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“Acredito que nosso grande diferencial está no projeto foca-
do, na atuação direcionada para a área de saúde e no traba-
lho alicerçado por um bom planejamento. Todos os diretores 
da SUPREMA, cada um com sua habilidade particular, têm 
em comum uma característica: a obsessão pela qualidade. 
Todos estão muito envolvidos em fazer bem feito e esse é um 
grande diferencial.”

Dr. Ricardo Campelo
Diretor Administrativo/ Infra-Estrutura

“Nossos resultados não foram por acaso e, sim, por acredi-
tar que não existe outro caminho de crescimento senão o da 
excelência. Eu entendo que o êxito vem de uma prática ali-
cerçada na qualidade total, desde a contratação do primeiro 
colaborador. A qualidade já faz parte do nosso dia-a-dia. Já é 
nossa prática habitual.”

Dr. Iomar Pinheiro Cangussu
Diretor Administrativo / Logística

“Temos um grupo altamente diferenciado, que não tem medo 
de desafios. Isso é muito importante. As primeiras reuniões 
que fizemos para a consolidação da Faculdade eram altamen-
te motivadoras. Saíamos dela e custávamos a dormir, pen-
sando em projetos. Hoje conseguimos formar na Faculdade 
uma família, a “Família SUPREMA”. Em todos os setores há 
pessoas motivadas em servir à Instituição.”

Prof. Dr. Djalma Rabelo Ricardo
Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão

“Traçamos a excelência como meta a ser conquistada e já co-
meçamos a colher os frutos desses investimentos. Com ape-
nas três anos de atuação em Juiz de Fora, a Instituição oferece 
hoje cinco cursos de graduação, especializações em mais de 
dez áreas e várias opções de cursos de extensão. Tudo isso 
sem nunca esquecer o compromisso com a responsabilidade  
social.” 

Dr. Newton Ferreira de Oliveira
Diretor Administrativo/ Desenvolvimento Institucional

“A interação entre os diretores é muito grande, mesmo que 
cada um atue em uma área distinta. O futuro da Faculdade 
está cada vez mais claro em nossas mentes. Eu, como res-
ponsável pelo financeiro, zelo para que sempre tenha aporte 
financeiro para sustentar o planejamento. Ao mesmo tempo, 
procuramos equilibrar os investimentos, a qualidade e a sa-
tisfação dos clientes e, em especial, dos nossos alunos, dos 
funcionários e dos professores.”

Dr. Ângelo Marciano Lopes
Diretor Financeiro

“Somos uma organização ainda muito jovem, com apenas 
três anos de atuação. Não poderia dizer que está tudo to-
talmente sedimentado mas estamos trabalhando com muito 
vigor, com a preocupação pelo desenvolvimento de uma po-
lítica de benefícios e de relacionamento humano, com muita 
obstinação.”

Dr. José Mariano Soares de Moraes
Diretor de Planejamento

“Tudo que é implementado na SUPREMA 
tem um objetivo: formar profissionais éti-
cos, comprometidos com a estratégia 
do programa de saúde da família e do 
SUS, focado nas diretrizes curricula-
res com atendimento digno aos pa-
cientes. O Programa Integrador é um 
grande colaborador para esse fim, 
já que o contato desde cedo com 
a realidade, além de extremamen-
te proveitoso do ponto de vista 
acadêmico, é uma excelente 
oportunidade para o estu-
dante enxergar o cidadão 
como ser humano.”

Prof. Dr. Jorge 
Montessi

Diretor de Integração

A Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 
de Juiz de Fora (FCMS-JF) / SUPREMA é uma Fa-
culdade especializada na área do saber, focada na 
saúde. Segundo Cusimano e Grag, “todos departa-
mentos do conhecimento humano pedem a solução 
de um velho problema. Como treinar a mente, o co-
ração e as mãos dos jovens?” Para treinar a mente 
possuímos um corpo docente altamente qualificado. 
O coração requer a formação do caráter para ter 
uma atitude humanitária e incorporar valores éticos, 
tais como bondade, justiça, respeito ao paciente e 
empatia. As mãos correspondem ao desenvolvimen-
to de habilidades e, para isso, a FCMS-JF está imple-
mentando laboratórios ultra modernos, que simulam 
todos os tipos de ocorrências na área de saúde, além 
de Hospital Universitário próprio.

O compartilhamento de grupos, o “não” ao 
egoísmo, estimula o companheirismo e o trabalho 
em equipe. Esse trabalho é exercido pelo Programa 
Integrador, por meio do qual todos os alunos partici-
pam de ações na comunidade.

O nosso grande diferencial: disciplina, res-
peito aos Códigos de Ética. A promoção da respon-
sabilidade dos alunos com o próprio aprendizado, 
através do estímulo à interdisciplinaridade, ao uso 
da informática e da metodologia científica, à ênfase 
na relação estudante-paciente e ao fornecimento de 
apoio psicopedagógico aos alunos.

A Instituição já ministra cursos de pós-gradu-
ação e, conforme nosso Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), há previsão de futuros cursos de 
graduação: Nutrição, Psicologia, Medicina Veteriná-
ria, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Ciências 
Biológicas e Gestão em Saúde.

Dr. José Paixão de Souza 
Diretor Geral da FCMS-JF/SUPREMA

Com a palavra
os diretores Faculdade de Ciências Médicas

e da Saúde de Juiz de Fora
SUPREMA

O compartilhamento
 de grupos, o não ao 
egoísmo estimulam o 
companheirismo e o 
trabalho em equipe.
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Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 
de Juiz de Fora (FCMS-JF) / SUPREMA

Trajetória alicerçada em seriedade e 
bons resultados

O início da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 
de Juiz de Fora (FCMS-JF), mantida pela Socieda-
de Universitária para o Ensino Médico Assistencial 

Ltda. (SUPREMA), partiu do sonho de um grupo de profissio-
nais da saúde que vislumbrou criar uma instituição de ensino 
capaz de formar cidadãos compromissados, não só com o 
saber, mas também com os preceitos éticos e humanitários. 
Assim, inicia uma árdua tarefa para aprovar seus cursos no 
Ministério da Educação (Mec) e no Conselho Nacional de 
Educação (CNE). 

Em 23 de dezembro de 2002, foram publicadas no 
Diário Oficial da União as Portarias de número 3726, auto-
rizando o funcionamento da Faculdade de Ciências Médicas 
e da Saúde de Juiz de Fora, a de número 3727 do curso de 
Enfermagem, a de número 3728 do curso de Educação Físi-
ca, a de número 3729 do curso de Fisioterapia. No dia 1º de 
outubro de 2004, a portaria 3109 autoriza o funcionamento 
do curso de Medicina, em 14 de fevereiro de 2006, a portaria 
500 autoriza o funcionamento do curso de Farmácia e, em 21 
de junho de 2006, a portaria 274 autoriza o funcionamento 

do curso de Odontologia. Dessa forma, a SUPREMA percor-
reu todos os trâmites legais para obter a aprovação dos cursos 
da FCMS-JF.

Atualmente, a Faculdade está estruturada para formar 
profissionais que tenham, como princípio, uma perspectiva 
de educação continuada, de construção e socialização de 
conhecimentos e práticas de promoção da saúde, compro-
metidos, em seu conjunto, com os problemas da socieda-
de. Para atingir essa meta, a Instituição tem como missão 
oferecer ensino de excelência para formar profissionais na 
área de ciências da saúde, visando ser referência naciona, 
com reconhecimento internacional. A SUPREMA tem como 
valores: ética, cidadania, humanização, competência, com-
prometimento, inovação, dinamismo e qualidade.

E não é só na graduação que a Faculdade vem con-
quistando seu espaço. Enquanto os profissionais da área mé-
dica discutem a resolução do Conselho Federal de Medicina, 
que instituiu a exigência de recertificação para os especialis-
tas, a instituição saiu na frente e criou os cursos de pós-gra-
duação que contemplam tanto as exigências legais quanto as 
necessidades de mercado. Assim, a mesma excelência aplica-
da aos cursos de graduação também está contida nas pós-gra-
duações em Endoscopia Digestiva (duas turmas), credenciada 
pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED), 
magistral. As opções ainda devem ser ampliadas, com previ-
são de criação de cursos de Medicina Estética, Dermatologia, 

Urgência e Emergência em Pediatria e Neonatologia, Enfer-
magem Clínica e Cirúrgica, Enfermagem Obstétrica, e, ainda, 
na área de Odontologia (Implantodontia, Prótese Dentária, 
Ortodontia, Endodontia, Cirurgia e Odontologia Legal).

Medicina Intensiva, credenciada pela Sociedade Bra-
sileira de Medicina Intensiva, Sexologia, Nefrologia e Far-
mácia Magistral. Há previsão ainda de criação de cursos de 
Medicina Estética, Dermatologia, Urgência e Emergência em 
Pediatria e Neonatologia, Enfermagem Clínica e Cirúrgica, 
Enfermagem Obstétrica, e, ainda, na área de Odontologia 
(Implantodontia, Prótese Dentária, Ortodontia, Endodontia, 
Cirurgia e Odontologia Legal).

Em três anos de gestão, o capital investido ultrapassa 
R$ 20 milhões em infra-estrutura e equipamentos. Com isso, 
a Faculdade oferece salas de aula com recursos de multimí-
dia, inclusive internet em banda larga, laboratórios modernos 
e bem equipados, biblioteca, além de acervo atualizado. A 
SUPREMA  conta com 60 computadores para acesso on line.

Os diretores não escondem que os resultados alcança-
dos em três anos foram além das expectativas, com um pro-
jeto bem consolidado e as metas futuras bem definidas. Tanto 
que serão investidos mais de R$ 15 milhões, nos próximos 
dois anos, para a conclusão do Campus no bairro Salvaterra 
e para a construção de um prédio anexo ao Hospital e Mater-
nidade Therezinha de Jesus.

A previsão é
de três mil alunos

em 2010.

Em três anos de gestão, 
o capital investido 

ultrapassa R$ 20 milhões 
em infra-estrutura e 

equipamentos.

Os diretores da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS-JF) / SUPREMA, José Mariano Soares de Moraes, 
Jorge Montessi, Iomar Pinheiro Cangussu, Ricardo Campelo, José Paixão de Souza, Djalma Rabelo Ricardo, Newton Ferreira de Oliveira e Ângelo Marciano Lopes
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Estrutura física da SUPREMA: 
a marca da modernidade

A localização geográfica da Faculdade de Ciências Mé-
dicas e da Saúde de Juiz de Fora/SUPREMA constitui 
um dos pontos altos de sua qualificação. Sua escolha 

partiu do desejo de seus fundadores de dotarem o futuro cam-
pus das melhores condições de conforto, beleza e funcio-
nalidade, dentro de uma perspectiva arquitetônica moderna. 
Para isso, os diretores da Instituição não mediram esforços: 
visitaram vários campus no Brasil e no exterior, colhendo in-
formações e sugestões de seus diretores e entregaram o pro-
jeto de planejamento e construção a profissionais de grande 
competência. 

 “Optamos por um terreno que permitisse a descen-
tralização dos serviços acadêmicos mas que, ao mesmo tem-
po, proporcionasse a integração de todos os prédios destina-
dos aos vários cursos que seriam implantados”, esclarece o 
diretor administrativo da SUPREMA, Dr. Ricardo Campello. 
“Além desse, outros motivos levaram à construção da uni-
dade, no bairro Salvaterra: a extensão do terreno, o clima 
agradável do local, a proximidade das principais vias de aces-
so ao centro da cidade e a sua tranqüilidade bucólica, tão 

propícia ao estudo e à pesquisa. Os alunos, tendo em vista a 
localização da Faculdade fora do centro de Juiz de Fora, são 
motivados a permanecer no campus, dedicando-se às aulas 
e complementando seus estudos nas bibliotecas e laborató-
rios”, comenta Dr. Campello.

 Ainda que não esteja totalmente concluída, a estru-
tura física da SUPREMA impressiona. “Já foram construídos 
dois blocos, onde, temporariamente, funcionam todas as ati-
vidades da Faculdade. A proposta da estrutura física completa 
consiste em três blocos didáticos. A próxima etapa é a con-
solidação do bloco central, onde convergem todos os outros. 
Nele, estarão alocados uma praça de alimentação, auditório, 
biblioteca, administração, coordenação dos cursos e outros 
serviços. O projeto final inclui ainda a criação de uma uni-
dade de esportes e lazer, com quadra coberta, uma piscina 
olímpica e o plantio de mil árvores em todo o campus”, ex-
plica Dr. Ricardo Campelo, que completa com entusiasmo, 
“temos ainda uma área de mata nativa de 15 mil m² e  pre-
tendemos desenvolver um projeto ecológico com a proteção 
e ampliação de sua fauna e flora.”

Em relação aos recursos técnicos e científicos, a SU-
PREMA está muito bem equipada: “suas salas de aula, amplas 
e claras, são todas dotadas de data show e internet, possibi-
litando a ministração de aulas interativas com DVD e CR-
ROM; seus laboratórios contam com aparelhagem e recursos 
de última geração; sua biblioteca possui uma grande varieda-
de de livros atualizados”, explica Dr. Campello, informações, 
inclusive, confirmadas pela bibliotecária, Rejane Knüpfer de 
Oliveira. Ela destaca que o setor possui áreas coletivas para 
estudo e trabalhos acadêmicos, salão para leitura, pesquisa e 
espaço privativo para estudo individual. “Nosso acervo dire-
cionado à área de ciências da saúde oferece livros, incluindo 
edições atualizadas e em boa quantidade, periódicos, revis-
tas, jornais, CD-ROM, vídeos e DVD de última geração”, 
esclarece a bibliotecária.

Ricardo Campello
Diretor Administrativo de Infra-Estrutura da FCMS-JF / SUPREMA

Foram necessários
apenas três meses de
trabalho no canteiro

de obras para levantar
o primeiro prédio da

Faculdade.
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Laboratório de Fisiologia, 
Biofísica e Farmacologia

São dois laboratórios com modernos equipamentos 
para o ensino e pesquisa em Fisiologia, Biofísica, 
Patologia e Farmacologia. Pneumógrafo Marrone 
assistido por computador, microscópios, contador 
de células, centrífugas de micro-hematócrito, cen-
trífugas, estufa, fotômetro de chama, equipamento 
para mensuração do Ph, quimógrafo Macedo as-
sistido por computador, mesa cirúrgica completa 
para cobaia de pequeno porte, estojo Máster para 
dissecação de animais, animais para experimenta-
ção (rãs e ratos), gerador digital de estímulos elétri-
cos Quintillham, Peças anatômicas com patologias 
diversas, Sistema PowerLab para ensino e pesquisa 
em fisiologia com kits para eletrocar-diograma com 
sons cardíacos, eletrocardiograma e circulação 
periférica, efeitos cardiovasculares do exercício, 
pressão arterial, músculos, eletromiografia, reflexo 
e tempo de reação, eletroencefalografia, fisiologia 
sensorial e respiração.

