
8% na categoria 
“Concordo 
totalmente”. 
Quanto aos 
estudantes, 
constata-se 
também não haver 
Entre os 
professores, não 
houve diferença 
significativa 
(p=0.180) entre os 
anos de 2015 e 

Foi solicitado ao gestor 
dos laboratórios que 
elabore um plano de 
atendimento as 
reivindicações estudantis 
observadas na avaliação 
documental. 
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2016, embora 
tenha sido 
observado um 
aumento de 9% na 
categoria 
“Concordo 
totalmente”. 
Todavia, ressalta-
se uma redução na 
categoria 
“Discordo”.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esse presente Relatório Parcial expressa o trabalho de organização das 

estratégias avaliativas realizadas nos diversos cenários institucionais, coordenadas 

pela CPA, revelando uma ação dialógica entre docentes, discentes, corpo técnico 

administrativo e comunidade externa.  

Neste ano base de 2016, percebeu-se um amadurecimento desses 

processos que, cada vez mais, são incorporados pela Instituição fazendo da 

avaliação um momento de ensino-aprendizagem. 

Para tanto, foram considerados os requisitos legais e as características 

próprias da FCMS/JF o que permitiu a detecção de fortalezas e fragilidades 

indicando ganhos importantes e caminhos que ainda devem ser percorridos por 

todos os atores envolvidos: direção, docentes, discentes, técnico-administrativos e 

representantes da sociedade civil organizada. 
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ANEXO 1 

 

Questionário Semiestruturado -  Estudantes 

A Biblioteca da FCMS/JF mantém atualizado seu acervo de acordo com as necessidades das 
disciplinas 

A FCMS/JF divulga amplamente os resultados de suas avaliações internas (prêmios e títulos 
adquiridos) e externas (ENADE, Conceito Preliminar de Curso e Conceito Institucional). 

A FCMS/JF estimula a meritocracia através dos projetos de monitoria e da bolsa de desempenho 
acadêmico. 

A FCMS/JF estimula a participação do estudante em Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica. 

A FCMS/JF estimula a participação dos estudantes nos Colegiados de Curso e dos Órgãos Superiores 
da instituição. 

A FCMS/JF interage com a sociedade por meio de mídias sociais (Home page, Fan Page), Programa 
Integrador e Atividades de Ensino no HMTJ, UAPS e Projetos de Extensão. 

A FCMS/JF oferece apoio psicopedagógico (NADD) aos estudantes. 

A FCMS/JF possui modernos Laboratórios com equipamentos de última geração para realização de 
aulas práticas (Lab. Habilidades Clínicas, Lab. Odontologia, Lab.  Microbiologia, Lab. Bioquímica, Lab. 
Farmácia, Lab. Anatomia, Lab. Histologia, Lab.  Enfermagem e Lab. Fisioterapia) 

A FCMS/JF promove ações de Responsabilidade Social por intermédio do Programa Integrador e 
Projetos de Extensão. 

A FCMS/JF promove incentivos à prática esportiva visando à melhoria da qualidade de vida. 

A FCMS/JF realiza investimentos, melhorias e expansões de forma sustentável com foco no ensino de 
excelência. 

A FCMS/JF, dentro de suas políticas de ensino, estimula o estudante a tornar-se agente de seu 
conhecimento através de metodologias inovadoras de ensino e aprendizagem (Articulação 
Interdisciplinar e Ciclo Pedagógico) 
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A FCMS/JF, por meio de sua filosofia educacional inclusiva, estimula a humanização e o acesso em 
suas dependências a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

As demais instalações da FCMS/JF (Salas de Aula, Auditório, Laboratórios, Instalações Sanitárias, 
Biblioteca, Sala de Informática, Salas de Estudo em Grupo,  Espaço de Convivência e Alimentação 
atendem de maneira excelente as necessidades institucionais quanto a: Limpeza, Tamanho, 
Quantidade, Conforto, Iluminação, Acústica, Ventilação, Segurança, Acesso e Conservação) 

As instalações administrativas da FCMS/JF (Central de Informações, Telefonia, Salas  das 
Coordenações, NADD, CPA e Financeiro) atendem de maneira excelente as  necessidades 
institucionais quanto a: Limpeza, Tamanho, Quantidade, Conforto,  Iluminação, Acústica, Ventilação, 
Segurança, Acesso e Conservação) 

Conheço bem os serviços oferecidos pela minha faculdade 

Considero importante o programa de recepção implantado pela FCMS/JF para os estudantes 
ingressantes com a participação da família para acolhimento e esclarecimentos das normas 
institucionais. 

Considero meus professores devidamente qualificados para exercer o ensino com excelência. 

Consigo manter as atividades escolares sempre em dia 

Estou no curso que sempre sonhei 

Há quantidade suficiente de funcionários para atender as necessidades dos estudantes. 

Mesmo que pudesse não mudaria de faculdade 

O atendimento dispensado pelos funcionários aos estudantes é de qualidade. 

O Coordenador do meu curso consegue gerir adequadamente as questões relacionadas aos 
estudantes. 

O Coordenador do meu curso possui um ótimo relacionamento com a turma. 

O Coordenador do meu curso responde rapidamente as situações críticas. 

O meu curso está bem estruturado para possibilitar inserção no mercado de trabalho. 