Laboratório de Anatomia 

As aulas práticas das disciplinas de Anatomia da 
FCMS-JF contam com dois anatômicos construídos 
com arquitetura moderna, em consonância com 
as especificações de biossegurança, ventilação e 
preservação ambiental. Possui uma sala de pre-
paro e manuseio com cuba para doze cadáveres 
e geladeira para conservação das peças. Possui 
ainda modelos esquemáticos, peças em resina de 
padrão internacional, morfologicamente similares 
às biológicas e softwares educativos que facilitam 
a aprendizagem. 

Biblioteca

A Biblioteca tem por finalidade oferecer aos alunos, professores 
e funcionários acesso à informação dentro de suas áreas de in-
teresse. A estrutura conta com uma sala para estudo e trabalhos 
acadêmicos, salão para leitura, pesquisa e espaço privativo para 
estudo individual. Possui acervo direcionado à área de ciências 
da saúde e afins, com periódicos nacionais e internacionais, livros 
atualizados, revistas, jornais, CD-ROM, vídeos e DVDs.

Laboratórios de Bioquímica 
e Ciências Exatas 

São modernas as instalações, de acordo com as 
normas de biossegurança, ventilação e preserva-
ção ambiental. Foram construídas em local amplo 
e arejado, com bancadas e equipados com micros-
cópios, contador de células, centrífugas de mi-
cro-hematócrito, centrífugas, estufa, fotômetro de 
chama, espectrofotômetros, balanças, cuba para 
eletroforese, deionizador, agitador para tubos, 
chapa aquecedora, ponto de fusão, refratômetros, 
bomba de vácuo, polarímetro, viscosímetros, ge-
ladeira, freezer, capela de exaustão para gases, 
reagentes de alto grau de pureza e vidraria volu-
métrica e graduada. 

Laboratórios de Fisioterapia

Dois laboratórios específicos e uma clínica estão 
destinados ao curso de Fisioterapia compartilhados 
pelas disciplinas de conteúdos básicos e profissio-
nalizantes. Tais laboratórios são projetados para 
atender 30 alunos cada, possuindo os mesmos 
equipamentos para uso individual. Possui os se-
guintes materiais: simetrógrafo com plataforma e 
com fixador de parede, inspirômetro de incentivo, 
goniômetro metálico, estetoscópio, esfigmoma-
nômetro e termômetro, exercitador elástico The-
raBand, cunha de Dejarnette para osteopatia em 
courvim, Power Web, exercitador de dedos infra-
vermelho com pedestal e rodízio, lâmpada para 
infra-vermelho, steper de hidro, balança antropo-
métrica, bicicleta ergométrica horizontal e vertical, 
esteira ergométrica, negatoscópio, cavalo pequeno 
hidro e cinta de estabilização (Mulligan).

Laboratório de Histologia, 
Embriologia e Patologia 

São dois laboratórios equipados com 60 micros-
cópios, ou seja, um para cada aluno, que acom-
panha todos os procedimentos do professor via 
sistema de multimídia. Ao todo, três microscópios 
dividem uma bancada, com duas coleções de 80 
lâminas para estudo. A coleção traz diferentes ti-
pos de colorações, o que permite uma exploração 
muito mais profunda dos tecidos. Além disso, con-
ta com um avançado sistema de projeção no qual 
um microscópio acoplado a uma câmera de vídeo 
transmite a imagem ao vivo para os alunos en-
quanto o professor faz a explanação sobre a ima-
gem projetada. O laboratório oferece aos alunos a 
oportunidade de estudo em horários alternativos 
aos da aula com professor. 

Laboratórios de Microbiologia/
Imunologia, Parasitologia e 

Farmacobotânica 

Constitui-se de dois ambientes compostos de pias, 
bancadas com bicos de Bünsen e microscópios. 
Além desses, uma sala para preparo de meios de 
cultura e coloração de lâminas, com autoclave, 
caixa de lâminas prontas de microscopia de micro-
biologia e parasitologia, capela de fluxo laminar 
classe II, centrífuga, contador de colônias, cubas 
em aço inox, estufa incubadora, estufa para seca-
gem, geladeira, lupas entomológicas e microscó-
pio esterioscópio.

Clínica Escola do Curso de Fisioterapia
Funciona no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus. Possui  con-
sultório, boxes para atendimento termoterápico e eletroterápico, sala de 
cinesioterapia com aparelhagem específica para a prática em estágio su-
pervisionado, como Estadiômetro Infra-vermelho com pedestal e rodízio; 
aparelho de estimulação elétrica; de ultra-som contínuo e pulsado; Infra-
vermelho de mesa; óculos laserterapia 904nm e 660nm; caneta para laser 
904 e 660 nm; eletrodos de silicone; aparelho laser; lâmpada infra-verme-
lho; dispositivos de elástico exercícios resistidos (fixação); Sensy ball relax; 
neganoscópios; sistema de fortalecimento muscular com polias; bicicleta 
ergométrica e outros.

Laboratório de Semiologia e 
Semiotécnica e de Técnica Operatória

É equipado para atender aos procedimentos bási-
cos de enfermagem, tais como curativos simples, 
aferição de sinais vitais e outros. O espaço físi-
co comporta turmas de até 30 alunos. É arejado, 
possui ventilação e iluminação natural, adequa-
do à realização das atividades a que se propõe. 
Possui regulamento próprio e recursos materiais, 
como álbuns sobre AIDS, DST, Programa Saúde 
da Família; Planejamento Familiar e Planejamento 
e Reprodução; aparelhos para aferição de pressão 
completos; kit composto de aparelho de pressão / 
estetoscópio / termômetro clinico; kit completo de 
feridas para demonstração de curativos; kit de bra-
ço para treinamento de injeções IM/IV (com aces-
sórios); kit de feridas para demonstração de cura-
tivos; kit de planejamento familiar; laringoscópio; 
manequins simulador de cuidados (adulto, infantil 
e paciente e suporte básico de vida); oftalmoscó-
pio; otoscópio; mini kit fetal; modelo pélvico de 
acrílico e borracha; mesa maca para exame clíni-
co; pelve feminina e reanimador respiratório. 

Laboratório de Informática 

São dois laboratórios equipados com computadores 
modernos para proporcionar aos alunos o contato 
mais próximo com a web mundial, favorecendo 
pesquisas e possibilitando um melhor aprendiza-
do. Todos os computadores estão ligados em rede, 
com acesso direto e com alta velocidade, à inter-
net, 24 horas por dia.



14

p l a n o  p e d a g ó g i c o

15

e n s i n o ,  p e s q u i s a  e  e x t e n s ã o

O Futuro cada vez 
mais próximo

Em todas as avaliações do Ministério da Educação (MEC), 
realizadas na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 
de Juiz de Fora (FCMS-JF)/ SUPREMA, a resposta é unâ-

nime: a estrutura física e pedagógica da Faculdade impressio-
nam. Como exemplo, um parecer por escrito fornecido pelo 
MEC em relação ao curso de Odontologia mencionou que o 
avaliador do Ministério, com 10 anos de experiência em aná-
lises das condições de ensino, nunca viu uma estrutura igual 
à da SUPREMA. “Isso nos deixa muito confortáveis perante 
nossos meios de controle. Todos os diretores são muito exi-
gentes e isso vem se refletindo diretamente nesses resultados 
surpreendentes”, comemora o diretor de Ensino Pesquisa e 
Extensão, Dr. Djalma Ricardo. 

 Motivos não faltam para justificar tamanhas con-
quistas. “A SUPREMA investe em um projeto pedagógico 
arrojado que caminha em consonância com as diretrizes cur-
riculares propostas pelo MEC para área de ciências da saúde, 
buscando sempre novas estratégias de ensino/aprendizagem.”  
Para tanto, da prática à teoria, a Faculdade vem conseguin-
do superar qualquer desafio na formação qualificada de seus 
alunos, sem medir esforços. “Um dos principais diferenciais 
da SUPREMA é o seu capital intelectual, ou seja, as pessoas 
que pensam e constroem a Instituição”, conta Dr. Djalma. A 
Faculdade investe e valoriza a formação de sua equipe de tra-
balho que envolve professores, pessoal técnico-administrati-
vo e funcionários de apoio. “Temos um corpo docente sólido, 
com profissionais capacitados e aptos para transmitirem com 
maestria seus ensinamentos. São pessoas que se destacam 
não só pela sua experiência acadêmica como também pela 
titulação que possuem”, comemora. “A família SUPREMA, 
como carinhosamente nos chamamos, se dedica dia e noite 
para fornecer aos nossos alunos um ensino de qualidade. Em 
síntese, a qualidade está em nosso DNA”, destaca ainda o 
diretor.

 No campo prático, a Faculdade também tem muito 
que comemorar. Só o fato de ter um hospital próprio, no caso 
o Hospital Therezinha de Jesus, a coloca num patamar de 
destaque no cenário nacional da educação superior, já que 
poucas instituições de ensino possuem sua própria unidade 
hospitalar. “E, ensino das ciências da saúde sem campo práti-
co parece bastante difícil. Ter um hospital próprio representa 
uma independência estrutural para campos de estágio e isso é 

uma garantia de sucesso futuro”, afirma o Diretor de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. Vale lembrar, ainda, dos programas de 
extensão que a Faculdade desenvolve junto à comunidade. 
“Eles permitem um elo entre ensino, pesquisa e extensão, em 
que o aluno é motivado a interagir com a sociedade de forma 
a mudar a realidade com que se depara. Isso se verifica em 
grande parte em um dos programas da instituição, o Progra-
ma Integrador, no qual o aluno, já no segundo período, tem 
contato com a realidade da saúde no Brasil, atuando na sua 
práxis profissional. Com isso, conhece o que vai enfrentar de-
pois de formado e desenvolve, principalmente, competências 
e habilidades importantes para sua vida.”

 A quantidade de aulas práticas e o design acadê-
mico adotado apresentam outros diferenciais da Faculdade. 
“Elas se diferenciam de qualquer outra instituição na área da 
saúde, já que são os próprios professores que orientam os alu-
nos e não monitores, como acontece em muitas faculdades, 
além do número reduzido de alunos por professor. Isso res-
salta a qualidade do ensino oferecido pela SUPREMA.” Outro 
aspecto a se destacar é a quantidade de aulas práticas nas 
matrizes curriculares. O diretor acrescenta que “o aprendiza-
do baseado prático e centrado no aluno requer investimento 
relevante em profissionais, estrutura laboratorial, equipamen-
tos e tecnologia. Por isso, grande parte das instituições não 
investem muito nesta concepção pedagógica. Na SU-
PREMA, pelo contrário, sabemos que é indissociável 
a prática e a teoria.”

 A experiência na área foi grande aliada 
para a consolidação de um ideal. Doutor Djalma 
conta que a sua grande preocupação foi em não 
cometer os mesmos erros observados em outras 
instituições de ensino. É por isso que, desde sua 
criação, um dos principais investimentos da SU-
PREMA é o incentivo à iniciação científica que é 
um dos motores propulsores do processo ensino/
aprendizado. “Você vê instituições de 10, 15, 30 
anos que ainda não possuem seu núcleo de 
pesquisa. A SUPREMA já tem um Nú-
cleo de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico e um Comitê de Ética 
e Pesquisa aprovado pelo Ministé-
rio da Saúde.”

Dr. Djalma Ricardo
Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão da FCMS-JF/SUPREMA

Ensino de qualidade:
a base de todo trabalho 

Seguindo as diretrizes do Programa de Desenvolvimento Ins-
titucional (PDI), a área de ensino da Faculdade de Ciências 
Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS/JF), SUPREMA, 

está muito bem ancorada. O projeto político-pedagógico da Fa-
culdade contempla o que há de mais qualificado e eficaz para a 
formação do aluno.  Os diferenciais podem ser percebidos desde 
os primórdios da graduação, já que os discentes têm disciplinas 
introdutórias da área específica e iniciação científica assim que 
iniciam o curso. “Essa estratégia possibilita que o aluno entre em 
contato com a realidade do curso e com o conhecimento cienti-
fico mais rapidamente, percebendo seus interesses e aptidões na 
área do conhecimento escolhida”, comenta o diretor de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, Dr. Djalma Rabelo.

 Uma pesquisa mercadológica independente, reali-
zada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, prova que 
a SUPREMA está no caminho certo. Na avaliação feita com 
alunos de todos os cursinhos pré-vestibulares e colégios que 
oferecem ensino médio na região, a SUPREMA obteve 40% 
das intenções de escolha como referência em saúde. A se-
gunda colocada ficou com quase três vezes menos, cerca de 
18%. Em relação ao nível de rejeição, não houve nenhuma 
e a concorrente, 40%. “A SUPREMA tem seu nicho de atu-
ação e trabalha nele com maestria. Nossa faculdade é lugar 
para o aluno que quer qualidade”, completa.

Planejamento viabiliza inserção
precoce  de alunos na pesquisa

Apesar de estar em sua fase embrionária, o campo da 
pesquisa na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 
de Juiz de Fora (FCMS-JF), SUPREMA, já atingiu níveis 

surpreendentes. A Instituição se orgulha de contar com um 
Núcleo de Desenvolvimento Científico-Tecnológico (NDCT) 
e ter aprovado seu Comitê de Ética e Pesquisa (CEP).

 Oferecer um completo acompanhamento de proje-
tos elaborados pelos pesquisadores da SUPREMA e auxiliar 
o corpo discente nas práticas investigativas e atividades de 
iniciação científica. Para o cumprimento dessa meta, junto 
à implantação do NDCT, foi necessária a criação do Comitê 
de Ética em Pesquisa. Encaminhada a documentação à Co-
missão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e cumprindo 
as exigências legais e morais, no dia 16 de maio de 2006, o 

comitê da SUPREMA  foi  registrado. 
 A proposta do NDCT é bastante inovadora. O di-

retor de Ensino, pesquisa e Extensão, Dr. Djalma Rabello, 
explica que a metodologia de iniciação científica adotada 
pela SUPREMA possibilita que o aluno execute a pesquisa 
no dia-a-dia, nos laboratórios. Dentro dessa perspectiva, está 
a realização de práticas investigativas. O programa permite 
que os alunos da graduação aprendam pesquisando e pes-
quisem aprendendo. “Durante uma aula de Bioquímica, por 
exemplo, o professor chega com a questão e, para resolvê-la, 
o aluno tem de estabelecer estratégia, método. “Tudo é cata-
logado, com fotos, com os resultados e os envolvidos. Esse 
método é a prova de que teoria e prática, ensino e pesquisa, 
são indissociáveis,” declara Dr. Djalma.

Grande Área
Ciências
Médicas

e da Saúde

Ciências
Biológicas

Área
Saúde Pública

e Coletiva
Medicina
Farmácia

Fisioterapia
Enfermagem
Fisiologia

Linha
Epidemiologia

Medicina Preventiva
Medicina Especializada
Farmácia Especializada
Terapias Especializadas

Enfermagem Especializada
Fisiologia Geral

Doutor Djalma Rabelo Ricardo e sua secretária, Analice Alves de Oliveira, 
se dedicam ao trabalho exemplar na diretoria de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da FCMS – JF / SUPREMA.

Linhas de pesquisa da FCMS/JF
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É o aprendizado ao
alcance da população,

possibilitando uma
melhoria significativa

em sua qualidade
de vida

Projetos de Extensão:

o ensino 
na prática

Dentro da própria Faculdade, no hospital escola, em 
instituições de saúde parceiras ou nas comunidades 
carentes de Juiz de Fora. Opções não faltam que con-

templem a preocupação da Faculdade de Ciências Médicas 
e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS-JF)/SUPREMA na viabiliza-

ção dos programas de extensão. 
Nesse quesito, o Programa 

Integrador é peça chave. A par-
tir do 2º período, alunos de 

todos os cursos participam 
de aulas práticas nas co-
munidades de cinco bair-
ros em Juiz de Fora: Santa 
Cecília, Mundo Novo, 
Vila Olavo Costa, Furta-
do de Menezes e Santa 

Efigênia. Além de avaliar 
como as pessoas vivem e os 

ambientes, enquanto fatores 
desencadeadores de doenças, o 

projeto contribui para o desenvolvimento do espírito de equi-
pe. Todos os futuros profissionais vão in loco aplicar o que foi 
aprendido em sala de aula. “É o aprendizado ao alcance da 
população, possibilitando uma melhoria significativa em sua 
qualidade de vida”, conta Dr. Djalma. 

Ciente da situação estressante e traumática para pa-
ciente e familiares, geradas pela doença e hospitalização, a 
SUPREMA criou o projeto SupremAlegria. A proposta é ani-
mar crianças com brincadeiras, atividades físicas, exercícios 
de coordenação e de equilíbrio, tudo isso graças à colabo-
ração de alunos voluntários do curso de Fisioterapia. “Além 
de estimular a recuperação dos pacientes, o SupremAlegria 
contribui para a formação humanística e o desenvolvimento 
do senso de cidadania dos alunos que têm a oportunidade 
de vivenciar a realidade da saúde de nossas comunidades”, 
explica a coordenadora de Fisioterapia, professora Taís Re-
zende Di Mambro. Inicialmente, serão atendidas cerca de 
22 creches comunitárias, já autorizadas para implantação do 
projeto.

Cursos de Graduação da FCMS-JF/SUPREMA

Enfermagem

Fisioterapia

Medicina

Farmácia

Odontologia

Maria das Graças Fonseca 

Taís Resende Di Mambro Maria das Graças Fonseca 

João Paulo Vieira

Soraida Sozzi Miguel

Rodrigo Guerra de OliveiraEdison Stecca
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O curso de Graduação em Enfermagem da FCMS-JF/
SUPREMA, autorizado pelo Ministério da Educação 
em 2002, teve início em 2004 e tem como diferen-

cial seu projeto político-pedagógico inovador. Pautado nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais visa a formar o enfermeiro 
generalista com as competências e habilidades que abrangem 
a atenção à saúde, capacidade de tomar decisões, comuni-
cação acessível, liderança, administração, gerenciamento e 
educação permanente. 

Para atingir seus objetivos, conta com um corpo do-
cente altamente qualificado: doutores, mestres e especialistas 
ministram aulas, orientam as práticas e estágios curriculares. 
O Curso tem uma matriz curricular baseada em eixos norte-
adores que possibilitam o ensino interdisciplinar e a trans-
versalidade. A partir do 2º período, os alunos freqüentam as 
Unidades Básicas de Saúde, num programa interdisciplinar, 
identificando as necessidades e os problemas de saúde que 
afetam grande parte da população e, a partir do 4º período, 
vão para os hospitais onde iniciam a prática profissional e 
aprendem a identificar, sistematizar e implementar a assistên-
cia de enfermagem, atendendo o Ser Humano em seu ciclo 
vital.

O Curso de Enfermagem conta com uma estrutura físi-
ca excelente para o seu desenvolvimento. “As aulas práticas 
são realizadas em laboratórios muito bem equipados e o en-
sino clínico e estágios curriculares são desenvolvidos em Uni-
dades Básicas de Saúde, hospitais conveniados e no Hospital 
Maternidade Therezinha de Jesus - nosso hospital próprio - o 
que contribui para o êxito da formação profissional.

O contato com a realidade, conhecendo e intervindo 
para a melhoria das condições de saúde da população, desde 
os períodos iniciais do curso, possibilita um aproveitamento 
acadêmico diferenciado e desperta para a responsabilidade 
técnica, social e ética do futuro enfermeiro”, conta a coorde-
nadora do curso, Maria das Graças Fonseca.

“A avaliação institucional, periódica, feita por alunos, 
professores e corpo técnico-administrativo, mostra altos ín-
dices de satisfação e que estamos no caminho certo. Faze-
mos um acompanhamento minucioso do desenvolvimento do 
Curso que tem tido respostas positivas, possibilitando, inclu-
sive, a elaboração de projetos futuros como a residência em 
Enfermagem.”

Os alunos participam de projetos de extensão, mo-
nitoria e de iniciação científica. Além desses, são oferecidas 
atividades científicas e culturais que visam a ampliar o co-
nhecimento e a integração dos alunos. Os discentes também 
participam de ações comunitárias desenvolvidas pelo Sistema 
Único de Saúde e em parceria com organizações não gover-
namentais.

Consoante com os dias atuais, o desenvolvimento da 
pesquisa em saúde constitui um dos pilares da formação do 
enfermeiro, portanto, desde o início, o aluno de Enferma-
gem é incentivado a elaborar pesquisa, participar de eventos 
científicos e vários já apresentaram trabalhos em congressos 
nacionais e internacionais. A realização de estágios extra-cur-
riculares também favorece o aprimoramento profissional.

Sabemos que a educação permanente é uma neces-
sidade. Nesse sentido, a FCMS-JF vem oferecendo cursos de 
extensão e especialização para os profissionais de saúde e 
oportunizando o aperfeiçoamento imediato para o recém-for-
mado. Para este ano, oferece a especialização em Enferma-
gem Clínica e Cirúrgica.

“Com três anos de funcionamento, podemos conside-
rar que este é um empreendimento de êxito, pois com 212 
alunos, já temos uma história que vem sendo escrita com a 
participação de todos: alunos, diretores, coordenadores, pro-
fessores, técnicos, profissionais das instituições parceiras e a 
própria comunidade”, conclui a coordenadora do Curso.

Maria das Graças Fonseca
Coordenadora do Curso de Enfermagem

Autorizado pela Portaria/MEC 3.727 de 20 de dezembro de 2002.

Alternativas de estudo de ana-
tomia em cadáveres, peças em 
resina, CD-Rom e observação 
do trabalho de fisioterapeutas 
no Hospital de Ensino (Hospi-
tal e Maternidade Therezinha 
de Jesus) são algumas das ino-
vadoras propostas impressas 
no curso de Fisioterapia. Fer-
ramentas de ensino que permi-
tem ao aluno um aprendizado 
diferenciado, adquirindo expe-
riência em casos diversifica-
dos, amparados por superviso-
res especializados. O objetivo 
é a implementação do conhe-
cimento e do senso crítico no 
aluno, através das disciplinas 
ligadas à pesquisa e à evidên-
cia científica, resultando em 
artigos científicos, publicações 
e temas para congresso.

Coordenadora do Curso de Fisioterapia
Professora Taís Resende Di Mambro 
Fisioterapeuta Mestre em Ciências Pneumológicas- UFRJ

Capacidade de lidar com os problemas de saúde, 
com senso de responsabilidade social, compromis-
so com a cidadania e com a saúde individual e co-

letiva. É esse o profissional de Fisioterapia que a Faculdade 
de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS-JF)/
SUPREMA busca formar após quatro anos de curso. Apon-
tado pela coordenadora, Taís Resende Di Mambro, como 
um diferencial no ensino e na prática da especialidade, a 
unidade oferece laboratórios no Ciclo Específico (Ginásio 
Terapêutico, de Cinesiologia/ Cinesioterapia, de Avaliação 
Funcional, Eletroterapia e Termoterapia). 

Os alunos contam, ainda, com equipamentos de úl-
tima geração para estudar a fisiologia humana. “O objetivo 
é produzir evidências científicas que subsidiem a prática 
clínica em Fisioterapia, apoiada pelo corpo docente, em 
sua maioria, mestres e doutores.”

A professora Taís Resende cita outros diferenciais do 
curso de Fisioterapia que o torna singular, como as salas 
de aula amplas, munidas de todos os recursos necessários 
ao ensino e à inserção do aluno na prática desde os pri-
meiros períodos. Essa integração acontece na participação 
do estudante no Programa Integrador e na modalidade de 

estágio Observacional Curricular, quando, já no segundo 
período, é possível vivenciar uma prática na Clínica Es-
cola, que funciona no Hospital e Maternidade Therezinha 
de Jesus. E o atendimento especializado já está disponível 
aos pacientes da cidade e região. “Nossos alunos podem 
vivenciar a ciência aplicada à saúde com base em evidên-
cia científica, o que é considerado um conceito de ensino 
de vanguarda”.

“Aliás, o fato de ter hospital próprio já transforma 
a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de 
Fora em um modelo. São poucas as instituições de ensino 
superior privadas no País a contarem com este recurso”, 
garante a professora.

Tudo isso acompanhado bem de perto pelo corpo 
docente, que participa ativamente do estágio supervisiona-
do como uma forma de conferir a adequação do conteúdo 
programático do curso aplicado à realidade.

O incentivo à prática científica é ainda mais exten-
so na Faculdade. “Vários eventos na área vem sendo im-
plementados como uma excelente oportunidade de atuali-
zação e de estímulo à produção de informação científica”, 
finaliza Taís de Resende.

Autorizado pela Portaria/MEC 3.729 de 20 de dezembro de 2002.

Fisioterapia

Enfermagem
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Medicina

Formar profissionais aptos a desenvolver ações de pre-
venção, promoção e reabilitação da saúde é a principal 
meta do Curso de Medicina da Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS-JF)/ SUPREMA. 
Para isso, “é oferecido ao aluno o mais alto padrão de quali-
dade e conhecimento técnico-científico, além de uma infra-
estrutura moderna e bem equipada”, afirma o coordenador, 
João Paulo Vieira.

Os recursos técnicos disponíveis na Faculdade surpre-
endem, a começar pelas salas de aula com recursos de multi-
mídia. A estrutura da SUPREMA também dá suporte a inova-
ções pedagógicas, como, por exemplo, o fato de o aluno não 
precisar se preocupar em fazer anotações, uma vez que o 
conhecimento ministrado nas disciplinas é disponibilizado na 
internet. “Dessa forma, o professor está livre para exercer o 
papel que a instituição considera o mais importante: de faci-
litador da informação. Ao aluno é proporcionada a oportuni-
dade de usar toda a sua capacidade no aprendizado dentro da 
sala de aula”, analisa o coordenador.

Mas não são apenas os recursos técnicos que chamam 
atenção. O curso conta com um corpo docente de qualidade 
comprovada: cerca de 90% dos professores são doutores e 
mestres de renome em suas especialidades. João Paulo Vieira 
conta que “a Faculdade procura acrescentar sempre mais aos 
seus alunos, não só do ponto de vista de sua formação acadê-
mica, mas, principalmente, a humana e a profissional.”

Essa filosofia é repassada aos estudantes desde os pri-
meiros períodos do curso, através da “produção de trabalhos 
científicos, no amplo acesso à pesquisa e por meio de uma 
biblioteca muito bem montada, com disponibilidade de tí-
tulos que vão além dos recomendados”, acrescenta o coor-
denador. Com isso, a SUPREMA contribui para desenvolver 
uma consciência crítica dos problemas da saúde e seus im-
pactos. De acordo com João Paulo Vieira, as experiências 
educativas proporcionadas pela Faculdade são organizadas 
de modo “a direcionar o olhar e a ação dos futuros médicos 
para a complexidade do processo saúde-doença em uma so-
ciedade permeada por graves questões sociais.”

Autorizado pela Portaria/MEC 3.109, de 04 de outubro de 2004.

Coordenador do Curso de Medicina
Luiz Carlos Bertges
Doutor em Medicina, especialista em Endoscopia Digestiva

Coordenador do Curso de Medicina
João Paulo Vieira

Médico - Mestre em Pneumologia e Tisiologia -UFRJ 

Farmácia
Coordenadora do Curso de Farmácia
Soraida Sozzi Miguel
Farmacêutica (UFJF), Especialista em Didática do Ensino Superior (UFJF), Mestre em Química Analítica Ambiental (UFV)

O curso de Farmácia está alicerçado no trabalho sério, 
com base em um “projeto pedagógico fundamentado 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais, que buscam 

uma integração disciplinar desde os primeiros semestres”, re-
sume a coordenadora do curso, Soraida Sozzi Miguel.

 Com nível de complexidade crescente e atividades 
práticas a partir do segundo período, seja através da implan-
tação de estágios ou da participação no Programa Integrador, 
o curso tem atendido às expectativas dos alunos. Afinal, todos 
têm oportunidade de vivência profissional nas Unidades Bási-
cas de Saúde, de participação em campanhas de exercício 
de assistência farmacêutica, de realização de procedimentos 
de biossegurança, de levantamento de doenças e parasitoses 
prevalentes na população.