O serviço de Tecnologia de Informação (CSTI) e Comunicação (Site e Portal RM) da FCMS/JF 
atendem de maneira excelente as necessidades dos processos de ensino e aprendizagem 
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Os funcionários possuem competência para o atendimento das exigências pedagógicas e de 
organização do curso. 

Procuro sistematizar/ organizar as informações dadas nas aulas 

Sei estabelecer prioridades quanto à organização do meu tempo 

Sinto-me satisfeito com o trabalho desenvolvido pelos docentes do meu curso quanto ao semestre 
vigente. 

Tenho conhecimento das Diretrizes Organizacionais da FCMS/JF (Missão, Visão, Valores e Políticas). 

Tenho o hábito de estudar estando sempre preparado para ser avaliado 

 

Questionário Semiestruturado - Professores 

A Biblioteca da FCMS/JF mantém atualizado seu acervo de acordo com as necessidades das 
disciplinas 

A FCMS/JF divulga amplamente os resultados de suas avaliações internas (prêmios e títulos 
adquiridos) e externas (ENADE, Conceito Preliminar de Curso e Conceito Institucional) * 

A FCMS/JF estimula a meritocracia através dos projetos de monitoria e da bolsa de desempenho 
acadêmico 

A FCMS/JF estimula a participação de professores e estudantes em Projetos de Pesquisa e Iniciação 
Científica 

A FCMS/JF estimula a participação dos professores nos Colegiados de Curso e demais Órgãos 
Superiores 

A FCMS/JF interage com a sociedade por meio de mídias sociais (Home page, Fan  Page), Programa 
Integrador e Atividades de Ensino no HMTJ, UAPS e Projetos de  Extensão 

A FCMS/JF oferece apoio psicopedagógico (NADD) aos estudantes e professores 

A FCMS/JF promove ações de Responsabilidade Social por intermédio do Programa Integrador e 
Projetos de Extensão 

A FCMS/JF promove o acolhimento aos professores ingressantes 

A FCMS/JF realiza investimentos, melhorias e expansões de forma sustentável com foco no ensino de 
excelência 

A FCMS/JF, dentro de suas políticas de ensino, estimula o docente a participar de capacitações e 
demais eventos a fim de incorporar tecnologias educacionais inovadoras * 

A FCMS/JF, por meio de sua filosofia educacional inclusiva, estimula a humanização e o acesso em 
suas dependências a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 
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Como docente da FCMS/JF, sinto-me devidamente capacitado para exercer as funções que me são 
confiadas (trabalho com pequenos grupos de estudantes, avaliações, domínio das metodologias 
inovadoras) 

Há quantidade suficiente de funcionários para atender as necessidades dos professores. 

O atendimento dispensado pelos funcionários aos professores é de qualidade. 

O Coordenador do meu curso consegue gerir adequadamente as questões relacionadas aos 
professores e estudantes 

O Coordenador do meu curso possui um ótimo relacionamento com seus professores 

O Coordenador do meu curso responde rapidamente as situações críticas 

O docente é devidamente informado sobre questões relacionadas ao seu processo de trabalho (e-
mails,  informes, calendários, convocações entre outros) 

O Novo sistema de avaliação adotado pela instituição estão alinhados com uma filosofia educacional 
inovadora 

O serviço de Tecnologia de Informação (CSTI) e Comunicação (Site e Portal RM) da FCMS/JF 
atendem de maneira excelente as necessidades dos processos de ensino e aprendizagem 

Os cursos da FCMS/JF estão estruturados para possibilitar inserção do discente no mercado de 
trabalho competitivo 

Os funcionários possuem competência para o atendimento das exigências pedagógicas e de 
organização do curso 

Sinto-me satisfeito em fazer parte do Corpo Docente da FCMS/JF 

Tenho conhecimento das Diretrizes Organizacionais da FCMS/JF (Missão, Visão, Valores e Políticas) 

As instalações administrativas da FCMS/JF (Central de Informações, Telefonia, Salas das 
Coordenações, NADD, CPA e Financeiro) atendem de maneira excelente as necessidades 
institucionais quanto a: Limpeza, Tamanho, Quantidade, Conforto, Iluminação, Acústica, Ventilação, 
Segurança, Acesso e Conservação) 

As demais instalações da FCMS/JF (Salas de Aula, Auditório, Laboratórios, Instalações Sanitárias, 
Biblioteca, Sala de Informática, Salas de Estudo em Grupo, Espaço de Convivência e Alimentação 
atendem de maneira excelente as necessidades institucionais quanto a: Limpeza, Tamanho, 
Quantidade, Conforto, Iluminação, Acústica, Ventilação, Segurança, Acesso e Conservação) 

A FCMS/JF possui modernos Laboratórios com equipamentos de última geração para realização de 
aulas práticas (Lab. Habilidades Clínicas, Lab. Odontologia, Lab. Microbiologia, Lab. Bioquímica, Lab. 
Farmácia, Lab. Anatomia, Lab. Histologia, Lab. Enfermagem e Lab. Fisioterapia) 

A FCMS/J, dentro de suas políticas de ensino, estimula o estudante a tornar-se agente de seu 
conhecimento através de metodologias inovadoras de ensino e aprendizagem (Articulação 
Interdisciplinar e Ciclo Pedagógico) 

 