 Segundo a coordenadora, “graças à excelente estru-
tura física da Faculdade, com laboratórios montados dentro 
das atuais normas de segurança e equipados de forma ade-

quada e moderna, possibilitamos aos alunos simular e realizar 
práticas em farmácia de dispensação e manipulação”. Soma-
do a isso, os estágios supervisionados em Análises Clínicas 
completam as oportunidades oferecidas aos discentes para o 
aprimoramento teórico-prático.

 Soraida avalia que “o conceito adotado pela Facul-
dade proporciona condições que favorecem uma concepção 
ampliada de saúde e de trabalho em equipe, um projeto único 
que só a SUPREMA oferece na região”.

 Para a professora, outro exemplo da busca incan-
sável pela formação diferenciada no tocante ao aprendizado 
do aluno e sua inserção no mercado profissional é o estabe-
lecimento de parcerias estratégicas. Convênios com estabele-
cimentos farmacêuticos, laboratórios e indústrias, de acordo 
com ela, possibilitam ao egresso iniciar sua prática profissio-
nal com competência.

Autorizado pela Portaria/MEC 500, de 10 de fevereiro de 2006.
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Odontologia
Coordenadores do Curso de Odontologia
Rodrigo Guerra de Oliveira
Cirurgião Dentista, Doutorando em Saúde Brasileira, 
Mestre em laser pela USP e Especialista em Implantodontia 

Edison Stecca
Cirurgião dentista 

Especialista em Implantodontologia e reabilitação oral

Antigamente, alunos graduados em Odontologia em Juiz 
de Fora tinham que viajar muito para conseguir uma 
atualização profissional, apesar de o curso ser um dos 

primeiros a entrar em funcionamento no Brasil. “Hoje, nós 
invertemos a situação, com alunos vindos de todo o país para 
fazer pós-graduação em Odontologia aqui”, conta o cirurgião 
dentista Edison Stecca, um dos coordenadores do curso de 
Odontologia da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 
de Juiz de Fora (FCMS-JF)/SUPREMA, recrutado pela direção 
da instituição especialmente para gerenciar a implantação da 
opção na Faculdade.

Primeiro da especialidade em instituição particular da 
região a receber autorização para funcionamento, o Curso 
oferece aos alunos iniciativa, excelência e pioneirismo. “São 
grandes diferenciais que, somados, nos transformam em uma 
das melhores Faculdades de Odontologia do país”, atesta Edi-
son Stecca.

Aditivos que se tornam ainda mais especiais quan-
do se sabe que os alunos da SUPREMA iniciam seu contato 
com a profissão e com a iniciação científica logo no início 
do curso, ao contrário de outras faculdades. “Ministramos a 
disciplina Introdução à Odontologia já no primeiro período. 
Esses estudantes optaram por fazer esse curso. Então, têm que 
ver Odontologia desde o primeiro dia de aula”, defende o 
coordenador. E acrescenta: “a arquitetura do curso de Odon-
tologia da SUPREMA foi detalhadamente estudada para que o 
aluno saísse daqui não um expert, mas muito próximo disso, 
com uma formação consistente. Onde falhou o ensino de gra-

duação na minha vida profissional? Estes pontos são os que 
não podem existir na Odontologia da SUPREMA”, garante o 
coordenador.

Esse, sim, é um dos grandes diferenciais do Curso de 
Odontologia da SUPREMA, atesta o professor Rodrigo Guer-
ra de Oliveira, também coordenador do curso, bem como é 
destaque o fato de todo o aprendizado estar voltado, princi-
palmente, para a prevenção. “A meta é formar cirurgiões den-
tistas capazes de atuar em um leque bem amplo, inclusive em 
odontogeriatria, odontologia hospitalar e atendimento a pa-
cientes com necessidades especiais”, afirma Rodrigo Guerra.  
Destaca-se, ainda, a inserção do estudante na prática logo no 
início de sua graduação, através da participação no Progra-
ma Integrador, um aprendizado que possibilita uma atuação 
humanista. “Os alunos ainda não têm habilidade para atuar. 
Nem equipamentos. E nem podem. Acabaram de iniciar sua 
instrução. Mas saberão encaminhar, orientar”, explica Edison 
Stecca.

Somado a estes fatores, há a disponibilização de um 
sistema de nivelamento para o aluno que está desatualizado 
de alguma matéria e aulas de Português, para que o profissio-
nal saiba elaborar corretamente seu trabalho científico, seu 
receituário, além do número reduzido de alunos por turma. 
“Na SUPREMA não tem aluno mal informado, mal assisti-
do”, garante o coordenador Rodrigo Guerra. “Com todas es-
tas propostas, é assim que esperamos que a Odontologia da 
SUPREMA esteja contribuindo para a comunidade de Juiz de 
Fora”, finaliza Edison Stecca.

Autorizado pelo MEC em junho de 2006.

A primeira 
turma a gente

nunca esquece
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Desafio cumprido
Cursos de pós-graduação e extensão 

confirmam excelência
da SUPREMA

Depois de traçar a excelência como meta a ser con-
quistada, a Faculdade de Ciências Médicas e da Saú-
de  de Juiz de Fora (FCMS-JF)/SUPREMA já colhe os 

frutos de mais um investimento bem sucedido: os cursos de 
pós-graduação lato sensu. Em três anos de atuação em Juiz 
de Fora, a Instituição comemora os cerca de 60 alunos for-
mados, em 2006, nos cursos de especialização em Nefrolo-
gia e Sexologia Clínica. As opções ultrapassam 10 áreas de 
conhecimento, incluindo Cursos de extensão, que garantem 
diferencial aos profissionais formados, para atuarem no mer-
cado. 

Referência que se confirma na pós-graduação em En-
doscopia Digestiva. Pioneiro em Minas, o curso atraiu alunos 
de diferentes partes do país. Dos 12 matriculados, apenas um 
é de Juiz de Fora. O restante vem de outros Estados, como 
Tocantins, Pernambuco, Ceará e Rio de Janeiro. Para a su-
pervisora acadêmica da pós-graduação, Claudiléia Paiva, a 
diversidade contribui, especialmente, para “a troca de experi-
ência entre eles, já que cada um proporciona ao outro conhe-
cimentos provenientes de diferentes culturas regionais.”

O reduzido número de estudantes por turma é garan-
tia de aprendizado. O total máximo de 12 alunos é proposi-
tal, já que cerca de 80% das aulas são práticas e acontecem 
dentro de hospital ou clínica.

“Atualmente, esses alunos assistem aulas na Cliged, 
Hospital Monte Sinai e Hospital Nove de Julho”, afirma Clau-
diléia. A qualidade do curso está confirmada, afinal a espe-
cialização conta com a aprovação da Sociedade Brasileira de 
Endoscopia Digestiva, a Sobed.

O mesmo acontece com o curso de Medicina Inten-
siva.  A especialização conta com o reconhecimento da As-
sociação de Medicina Intensiva Brasileira - Amib. Além de 
assegurar a credibilidade do ensino, a aprovação do órgão 
competente permite que, ao término do curso, os alunos 
busquem uma certificação nacional junto à associação, que 
oferece aos alunos matriculados cursos de capacitação espe-
cíficos na área.

A pós-graduação em Medicina Estética tem garantido 
o aval da Sociedade de Medicina Estética. Para Claudiléia 
Paiva, essas aprovações se devem, em boa parte, ao currículo 
do corpo docente. “Nossos professores são bastante especia-
lizados, muitos têm mestrado, doutorado. Outros trabalham 
na área, tendo vasta experiência.”

Opções de especialização não faltam. Oncologia Clí-
nica, Saúde Coletiva, Sexologia Clínica, Ultrassonografia, 
Emergências Pediátricas e UTI-Neonatal. Na área de Psicolo-
gia, a SUPREMA oferece curso de Psicopatologia da Infância 
e Adolescência, Psicologia Organizacional. Em Fisioterapia, 
Fisioterapia Neurofuncional Dermato-Funcional e Terapia 

Manipulativa Aplicada à Dor. No ramo da Odontologia, no-
vos cursos serão oferecidos: Implantodontia, Prótese Dentá-
ria, Ortodontia e Endodontia.

As novidades não param. A Faculdade já está prepa-
rando para a realização de Cursos de Videolaparoscopia em 
Cirurgia Abdominal, Urologia, Ginecologia, Cirurgia do Tó-
rax e Ortopedia. Uma grande vitória para Juiz de Fora, já que 
o curso ainda não é oferecido em Minas Gerais.

Além das especializações, a SUPREMA amplia sua 
atuação, oferecendo aos alunos uma gama de Cursos de ex-
tensão. Um dos destaques é o Suporte Avançado de Vida em 
Cardiologia. O curso é oferecido por profissionais da Socieda-
de Mineira de Terapia Intensiva (SOMTI), que vêm à SUPRE-
MA ministrar as aulas. Claudiléia explica que, dependendo 
da nota obtida com as avaliações realizadas, o aluno pode ser 
convidado a se tornar um monitor. “Com isso, o profissional 
vai ministrar o curso em outras regiões”, acrescenta. As 
aulas teóricas e práticas dos cursos de extensão têm 
duração de 50 horas e são voltadas aos profis-
sionais interessados em complementar deter-
minada disciplina, podendo, posteriormen-
te, dar origem a cursos de pós-graduação.

Independente da área ou servi-
ço oferecido, a responsabilidade social 
é sempre ponto forte na atuação da 
SUPREMA, princípio que se confir-
ma nos cursos de pós-graduação e 
extensão.  O Curso de Enfermagem 
Clínica e Cirúrgica, por exemplo, foi 
elaborado especialmente para aten-
der aos professores da faculdade, 
funcionários das UBS parceiras da 
instituição, do Hospital Ma-
ternidade Therezinha de 
Jesus e da Ascomcer. 
“Visando à capacitação 
dos profissionais para 
que possibilitem um 
melhor atendimento à 
população, a SUPRE-
MA assegura a gra-
tuidade do curso aos 
interessados que 
trabalham nessas 
i n s t i t u i çõe s ” , 
afirma Claudi-
léia.

Claudiléia Paiva
Supervisora acadêmica da 

Pós-Graduação da FCMS-JF/SUPREMA

PREVISÃO DOS CURSOS 
DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA 2007

Medicina Intensiva
Endoscopia Digestiva
Medicina Estética
Enfermagem Clínica e Cirúrgica
Saúde Coletiva
Sexologia Clínica
Dermatologia Clínica
Ultrassonografia
Emergências Pediátricas e UTI-Neonatal
Psicopatologia da Infância e Adolescência
Psicologia Organizacional
Fisioterapia Neurofuncional
Fisioterapia Dermato-Funcional
Oncologia Clínica
Terapia Manipulativa Aplicada à Dor
Implantodontia
Prótese Dentária
Ortodontia
Endodontia
Odontologia Legal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PREVISÃO DOS CURSOS 
DE EXTENSÃO PARA 2007

Atualização em Doenças Digestivas  
(Clínica, Cirurgia e Endoscopia)
Interpretação Clínica de Resultados Laboratoriais 
Metodologia da Pesquisa e Evidências Científicas 
Urgências e Emergências Médicas (Clínica e Cirurgia) 
Doenças Infecto -Contagiosas e Parasitárias 
Ultrassonografia 
Farmacologia Clínica Aplicada 
Dor - Abordagem Clínica
Biomecânica do Movimento e Anatomia Palpatória 
ACLS – Suporte Avançado de Vida em Cardiologia 
ATLS – Suporte Avançado de Vida no Trauma
FCCS – Suporte Básico em Cuidados Intensivos

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Diretoria Administrativa
de Desenvolvimento

Institucional 
Um norte para a inovação

Sincronizar projeto acadêmico, estrutura física e idéias 
sem perder o foco no planejamento estratégico é um 
processo complexo que exigiu da Faculdade de Ciên-

cias Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS-JF)/SUPREMA 
destacar um diretor para cuidar especificamente dessa ques-
tão. Para isso, o médico Newton Ferreira assumiu a Diretoria 
Administrativa de Desenvolvimento Institucional com a preo-
cupação de estar à frente do tempo e seguir rigorosamente 
os preceitos da visão e dos valores da instituição para fazer 
cumprir a missão de se tornar “referência nacional no ensino 
das ciências da saúde com reconhecimento internacional”, 
explica o médico. Ele afirma ainda que “para se perenizar 
como empresa é preciso dinamismo com a inserção plane-
jada de novas propostas, trabalhando-as e sedimentando-as 
para que dêem sustentação constante ao projeto.”

 “Através do planejamento estratégico e das suas me-
todologias, dentre elas o Balanced Scorecard (BSC), uma fer-

ramenta bastante útil, fazemos uma re-
visão anual de metas e indicadores. A 

diretoria tem como função ser mais 
do que um eixo norteador em to-
dos estes processos. Afinal, não 
adianta somente traçar metas, 
mas seguí-las e conquistá-las”, 
comenta Dr. Newton. Mesmo 
ciente de que imprevistos acon-

tecem, o médico procura atuar 
com ênfase e determinação para 
que “os pensamentos e idéias 

não fujam do foco e para que as 
revisões sejam cada vez menos 

necessárias.” 
 Estar em dia 

com todos os trâ-
mites legais 
do Ministério 
da Educação 
e da Saúde 
é um de-
safio, pois 
“são nor-
mas extre-
m a m e n t e 
mutáveis. 
No entan-
to, isso é 

imprescindível para que possamos alcançar nosso objetivo 
maior que é ser a única faculdade do Brasil que atua em uma 
área específica do conhecimento da saúde, com pretensão de 
expandir até se tornar um centro universitário.” 

 Todo esse trabalho tem implicado em idoneidade, 
“conferindo autonomia e incentivo para pleitearmos a aber-
tura de outros cursos de graduação na área de saúde, como 
Medicina Veterinária, Psicologia e de Gestão em Saúde, já 
para 2008, e de ampliarmos nossas ofertas de cursos lato 
sensu e oferecermos cursos strictu sensu, de mestrado e/ou 
doutorado, para 2009/2010, o que vai exigir investimentos 
em pesquisa para produções científicas. O reconhecimento 
junto ao MEC dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia tem 
nos exigido um grande esforço mas, de acordo com nosso 
cronograma, isso deve acontecer ainda em 2007”, afirma Dr. 
Newton.

 Certificar o Hospital e Maternidade Therezinha de 
Jesus como hospital de ensino é outro grande desafio e, para 
tanto, um importante passo foi dado pela SUPREMA com 
seu seleto corpo clínico, junto à Comissão Nacional de Re-
sidência Médica, para a autorização de funcionamento de 
residências em Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia, Anes-
tesia, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Nuclear e UTI 
Neonatal. E mais: “vamos reestruturar o serviço de arquivo 
de documentação médica e estatística com implantação de 
prontuário único, fortalecer as comissões de padronização de 
medicamentos e farmacovigilância, qualidade, controle de 
infecção hospitalar, vigilância epidemiológica, hemovigilân-
cia e de tecnovigilância. Tudo isso para fornecermos, além 
de segurança aos pacientes, o suporte às práticas de ensino e 
para fortalecermos os campos de estágios através de ações do 
Núcleo de Práticas Profissional e Estágios, o NPPE”, explica 
Dr. Newton. “Estamos ainda trabalhando na indexação e na 
produção de um periódico, a revista Brasileira de Ciências da 
Saúde, que deverá se constituir também em forte diferencial 
da SUPREMA dentre as faculdades particulares”, enfatiza o 
diretor. 

 Na infra-estrutura, a conclusão do Campus no Salva-
terra, no qual serão construídos mais dois prédios e uma nova 
unidade de oito andares, anexa ao Hospital e Maternidade 
Therezinha de Jesus, vão requerer, segundo Dr. Newton, “re-
cursos da ordem de R$ 18 milhões que, somados aos investi-
mentos da área pedagógica, como a criação do grupo gestor 
curricular, colocarão a SUPREMA, sem dúvida, entre as prin-
cipais instituições de ensino superior brasileiro.”

Dr. Newton Ferreira
Diretor Administrativo/ Desenvolvimento Institucional da FCMS-JF/SUPREMA

Comissão Própria de Avaliação: 

sempre à frente
das necessidades

A busca permanente pela excelência no seu ensino é, 
realmente, a marca registrada da Faculdade de Ciên-
cias Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS-JF)/ 

SUPREMA. Para manter essa distinção de forma permanente, 
a Instituição implantou um sistema próprio de aferição de 
seus resultados, tanto na sua dimensão interna quanto ex-
terna, preconizado, segundo as diretrizes, a concepção, os 
princípios e as dimensões estabelecidos pelo Sistema Nacio-
nal de Avaliação da Educação Superior – SINAES, órgão su-
bordinado à Comissão Nacional de Avaliação da Educação 
Superior - CONAES. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FCMS-JF 
representa uma das principais ferramentas de balizamento 
do desempenho da Instituição como um todo, realizando a 
avaliação de diversos indicadores, além daqueles que o MEC 
estabelece. “Não nos atemos apenas a esses itens. O nosso 
pensamento é macro, sempre à frente do nosso tempo. Que-
remos nos antecipar, identificar claramente nossos pontos for-
tes, vulneráveis e fracos. Os resultados são disponibilizados 
para toda a comunidade acadêmica interna e para que os 
gestores possam agir em benefício da Instituição”, avalia a 

coordenadora da CPA, a psicóloga Lu-
ciana Scapin Teixeira. 

A avaliação institucional 
constitui um desafio. Avaliar é 
sempre muito delicado e exi-
ge, para que seja um processo 
construtivo, o engajamento 
de todos os segmentos. Na 
SUPREMA, o entrosamento 
dos segmentos representa 

um de nossos pontos fortes. “Conseguimos uma representa-
tividade altíssima em todos os setores avaliados. Alguns, de 
100% de representatividade, o que é muito positivo”, explica 
a professora.

O envolvimento de toda a comunidade acadêmica no 
processo de avaliação promove a construção de uma cultura 
que estimula a conscientização sobre sua missão e suas fina-
lidades educacional e social, além de estar em acordo com 
os objetivos e metas descritas em seu PDI (Plano de Desen-
volvimento Institucional).

Para não se ter dúvida da validade do trabalho, os 
resultados das duas avaliações efetuadas, em 2005 e 2006, 
apontam para altíssimos índices de satisfação com a Faculda-
de e com o curso, maiores que 90% nas duas avaliações. Esse 
desempenho ultrapassou fronteiras e já foi apresentado, na 
forma de trabalhos e papers, em diversos congressos 
e outros eventos.

Os resultados da auto-avaliação 2004/ 
2005 da FCMS-JF serviram de parâmetro para a 
elaboração do seu Plano Estratégico, mudanças 
na organização curricular dos Projetos Peda-
gógicos dos três cursos avaliados - Medicina, 
Enfermagem e Fisioterapia - e a implantação 
de novos programas e estratégias de ma-
rketing. 

Por tudo isso, a CPA tem sido sem-
pre elogiada pela forma como foi implan-
tada e conduzida, principalmente pela 
capacidade em motivar o suficiente para 
despertar o desejo de participação de to-
dos no processo.

Indicadores avaliados
1. Missão 

2. Corpo de professores/
pesquisadores 

3. Corpo discente 
4. Corpo técnico-administrativo 

5. Currículos e programas 
6. Produção acadêmico-científica 
7. Atividades de extensão e ações 

de intervenção social 
8. Infra-estrutura 

9. Gestão

Luciana Scapin Teixeira
Coordenadora da CPA e do NADD 

NADD: apoio integral  aos alunos e docentes
Visando à formação integral do cidadão ético e ao seu de-

senvolvimento consciente e responsável e por compreender a singu-
laridade do trabalho na área da saúde, o NADD foi idealizado com 
o objetivo de proporcionar atendimento a todos os alunos matricu-
lados, seus pais, docentes, coordenadores dos cursos, diretores e 
funcionários técnico-administrativos que estabeleçam relação direta 
ou indireta com os alunos ou professores. Ele funciona como agente 
facilitador e integrador dessas relações, promovendo a adaptação, 
a satisfação e a integração dos alunos com a Instituição, contribuin-
do, deste modo para a formação e para o exercício profissional.

Oferecer atenção especial aos alunos que residem em outros 
municípios é um dos desafios que o NADD abraça com afinco, pois 
60% dos alunos ingressantes vêm de diversas localidades do Brasil. 
O objetivo é dar suporte na adaptação à nova realidade, através 
de atendimentos que promovem o acolhimento e a integração dos 
alunos recém chegados à vida universitária. Todos são atendidos, 

acompanhados e, caso seja julgado necessário, são orientados a 
procurar ajuda especializada.

O NADD tem uma proposta de abordagem multiprofissio-
nal, apoiada pelo trabalho de uma psicóloga, uma pedagoga e uma 
advogada que recebem e direcionam os encaminhamentos realiza-
dos por profissionais que atuam na Faculdade, principalmente pe-
los coordenadores dos cursos, professores e funcionários. O atendi-
mento é estendido aos pais ou responsáveis pelos alunos. “Quando 
eu analiso um caso e julgo ser necessário entrar em contato com os 
pais, eu tenho o total apoio da Direção para fazê-lo. Os pais sempre 
gostam deste contato. Já vivenciei algumas situações dos próprios 
pais me pedirem para eu conversar com o filho deles”, diz a profes-
sora Luciana Scapin.

“Atualmente, a maioria dos atendimentos que realizamos é 
de alunos que procuram espontaneamente o serviço”, comemora a 
psicóloga. 
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Secretaria 

de Assuntos 

No centro do planejamento bem estruturado da Fa-
culdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de 
Fora (FCMS-JF)/SUPREMA, a Secretaria de Assuntos 

e Registros Acadêmicos é peça fundamental. A unidade é 
responsável por organizar, controlar e guardar toda a docu-
mentação referente à vida acadêmica do aluno. No entanto, 
muito além do cuidado com a documentação dos alunos, 
ela estabelece um link com o Ministério da Educação (Mec). 
“O trabalho desse setor é de muita responsabilidade, cabe 
a ele, por exemplo, expedir diplomas, providenciar registro 
nos órgãos competentes e atender às solicitações dos órgãos 
ligados ao sistema educacional”, conta a secretária geral, Gi-
sele Duque. 

Anualmente, assim como outras faculdades vincula-
das ao MEC, a SUPREMA fornece informações para o Ca-
dastro Docente, para o Censo da Educação Superior, que 
são dados estatísticos referentes a Instituição. Segundo Gi-
sele, “com esses dados o Mec avalia nosso trabalho, se a 
faculdade cumpre com suas funções enquanto Instituição de 
ensino, pesquisa e extensão.” Em adequação com os crité-
rios estabelecidos por este Ministério, através de uma visita 
in loco, é possível obter o reconhecimento do curso. Para 
atingir tamanha missão, a unidade conta com uma equipe de 
profissionais dedicada. 

Obter reconhecimento pelo Mec é o próximo passo 
da Instituição. A autorização para o funcionamento da fa-
culdade representou a primeira conquista. A secretária ge-
ral, Gisele Duque, conta que, para se abrir uma IES o Mec 
analisa diversos quesitos, como o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), os projetos pedagógicos dos cursos (PPCs) 
pretendidos, o conteúdo de cada disciplina, o corpo docente. 
“Se estiver tudo de acordo, ele autoriza o funcionamento. 
Posteriormente, com até 50% do curso em funcionamento, 
a Faculdade solicita o reconhecimento do mesmo. É nesse 
momento que o Mec avalia se tudo o que foi proposto está 
sendo executado de forma correta”, explica Gisele. 

No controle de tudo o que se refere aos registros, o 
trabalho da Secretaria de Assuntos e Registros Acadêmicos 
pode ser percebido antes mesmo de o aluno entrar na facul-
dade: no processo seletivo, na inscrição, no resultado do ves-
tibular, na matrícula. “Procuramos acompanhar todo o pro-
cesso de perto”, comenta a secretária geral. É esse cuidado e 
dedicação com a execução dos trabalhos que vem fazendo 
da SUPREMA um modelo de excelência.

Um desenvolvimento
acompanhado de

perto
Fazer parte da Família SUPREMA é motivo de orgulho 

para os cerca de 200 profissionais que atuam na Insti-
tuição. No entanto, para alguns desses funcionários e 

professores, participar do crescimento notório da Faculdade 
de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS-JF/
SUPREMA tem um valor ainda mais especial, afinal acompa-

nham o crescimento da Instituição desde que foi fundada. É 
o caso das funcionárias Danielle Evangelista da Conceição, 
Édna Arêdes e Gisele Duque Torres Gonçalves. Uma relação 
que, segundo elas, desde o início prazerosa, afinal está ba-
seada em pilares, como dedicação, valorização e constante 
aprendizado.

Trabalhar em uma instituição que acompanha 
as normas estabelecidas pelo MEC e pelos 
Conselhos da FCMS-JF/SUPREMA nos traz 
confiança, crescimento e credibilidade para 

desenvolver nossas atividades. Vivencio esta 
realidade desde o início e posso atestar que temos consegui-
do formar uma equipe de colaboradores arro-
jados e dispostos a cumprir a nossa missão de 
oferecer ensino de excelência.

Fazer parte da desta família desde o iní-
cio de suas atividades acadêmicas, para 
mim, é motivo de orgulho. É muito grati-
ficante acompanhar o crescimento da fa-
culdade e perceber que o nosso trabalho 

contribui para a concretiza-
ção da missão da Instituição, que é a de 
oferecer ensino de excelência para for-
mar profissionais na área de ciências da 
saúde.

Danielle Evangelista da Conceição
Secretária Adjunta da FCMS-JF/SUPREMA

Trabalhar na SUPREMA é uma realização pes-
soal e profissional muito grande. Fazer parte 
desta Instituição é um aprendizado diário, o 
reconhecimento da direção, dos alunos e dos 

meus colegas de trabalho é muito gratifican-
te. Tenho certeza do meu comprometimento 
com a Faculdade e me sinto honrada em fa-
zer parte dessa Instituição desde o início de 
suas atividades.

Gisele Duque Torres Gonçalves
Secretária Geral da FCMS-JF/SUPREMA

Édna Arêdes
Secretária das Coordenações da FCMS-JF/SUPREMA

e Registros Acadêmicos: no comando da situação

As funcionárias da SUPREMA
Maria de Fátima Sousa, Maria de Lourdes Almeida 
Vicente Neta e Bárbara Cristina Serafim Dantas Martins

Colaborando com o trabalho da Secretaria de Registros e Assuntos Acadêmicos,
Renata de Souza Rosa, Stella Longo Esteves, Eva Vilma Wanderley e Danielle Evangelista da Conceição
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Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade é vital na 

dinamização de processos

Otimizar o desempenho acadêmico e institucional. 
Esse é desafio que a funcionária e professora da Fa-
culdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de 

Fora (FCMS-JF)/SUPREMA, Soraida Sozzi Miguel, assumiu 
como coordenadora de Ensino, Pesquisa e Extensão da uni-
dade. 

Desde que foi implantado, o órgão vinculado à admi-
nistração acadêmica, através do Diretor de Ensino, Pesquisa 
e Extensão da Instituição, professor doutor Djalma Rabelo Ri-
cardo, acompanha o trabalho realizado por diversas unidades, 
como “colegiados e coordenações de cursos de graduação e 
pós-graduação, assessoria pedagógica, atividades de exten-
são, núcleos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
de Apoio ao Discente e ao Docente, de Prática Profissional 

e Estágios, Técnicos de Apoio Acadêmico, além 
da Comissão de Processo Seletivo de Acesso 

à Graduação”, enumera Soraida.
Para isso, Soraida Sozzi trabalha 

em parceria com a coordenadora pe-
dagógica, Maria José Amaral Ribeiro, 
e com a secretária geral, Gisele Gon-

çalves. Juntas, elas vêm desenvolvendo 
com maestria atribuições, como des-
pachar requerimentos, acompanhar 
processos de seleção, contratação 
ou dispensa de professores, formula-
ção e criação de cursos, execução 
de projetos pedagógicos dos cursos. 
Cabe à Coordenação de Ensino, Pes-
quisa e Extensão, ainda, administrar as 
atividades acadêmica, supervisionar a 
implementação e o desenvolvimento 
dos projetos pedagógicos, bem como 
avaliar a grade horária das disciplinas 
no período letivo. Da mesma for-
ma, a Coordenação de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, em har-
monia com outros setores da 
Faculdade, está atenta ao 
planejamento das ativida-
des acadêmicas futuras.

Coordenação e Diretoria 
de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da FCMS-JF/

 SUPREMA: trabalho em 
equipe é vital para a 

obtenção de resultados.

Assessoria Pedagógica
Apoio na medida certa

A Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de 
Fora (FCMS-JF)/SUPREMA implantou, em fevereiro de 
2005, um órgão de assessoria e de apoio ao aluno, 

aos docentes e ao corpo técnico-pedagógico. Sua principal 
função é dar suporte às ações pedagógicas dos cursos em 
relação ao desenvolvimento curricular.

A Assessoria Pedagógica, segundo a professora Ma-
ria José Amaral Ribeiro, está vinculada à Direção de Ensino, 
Pesquisa e Extensão e, pedagogicamente, às coordenações 
dos cursos. “Busca desenvolver formas de apoio permanen-
te ao estudante, individualmente e/ou em grupo(s), no que 
diz respeito à efetividade do processo pedagógico e de sua 
aprendizagem, bem como apoiá-lo psicologicamente em mo-
mentos de conflitos devido à natureza das atividades do curso 
ou a questões de natureza pessoal, quando interferirem com 
a aprendizagem do aluno, com a  relação com seus colegas e 
com os demais segmentos institucionais”, explica.

Com este propósito, “a assessoria pedagógica favore-
ce a eficácia do processo pedagógico, por meio da integração 
do aluno e do docente ao ambiente acadêmico e institucio-
nal, da interação do aluno e do docente como sujeitos do 

ensino e de sua interação com os 
diferentes componentes que inter-
vêm no ensino e na apren-
dizagem”, acrescenta Maria 
José Amaral Ribeiro.

A Assessoria Peda-
gógica contempla, em sua 
dinâmica de atuação, todos 
os segmentos envolvidos, de 
forma direta ou indireta, com a 
organização acadêmica da FCMS-
JF/SUPREMA. Privilegia, no en-
tanto, o aluno e o docente, 
enquanto sujeitos direta-
mente responsáveis pelo 
sucesso da atividade aca-
dêmica, trabalhando em 
equipe, numa atuação 
integrada com o Núcleo 
de Apoio ao Discente e 
Docente - NADD. 

Maria José Amaral Ribeiro
Coordenadora da Assessoria Pedagógica da FCMS-JF/SUPREMA

adesão democratiza
acesso ao ensino superiorFies

Democratizar o acesso à educação superior de quali-
dade - uma importante contribuição proporcionada 
pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de 

Juiz de Fora (FCMS-JF)/SUPREMA que, desde o início de sua 
criação, antecipando cenários, está aderida ao Programa de 
Financiamento Estudantil (FIES).

A iniciativa do Governo Federal tem como objetivo 
custear a formação superior de estudantes sem condições de 
arcar com os gastos de um terceiro grau. Para garantir a con-
cessão, os alunos devem estar matriculados em instituições 
particulares, cadastradas no programa. O FIES financia 50% 
do valor da mensalidade e o restante é assumido pelo pró-
prio estudante. Por ser um financiamento de longo prazo, 
“o aluno tem um tempo maior após o término de sua gradu-
ação para quitar o saldo devedor”, explica a Coordenadora 
do FIES Operacional na FCMS/JF, a psicóloga Luciana Scapin 
Teixeira.

A crescente procura, principalmente pelos Cursos de 
Medicina, Enfermagem e Odontologia, é uma prova do inte-
resse dos alunos pelo financiamento. Paralelamente, mostra 
que a FCMS-JF/SUPREMA está atenta às facilidades que as-
seguram ao aluno a formação superior. Além disso, ter sido 
aprovada para oferecer o FIES confere à unidade um grau a 
mais na excelência do ensino. É que, para participar do pro-

grama, a Instituição precisa ter uma avaliação positiva pelo 
Ministério da Educação (Mec). “Significa que o modelo de 
atendimento integral ao nosso aluno está no caminho certo. 
Fazemos de tudo para atender a todas as demandas presen-
tes e futuras, criando oportunidades a quem nunca imaginou 
que conseguiria se formar em um curso superior”, finaliza 
Luciana.

ano

2005

2006
1º semestre

número 
de vagas

Fisioterapia
Medicina

Enfermagem
TOTAL

Fisioterapia
Medicina

Enfermagem
Farmácia

Odontologia
TOTAL

inscritos

09
48
34
91

08
46
15
06
05
80

número 
de bolsas

concedidas

Fisioterapia
Medicina

Enfermagem
TOTAL

Fisioterapia
Medicina

Enfermagem
Farmácia

Odontologia
TOTAL

inscritos

05
27
18
50

03
21
07
02
02
35

Evolução de Fies

ProUni atrai alunos
de todo o país para a FCMS-JF

Na mesma diretriz do Fies está o ProUni. O programa 
é uma iniciativa do Ministério da Educação e vem 
com a proposta de conceder bolsas de estudos inte-

grais e parciais a alunos de baixa renda, em cursos de gra-
duação e seqüenciais nas instituições privadas de educação 
superior. Em contrapartida, as Faculdades inscritas recebem 
isenção de impostos.

A Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de 
Juiz de Fora (FCMS-JF)/SUPREMA é uma das parceiras do 
Programa. A opção aderida pela Instituição foi a bolsa in-
tegral, proporcionando 100% de desconto na mensalidade, 
independente do curso. Gerenciado pela assessora jurídica, 
a advogada Roberta Malvaccini, o programa vem registrando 
um número cada vez maior de interessados, “atraídos pela 
credibilidade e pela excelência do ensino oferecido pela Fa-
culdade”, comenta.

Os critérios de participação no programa, segundo 
determinação do Ministério da Educação, são renda familiar 
per capta inferior ou igual a um salário mínimo e meio, ter 
cursado o ensino médio em escola pública ou particular com 
bolsa integral financiada pela instituição de ensino e pon-
tuação mínima no Enem de 45 pontos. A inscrição é feita 
pela internet através do site do Ministério da Educação. É o 
próprio Mec o responsável pela classificação do aluno e pelo 
encaminhamento da relação dos nomes dos contemplados. 

Cabe às instituições conveniadas, “realizar uma entrevista 
após a classificação do aluno pelo Mec e certificar se o can-
didato preenche os requisitos exigidos. Para isso, analisamos 
a documentação exigida pelo Ministério e pela Instituição”, 
explica Roberta Malvaccini.

Segundo ela, algumas instituições de ensino superior 
aplicam um exame próprio nos alunos encaminhados pelo 
ProUni. O que não acontece na FCMS-JF. “Consideramos o 
Enem uma avaliação séria e que traduz de forma satisfatória o 
nível de conhecimento do candidato”, finaliza.

ano
2005

1º semestre

2006
1º semestre

2006
1º semestre

Fisioterapia
Medicina

Enfermagem

Fisioterapia
Medicina

Enfermagem

Fisioterapia
Medicina

Enfermagem

bolsas concedidas

Evolução do Pru-Uni

09
06
07

02
06
06

02
09
03

Roberta Malvaccini
Assessora jurídica da FCMS-JF/SUPREMA

Soraida Sozzi Miguel
Coordenadora de Ensino, Pesquisa 
e Extensão da FCMS-JF/SUPREMA
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No incentivo ao esporte,
o placar é sempre favorável

Consciente de que a promoção do esporte está direta-
mente relacionada à saúde, a Faculdade de Ciências 
Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS-JF)/ SU-

PREMA implantou um projeto especialmente destinado a esse 
fim. Com isso, os alunos da faculdade contam hoje com in-
centivos para a prática esportiva em diversas modalidades. A 
proposta, inaugurada em maio de 2006 e coordenada pelo 
professor de Educação Física, Dirceu Fábio Ribeiro, já mostra 
indícios de que a escolha foi acertada. Exemplo disso é que 
o primeiro campeonato de futebol da SUPREMA, o Torneio 
Dr. José Paixão de Souza, realizado no segundo semestre de 
2006, foi um verdadeiro sucesso. “Conseguimos formar 11 
equipes, com a participação de alunos de todos os cursos, 
além de funcionários, professores e diretores”, lembra Dir-
ceu.

Fora dos campos da unidade, a SUPREMA também 
teve participação expressiva. É que a Instituição marcou 
presença em competições, como a Copa Saúde de Futebol 
e o 2º Torneio de Futebol Universitário de Futebol de Cam-
po. Para garantir o placar sempre favorável, enquanto as 
equipes investem pesado em treinamento, a Faculdade faz 
sua parte, oferecendo a melhor estrutura para a preparação 
dos atletas. “Através de uma parceria com a Associação 
Atlética Banco do Brasil (AABB), as atividades são reali-
zadas nesse clube, englobando modalidades, como futsal 
masculino e feminino, handebol e futebol soçaite”, conta 
o coordenador de esportes da SUPREMA.

Independente do placar, a vitória para os partici-
pantes do projeto está garantida. Segundo Dirceu Fábio 
Ribeiro, a SUPREMA não mediu esforços para inovar, “pro-

porcionando aos alunos a prática esportiva juntamente com 
a atividade intelectual.” O resultado positivo é destino certo. 
“A motivação renova o espírito e aumenta o 
rendimento, além disso, corpo sadio é sinôni-
mo de mente saudável”, explica Dirceu.

O diretor de Integração da 
FCMS-JF/SUPREMA, Jorge 

Montessi, e o Coordenador 
de Esportes da Faculdade, 

Dirceu Fábio Ribeiro

Cultura, educação e cidadania
nos palcos da SUPREMA

No incentivo cultural, promovido pela Faculdade de 
Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS-
JF)/SUPREMA, o destaque é o “Teatrando na Saúde”. 

Inaugurado no segundo semestre de 2006, o projeto vem dan-
do exemplos de que educação, cidadania e cultura podem 
caminhar juntas. “Nossa proposta é integrar as ferramentas 
do teatro com informações sobre os cuidados com a saúde”,  
orgulha-se a coordenadora do Núcleo de Apoio ao Discente 
e ao Docente (NADD) da instituição, Luciana Scapin. Além 
disso, segundo ela, o projeto “propicia, ao mesmo tempo, 
a formação dos alunos e a transmissão de conhecimento à 
população de Juiz de Fora.” 

Para os cerca de 25 alunos atendidos pelo “Teatrando 
na Saúde”, a cada semestre, os benefícios são muitos e o 
aprendizado constante. Dentre as conquistas está a aquisição 
de uma ampla consciência corporal, já que o teatro trabalha 
com a voz, a postura, a expressão e o movimento. Oportuni-
dade “que proporciona aos alunos, maior desenvoltura e me-
lhoria da inibição, facilita a adaptação e a socialização, além 
de fortalecer o sentimento de equipe”, afirma Luciana. Nessa 
tarefa, a coordenadora do NADD trabalha em conjunto com 
a professora Mariângela Gonçalves Figueiredo. A participa-
ção efetiva da Casa de Cultura Estação Palco é outra impor-
tante contribuição para o sucesso do projeto. É que, “além do 

teatro, a casa de cultura oferece preços especiais aos alunos 
da SUPREMA em outros cursos, como teclado, violão e de 
contadores de histórias”, explica Luciana Scapin.

No entanto, o grande destaque do “Teatrando na Saú-
de” está em sua contribuição social. Prova disso é que o local 
escolhido para a primeira apresentação do grupo de teatro, 
realizada no dia 10 de dezembro de 2006, foi o Centro Co-
munitário Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Furtado de 
Menezes. Em cartaz, a obra-prima da escritora Maria Clara 
Machado, “O Boi e o Burro a Caminho de Belém”, e, na 
platéia, a perfeita integração entre professores, diretores e 
alunos, além de familiares e da comunidade.  

“Teatrando na Saúde”: projeto de teatro concilia 
cultura, educação e cidadania

Vestibular
o registro da ascensão

O aumento crescente de inscritos no vestibular da Fa-
culdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de 
Fora (FCMS-JF)/SUPREMA é um importante registro 

de que a Instituição de ensino superior vem firmando seu 
reconhecimento no cenário nacional. Em 2007, os mais de 
640 inscritos constatam outras perspectivas que vão além da 
análise quantitativa. “Através da divulgação da Faculdade pe-
los próprios alunos, as pessoas nos procuram porque sabem 
que nossa proposta pedagógica é inovadora. Isso não acon-
tecia antes, afinal, tudo era novo, a Faculdade estava sendo 
criada”, conta a integrante da Comissão de Processo Seletivo 
para Acesso à Graduação (COPSAG), Gisele Duque.  

 A grande demanda para prestar o vestibular na SU-
PREMA adquire significado importante, tendo em vista o au-
mento do número de Instituições na área de saúde em Juiz de 
Fora, nos últimos anos. Desde que foi criada a Faculdade, 
a escolha por freqüentá-la só tem aumentado. A 
procura dos alunos de Juiz de Fora e região 
era esperada. No entanto, a Faculdade vem 
atraindo pessoas de diversas partes do Bra-
sil. Segundo o perfil dos candidatos, le-
vantado pela Instituição de Ensino, mais 
de 60% dos estudantes são de outros 
municípios e até de outros Estados. 

 Outro dado importante é o 

levantamento realizado pelo Núcleo de Apoio ao Discente 
e ao Docente (NADD)  que, através de pesquisas, constatou 
que o número de estudantes que procuram transferência para 
a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora 
é muito maior do que dos que saem da Instituição, antes de 
concluírem a graduação. “Assim mesmo, os poucos alunos 
que deixam a Faculdade o fazem por questões particulares e 
demonstram grande interesse em voltar depois de soluciona-
do o problema pessoal”, afirma Gisele. 

 No início de sua atuação, a Suprema oferecia dois 
cursos de graduação. Hoje são cinco opções na área de saúde 
já em funcionamento – Medicina, Odontologia, Farmácia, 
Fisioterapia e Enfermagem – todos autorizados pelo Minis-
tério da Educação (Mec), além de mais de 15 especialidades 
de pós-graduação e 10 em extensão. Não é difícil entender 

porque a Faculdade obteve ascensão vertiginosa, afinal 
cumpre todos os quesitos necessários para oferecer 

ao discente um ensino atento à qualidade dos 
serviços e em constante atualização. “Temos 

uma proposta pedagógica diferenciada. 
Além de aulas com professores qualifica-
dos e inseridos no mercado, oferecemos 
ao aluno a oportunidade de aprender na 
prática, desde o início do curso”, con-
firma Gisele Duque.

“Desde que foi criada, a 
escolha pela Suprema só 

vem aumentando. A 
Faculdade vem atraindo 

pessoas de diversas 
partes do Brasil.”
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Quadro de pessoal 
e equilíbrio financeiro: 

o elo do desenvolvimento

Número de 
Funcionários da 
FCMS-JF/SUPREMA
(divididos por setor)

Secretaria de Registros Acadêmicos: 08
Pós-Graduação: 02
Compras: 03
Marketing e Comunicação: 01
Tecnologia da Informação: 03
Docentes: 139
Obra: 28
Hospital e Maternidade
Therezinha de Jesus: 120
Jurídico: 01
Fies: 01

Diretoria: 08
Recursos Humanos: 04
Financeiro: 04
Informática: 03
Limpeza: 08
Vigilância: 05
Biblioteca: 04
Laboratório de Saúde: 06
Orientação Pedagógica: 02
Coordenações: 10
Central de Informações: 04

Lidar com dois segmentos tão importantes para a socieda-
de - Educação e Saúde - exige da Faculdade de Ciências 
Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS-JF)/ SUPRE-

MA dedicação redobrada. Para isso, a Instituição investe, 
principalmente, em seu grande patrimônio: as pessoas. “O 
diferencial é o capital humano. O mercado já oferece fer-
ramentas organizacionais a todos os concorrentes. Por isso, 
apostar nos colaboradores é a principal meta da SUPREMA”, 
afirmam os diretores, Dr. Ângelo Marciano e Dr. 
José Mariano Soares. 

Dentro dessa política de gestão de 
pessoas, os diretores têm sido enfáticos 
na constante promoção de valores, como 
integração, transparência, cooperação, 
dedicação e empenho no atendimento aos 
clientes, superação dos obstáculos e aper-
feiçoamento profissional. Aliás, esse último 
item está entre as principais preocupações 
da equipe de Recursos Humanos. “A SUPRE-
MA é uma Instituição de Ensino que cuida do 
seu capital intelectual e que constrói uma relação 
inteligente entre estratégia e pessoas, conseguindo, 
assim, diminuir as insatisfações individuais e organizacionais, 
atrair novos talentos e alcançar mais facilmente seus objeti-

vos”, explica o gerente de RH, Al-
tamiro Daniel de Jesus. 

Todo o trabalho é 
realizado seguindo o pla-
nejamento estratégico da 

Faculdade. O diretor 
Ângelo Marciano conta 
que “o que ainda não 
foi feito é porque re-

almente não está no tempo de ser realizado, no entanto, o 
projeto de benefícios está bem definido. Não vamos só se-
guir as regras do sindicato dos trabalhadores, como vamos 
extrapolar todas as necessidades”, enfatiza. Essa valorização, 
aliás, a SUPREMA garante graças a uma equilibrada política 
financeira que favorece tanto funcionários, professores quan-
to alunos. Faz parte, por exemplo, das atribuições da dire-
toria financeira a negociação com os discentes em questões 

burocráticas, como o pagamento das mensalidades. 
“Ciente das peculiaridades de cada caso, esta-

mos sempre abertos para ajudar os alunos da 
melhor maneira possível no que diz respeito 
a essa questão”, afirma Dr. Ângelo Marcia-
no. E mais. Fica a cargo da diretoria, ain-
da, a adesão da SUPREMA a programas de 
incentivos estudantis, dentre eles o Fies e 
o Pro-Uni. Esse trabalho vem assegurando 

à diretoria financeira o mérito de taxas de 
inadimplentes cada vez mais baixas. 

Auxiliando toda a atuação está o fato 
de a diretoria financeira ser também respon-

sável pelo Centro de Sistema e Tecnologia da 
Informação (CSTI), responsável pelas formas de acesso às 
redes de comunicação e informação de toda a Instituição. 
Isso inclui diversos recursos e formas de acesso, como a rede 
corporativa, que armazena no servidor dados como docu-
mentos, planilhas, apresentações, fotos e vídeos, intranet, e-
mail e mensagem instantânea. Um dos destaques do CSTI é o 
Sistema de ERP (Enterprise Resource Planning) Corpore, que 
integra todos os departamentos e funções da SUPREMA em 
um sistema de computador, servindo às necessidades de cada 
uma das diferentes seções da Faculdade.

O diferencial é o 
capital humano. O 
mercado já oferece 

ferramentas organizacionais
a todos os concorrentes.

Por isso, apostar nos
colaboradores é a
principal meta da

SUPREMA”

Ana Carolina Chinelato
Gerente Financeira da FCMS-JF/SUPREMA

Altamiro Daniel de Jesus
Gerente de RH da FCMS-JF/SUPREMA

Águila Teles de Almeida
Técnica em contabilidade da FCMS-JF/SUPREMA

Andréa Azevedo
Assistente administrativa da FCMS-JF/SUPREMA

Ângelo Marciano 
Diretor Financeiro da FCMS-JF/SUPREMA

Da esquerda para a direita
Angelina Aparecida Gomes Vieira, Edson Marcello Agricio, Daniela Aparecida Bahia, José Roberto Corrêa da Silva, Antônio 
Marcos Bahia, Alessandra Garcia Reis Belindo, Emerson Ribeiro Meireles e Ricardo Gregório
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Qualidade 
é o grande triunfo

da administração da FCMS-JF

Premiações 
atestam excelência da Faculdade 

Premiação Ouro no Top of Quality 2004, vencedor do Prêmio Ex-
celência 5S, menção honrosa no Prêmio Juiz de Fora de Quali-
dade e Produtividade (PJFQP) 2006 e um índice de 98% de apro-

veitamento nas auditorias internas do programa 5S enquanto diversas 
outras empresas não alcançam 70%. Tudo isso se deve à certeza de 
que não existe outro caminho de crescimento que não o da excelência, 
o que explica os resultados surpreendentes obtidos pela Faculdade de 
Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS-JF)/SUPREMA na 
busca pela qualidade total. Essa constatação é motivo de orgulho para a 
Instituição e, em especial, para o consultor Eliezer de Santana e o dire-
tor Adjunto de Planejamento e Administração da Faculdade, Dr. Iomar 
Pinheiro Cangussu, que declara: “pela primeira vez na história da qua-
lidade em Juiz de Fora, a SUPREMA foi a única empresa que conquistou 
ouro em apenas três meses de implantação do projeto”.

 Esse resultado, segundo eles, vem de uma prática aparente-
mente simples: “fizemos da qualidade uma parte do nosso dia-a-dia. 
Por isso, já é um costume normal dos nossos funcionários”, conta 
Cangussu.  No entanto, para implantação do programa, durante cinco 
semanas de treinamento foram enfatizados os tópicos que dão nome 
ao programa 5S: seletividade, sistematização, sem sujeira, saúde e so-
cialização.Toda a equipe de profissionais da Instituição participou de 
palestras expositivas e diagnósticas, onde foram levantadas motivações 
e pontos de melhoria. Assim, foi possível delinear as atividades a serem 
seguidas pela empresa. “Um desafio cumprido num ritmo de resposta 
invejável. A Faculdade tem um feedback muito rápido”, comenta Elie-
zer Santana.

 Outro ponto em destaque é que, diante da excelência no 
estabelecimento do projeto de qualidade, hoje o nível de melhorias 
sugeridas pela consultoria vem sendo reduzido consideravelmente. “A 
cultura da Instituição está tão impregnada pela qualidade que, tão im-
portante quanto resolver rapidamente o que é apontado como sugestão, 
é a antecipação de cenários pela própria equipe”, afirma o consultor. 
Ainda sim, duas vezes ao ano, a Instituição de Ensino passa por três 
tipos de avaliação: a pré-auditoria, quando são colocadas as sugestões 
de aprimoramento; a auditoria sem aviso, 100% comportamental, para 
conferir o desempenho de setores escolhidos aleatoriamente; e uma que 
avalia o sistema como um todo.

 Para a obtenção de resultados, o trabalho em equipe foi essen-
cial. Delineados pelo programa 5S, todos os colaboradores da SUPRE-
MA foram fundamentais na consolidação de uma administração bem 
estruturada. “Percebemos que cada um está sempre preocupado em, 
no mínimo, manter o patamar que já atingiu. No entanto, na maioria 
das vezes, as pessoas vão além do que foi sugerido, superando as 
expectativas”, explica o médico Iomar Pinheiro Cangussu. A respon-
sabilidade de uma política de gestão de qualidade bem estruturada, 
mais do que um compromisso, é hoje uma conseqüência natural 
do processo. “Queremos construir nosso trabalho em cima de um 
alicerce firme. Sem uma boa base não se constrói nada duradou-
ro. É a nossa forma de reafirmarmos nosso compromisso”, resu-
me Dr. Cangussu.

Iomar Pinheiro Cangussu
Diretor Administrativo/Logística da FCMS-JF/SUPREMA

Apenas três anos de atuação e a Faculdade de Ciên-
cias Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS-JF)/ 
SUPREMA contempla um incomparável histórico de 

sucesso na gestão da qualidade. Um fato confirmado pela 
quebra de recordes em premiações do gênero. Um deles é 
que a Instituição é a primeira empresa, em toda a história do 
prêmio Top Quality, a receber uma titulação na categoria 
Ouro do programa 5S, em apenas três meses de realização 
do projeto. 

E, não pára por aí. Já no primeiro ano de participa-
ção no Prêmio Juiz de Fora de Qualidade e Produtividade 
(PJFQP), a Instituição recebeu Menção Honrosa. Uma prova 
mais do que concreta de que a Faculdade está no rumo certo 
em relação à gestão da empresa, em seus aspectos econômi-
co, social, sócio-ambiental, responsabilidade social e com 
foco no cliente. O reconhecimento, conquistado juntamen-
te com a Embrapa Gado de Leite, no mercado há 30 anos, 
denota a expressão da Instituição de Ensino que está apenas 

iniciando sua trajetória. “Esse é um prêmio significativo que 
representa, sem dúvida, um grande feito, coroando o suces-
so de nossas ações”, comemora a Assessora de Qualidade e 
Planejamento, Daniela Panachão Benício de Aguiar. 

E mais. Por dois anos consecutivos, a Faculdade con-
quistou o Prêmio Excelência 5S, uma evidência máxima da 
qualidade na cidade. Isso porque a Instituição concorreu 
com empresas conceituadas, como Belgo Mineira, Hospital 
Monte Sinai e Instituto Vianna Júnior. O mérito dessa vitó-
ria, a assessora Daniela Aguiar divide com toda a equipe. 
“Quando falamos em qualidade não é uma pessoa apenas. 
Nós sugerimos as diretrizes, mas quem faz acontecer são 
os funcionários. Por isso, todos devem estar empenhados, 
desde os colaboradores até os diretores.”

A busca pela qualidade não é um processo estagna-
do. A Faculdade está empenhada em um ciclo de melhoria 
contínua, tanto de gestão quanto nas premiações. “Não va-
mos parar mais”, completa a assessora.

Vencedor da categoria Ouro do Prêmio TOP OF 
QUALITY no Programa 5S 

Menção Honrosa à FCMS-JF/SUPREMA no Prêmio 
Juiz de Fora de  Qualidade e Produtividade
Premiação Top Quality - Categoria Top Excelência 
para o Programa 5S da FCMS-JF/SUPREMA
Prêmio “Top of Mind Brazil de Consagração Públi-
ca Brasileira 2005/2006”, categoria Faculdades e 
Universidades
Título “Leão de Honra – Prêmio Quality Interna-
cional”, categoria Destaque Educacional Nacional 
– Qualidade e Tecnologia em Ensino

Título de Menção Honrosa no Prêmio Juiz de Fora 
de Qualidade e Produtividade
Premiação Top Quality - Categoria Top Excelência 
para o Programa 5S da FCMS-JF/SUPREMA 

•

•

•

•

•

•

•

Prêmios
2004

2005

2006
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SupremAlegria Calourada Solidária Dia Nacional da Responsabilidade Social Campanha do Agasalho

Em todos os processos em que atua, a Faculdade de 
Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS-
JF)/SUPREMA coloca a sua marca de qualidade. Não 

poderia ser diferente em seu compromisso com a população 
de Juiz de Fora. Consciente de que a responsabilidade so-
cial deve ir além do discurso, muitas são as iniciativas que 
fazem da Instituição um modelo a ser seguido.

A “Calourada Solidária” confirma esse pensamento. 
Em duas edições realizadas, a SUPREMA vem demonstrando 
sua participação ativa no apoio aos que precisam e no traba-
lho de conscientização dos alunos, através de visitas a insti-
tuições assistencialistas, captação de doadores de sangue e 
medula óssea, campanhas de doação de agasalhos, alimen-
tos, fraldas geriátricas. As atividades são simples, mas os re-
sultados imensuráveis. “A visita dos alunos a instituições de 
caridade, como à Fundação João de Freitas, prova que levar 
alegria para os outros é levar saúde também, pois contribui 
para o fortalecimento mental”, comenta a coordenadora do 
Curso de Enfermagem, Maria das Graças Fonseca.

O Dia da Responsabilidade Social também já faz 
parte da programação anual da SUPREMA. A idéia é base-
ada na promoção de medidas preventivas, levando para as 
ruas de Juiz de Fora alunos e professores de todos os cursos 
de graduação. Hipertensão, doenças sexualmente transmis-
síveis (DST) e AIDS, riscos do uso incorreto de medicamen-
tos, cuidado com o idoso, importância da água potável, uso 
do cinto de segurança no banco traseiro e tratamento do 
câncer do colo de útero são alguns dos assuntos abordados 
pelo evento. Os temas escolhidos são sempre bastante atu-
ais. “A hipertensão, por exemplo, é uma das grandes cau-
sas de doenças crônicas e agudas que acometem um amplo 

número da população brasileira”, afirma Maria das Graças. 
Segundo Soraida Sozzi, coordenadora do curso de Farmá-
cia, “cerca de 40% dos atendimentos no pronto socorro são 
em conseqüência da auto-medicação porque não existe re-
médio inofensivo.”

Foi nesse mesmo compasso e ciente da situação es-
tressante e traumática para paciente e familiares geradas 
pela doença e hospitalização que a SUPREMA criou o pro-
jeto “SupremAlegria”. A proposta é animar crianças com 
brincadeiras, atividades físicas, exercícios de coordenação 
e de equilíbrio, tudo isso graças à colaboração de alunos 
voluntários do Curso de Fisioterapia. “Além de estimular a 
recuperação dos pacientes, o projeto contribui para a forma-
ção humanística e o desenvolvimento do senso de cidadania 
de nossos alunos que têm a oportunidade de vivenciar a 
realidade da saúde nas comunidades”, explica o diretor de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, Dr. Djalma Rabelo.

A consciência social da SUPREMA vem conquistan-
do muitos adeptos, dentre eles os próprios discentes da uni-
dade. Um exemplo foi a nobre iniciativa do aluno do 6º pe-
ríodo de Fisioterapia, Alexandre Paes Almada. Com o apoio 
de toda a direção, foi ele o responsável pela realização da 
campanha do agasalho 2006, realizada nas instalações da 
Faculdade. A atividade contou com a participação de todos 
os alunos da Instituição.

Esse é um princípio que extrapola as atividades em 
dias específicos, ou seja, “começa no trabalho do dia-a-dia, 
no convívio com o companheiro. Prezamos muito por isso, 
afinal, a responsabilidade social tem que ser feita de cora-
ção, sem intenção no que se vai ter de retorno”, afirma a 
analista de negócios da Faculdade, Vivia Pessamiglio.

Estar preparado para enfrentar os desafios do cotidiano 
profissional em um mercado de trabalho cada vez mais 
competitivo atormenta muitos recém-formados. Essa re-

alidade, no entanto, não vale para os alunos da Faculdade 
de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS-JF)/ 
SUPREMA, pois faz parte das metas da Instituição oferecer 
perspectivas profissionais concretas aos graduandos. Quem 
confirma isso são os principais beneficiados pelos constantes 
investimentos na Faculdade: os alunos.

Quem fala em nome do Curso de Odontologia é o 
coordenador geral do Diretório Acadêmico (DA), Vinícius 
Samor de Lacerda. O estudante acredita que a principal evi-
dência do ensino diferenciado da Faculdade é a preocupação 
com a formação humanista. “Tenho certeza de que serei um 
agente transformador da realidade à minha volta, através da 
profissão que escolhi. Isto eu aprendi na SUPREMA e vou 
levar para minha prática por toda a vida”, resume. Essa per-
cepção é possível graças ao convívio com os pacientes logo 
no início do Curso. “Podemos confirmar se essa é mesmo 
a nossa vocação, uma vez que estamos em contato com a 
profissão desde o primeiro período, através das disciplinas es-
pecíficas e, a partir do segundo período, com a participação 
no projeto de atendimento à comunidade”. Ele acrescenta, 
ainda, o suporte físico da Faculdade, que possui todos os 
equipamentos necessários ao ensino da Odontologia, “sem 
falar da possibilidade de uma prática muito próxima da reali-
dade, proporcionada pelo fato de a SUPREMA ter seu próprio 
hospital, a Maternidade Therezinha de Jesus”.

A proximidade com os diretores e professores da Ins-
tituição é para o estudante um aditivo importante. “Encon-
trei na SUPREMA uma gestão democrática, aberta, onde eu, 

como aluno, sou ouvido todas as vezes que preciso reivin-
dicar alguma demanda”. Mais do que isto, “sou realmente 
protagonista, tenho a oportunidade de participar ativamente 
da gestão do meu Curso”, declara. A opinião é comparti-
lhada pela coordenadora geral do Diretório Acadêmico de 
Medicina, Eveline Montessi Nicolini. “As demandas enca-
minhadas são todas atendidas, rapidamente e na forma de 
ações concretas. O corpo docente, sem exceção, está sem-
pre disponível, pronto a nos ajudar, independente da difi-
culdade, numa comunicação estreita com os estudantes”.

O respeito proporcionado aos alunos também é de-
monstrado através da pontualidade dos professores e do 
atendimento irrestrito ao programa divulgado. Um tratamen-
to humano que inclui projetos aparentemente sem relação 
com a área da saúde, como um grupo de teatro, para auxi-
liar alunos com qualquer tipo de dificuldade de expressão. 
“Observamos com orgulho como os funcionários falam bem 
da Faculdade. Temos a sensação de que somos, todos, uma 
família. Ainda não encontrei outro clima igual”, comemora 
Eveline.

Apesar da jovialidade do Curso, como é o caso da 
Farmácia, os alunos já conseguem perceber diferenciais da 
FCMS-JF em relação a outras unidades. A representante do 
Curso de Farmácia, Paula Isabelita Reis Vargas, acredita que 
um deles está nas turmas com número reduzido de alunos, 
“o que nos possibilita um aprendizado especial”, comenta. 
Isso, segundo ela, sem falar na agenda de eventos de atuali-
zação e dos projetos de extensão disponíveis. “É uma políti-
ca de portas abertas, com liberdade de se chegar a qualquer 
um dos diretores para apresentar suas reivindicações, que 
são ouvidas e resolvidas”. 

Alunos aprovam
atuação da FCMS-JF

SUPREMA e Responsabilidade Social:
uma aliança que veio 

marcar Juiz de Fora
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Busca por
referência nacional

pauta trabalho do Hospital e
Maternidade Therezinha de Jesus

A inovação das propostas de ensino e de atuação impres-
sas pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de 
Juiz de Fora (FCMS-JF)/SUPREMA se estende, também, 

ao Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, coassumido 
em outubro de 2005. Com isso, Juiz de Fora ganha um novo 
hospital universitário, com capacidade para realizar procedi-
mentos de média e alta complexidade, como serviços de Me-
dicina Nuclear, Urologia Intervencionista e cirurgias cardíacas. 
A unidade vem transformando a Instituição em referência re-
gional.

“Neste ano, a unidade começa a atuar como hospital 
geral, com 160 leitos - 60% para os pacientes do SUS - repre-
sentando um acréscimo de 167% no número de leitos disponi-
bilizados, e 14 ambulatórios. Cerca de 1,5 milhão de pessoas 
serão beneficiadas em todos os 21 municípios da micro-região 
de Juiz de Fora”, ressalta o diretor de Integração da Faculdade, 
Dr. Jorge Montessi. E os planos não param por aí. Segundo ele, 
o Hospital já funciona como clínica-escola e com atendimento 
de fisioterapia, mas o objetivo é expandir com vultosidade, 
pois “o hospital é um esteio na formação do aluno. A resoluti-
vidade pré-hospitalar só é adquirida na prática”. 

O credenciamento junto ao SUS já foi solicitado e 
a iniciativa será providencial, principalmente, com a inau-
guração de 20 novos leitos de CTI para adultos e 12, para 
UTI pediátrica, grande gargalo detectado na cidade para o 
atendimento público. A expansão contempla ainda a im-
plantação do primeiro Centro de Parto Normal da cidade 
e região; de uma Unidade de Terapia Intensiva adulta com 
20 leitos; serviço de transplante de órgãos; e do Centro de 
Tratamento de Queimados.

De acordo com o diretor Jorge Montessi, as metas 
são ambiciosas e a idéia é proporcionar o que há de melhor 
em oportunidades para os alunos. Essa é uma escolha que 
está pavimentando o caminho da SUPREMA, não apenas 
para atingir o máximo em termos de qualidade de ensino, 
mas também para que, daqui a cinco anos, a unidade hospi-
talar consiga o credenciamento junto ao Ministério da Saúde 
como Hospital Universitário. “Tentamos levar o máximo aos 
estudantes para que eles estejam aptos a exercer a carreira, 
dentro da estratégia da saúde da família, atuando de forma 
multiprofissional, com integralidade, humanismo e ética”, 
completa Dr. Montessi.

1978 2006

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus em números

antes depois

Área construída
Números de leitos
Número de funcionários
Centro Cirúrgico
Leito pós-anesteia

5 mil m²
60
60
6
-

9 mil m²
160
350
11
11

Novos Serviços
Procedimentos cirúrgicos de alta complexidade 
(Neurocirurgia, Cirurgia Cardíaca, Ortopedia, 
Transplante e outros)
Treze leitos UTI Neonatal e Infantil
Vinte leitos UTI e Unidade Coronariana Adulto
Serviço de Hemodinâmica
Laboratório de Análises Clínicas e patológicas
Serviço de Hemodiálise
Centro de Exames Radiológicos, com Raios-X e 
Tomografia Computadorizada
Serviço de Medicina Nuclear
Serviço de Endoscopia Digestiva
Serviço de Litotripsia, Braquiterapia, Urodinâmica
Centro de Fisiologia
Posto de Coleta de Leite Humano
Centro de Parto Normal com 10 unidades individuais
Ambulatório com mais de 40 especialidades: 
Cardiologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, 
Otorrinolaringologia, Urologia, Neuropediatria e outras.

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Investimento
Ampliação da área física e aquisição de equipamentos de 
alta tecnologia, através de parceria da SUPREMA com a 
Secretaria Estadual de Saúde / MG

Metas
Titulação “Hospital Amigo da Criança” (Programa do 
Ministério da Saúde que incentiva o aleitamento materno 
e define ações voltadas a criança)
Implantação do Centro de Assistência de Alta Complexi-
dade em Fissuras Lábio-Palatais
Centro de referência no tratamento de idosos
Implantação do Serviço de Transplante de Órgãos
Centro de Tratamento de Queimados
Implantação de setores de alta complexidade em Ortope-
dia, Neurologia e Cardiologia

Qualidade Premiada
Implantação de Programa 5S de qualidade, conquistando 
o prêmio Top Quality Bronze, que reflete a qualidade do 
atendimento e das práticas clínicas

•

•

•

•
•
•
•

•
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Beatriz Farah
Coordenadora do Programa Integrador da FCMS-JF/SUPREMA

Um diferencial não só voltado para a formação de 
profissionais da área da saúde, mas alicerçado no 
compromisso com a cidadania, ética, com atitudes 

voltadas a suprir as demandas e necessidades da sociedade, 
contribuindo de forma efetiva para a solução de problemas 
locais, regionais e nacionais, essa é mais uma proposta da 
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora 
(FCMS-JF)/SUPREMA.

O ideal é estampado na Missão da SUPREMA e resu-
me o trabalho de responsabilidade social da Instituição, tra-
duzido no Programa Integrador. “Através do trabalho integra-
do com as equipes das Unidades Básicas de Saúde, os alunos 
desenvolvem atividades coerentes e necessárias na comuni-
dade. É um caminho de mão dupla, os discentes aprendem 
na prática os contextos reais e a comunidade e equipe viven-
ciam a resposta das ações desenvolvidas. É uma proposta de 
mudança na formação e na relação ensino-serviço”, resume 
a coordenadora, Beatriz Farah. 

“O contato, desde cedo, com a realidade, além de 
extremamente proveitoso, do ponto de vista acadêmico, é 
uma excelente oportunidade de o aluno criar um novo olhar 
sobre o cidadão, em toda sua integralidade. O cidadão deve 
estar consciente de que mais do que oferecer medicamento, 
consulta, tratamento, é preciso entender e escutar para inter-
vir”, acrescenta o diretor de Integração de FCMS-JF, Dr. Jorge 
Montessi.

Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Saú-
de, Saneamento e Desenvolvimento Ambiental da Prefeitura 
Municipal de Juiz de Fora, o Programa Integrador (PI) envolve 
um total de 520 estudantes e atende, diretamente, mil famí-
lias em dois anos e meio de realização. Ao todo, o projeto 
polariza um universo de 16.911 habitantes, aproximadamen-
te 4% do total da população de Juiz de Fora. Os bairros con-
templados são: Santa Cecília, Vila Olavo Costa, Furtado de 
Menezes e Santa Efigênia, com a possibilidade de ampliação 

para mais dois em 2007. “Um trabalho de equipe mesmo”, 
confirma Dr. Montessi.

Para o diretor, todo o empenho traduz “a oportunida-
de ímpar de integrar os alunos do 2º ao 6º períodos, de todos 
os cursos da Faculdade, às condições, questões e busca de 
soluções para os problemas de saúde da comunidade, en-
fatizando a prevenção e a promoção da saúde”. Os alunos 
passam por diversos momentos. O PI 1 tem como objetivo 
conhecer a comunidade e os fatores determinantes do pro-
cesso saúde/doença. No PI 2, conhecem as famílias numa 
abordagem biopsico-social, ou seja, integral. O PI 3, através 
da concepção de vigilância à saúde, identifica os indicadores 
epidemiológicos e sanitários da comunidade. O PI 4 trabalha 
o planejamento estratégico situacional e, no 
PI 5, tem início a prática profissional. 
“Todo o programa oportuniza ao aluno 
ter um conhecimento da comunida-
de para intervir com mais responsa-
bilidade social nos problemas de 
saúde, seja ele individual ou cole-
tivo”, explica Beatriz Farah.

Quanto à aceitação, o di-
retor Montessi é incisivo: “a una-
nimidade impera entre os corpos 
docente e discente”. Para ele, 
“esta preocupação com a qua-
lidade do ensino vem conquis-
tando não só respeitabilidade 
no segmento, como atraindo 
e cativando os alunos, que 
sentem nas oportuni-
dades oferecidas pela 
Faculdade um melhor 
aproveitamento dos 
conteúdos”.

Programa Integrador
formação com responsabilidade social
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EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS

2004

16/06 - Realização da palestra sobre clonagem, proferida 
pelo professor José Geraldo Teixeira. 

Outubro - Comemoração do Dia do Fisioterapeuta com ciclo 
de palestras.

2005

12 e 13/05 - Promoção da II Semana de Enfermagem, com o 
tema “Bioética e os modos de ser da Enfermagem”. 

10/09 - Realização, na FCMS-JF/SUPREMA, do treinamento 
“Estudo randomizado, duplo-cego”, com vacinas contra a 
febre amarela das subcepas 17D e WHO 17DD-213/77 em 
criança, coordenado por técnicos do Instituto Bio-Mangui-
nhos/ Fiocruz.

13/10 - Realização da palestra “Fisioterapia Veterinária”, em 
comemoração ao Dia do Fisioterapeuta.

04 e 05/11 - Realização da “I Jornada Médica da FCMS-JF/ 
SUPREMA”. Palestras sobre choque; princípios de cirurgia 
oncológica; trauma torácico; Câncer de Cólon: seleção da 
população de risco; presente, passado e futuro da Endosco-
pia; feridas e cicatrização tecidual na visão da Cirurgia Plás-
tica e células-tronco.

2006

05 e 06/05 - Realização do “I Simpósio de Fisioterapia da 
FCMS-JF/SUPREMA”. Palestras sobre Equoterapia e Fisiote-
rapia; Órteses e Próteses; Crochetagem; Reabilitação Car-
diopulmonar e Metabólica; avaliação e tratamento; atuação 
do fisioterapeuta na UTI adulto; envelhecendo com saúde; 
Hidroterapia: método Halliwick. 

12/05 - Visita do representante do Conselho Regional de Far-
mácia, secção Juiz de Fora, com apresentação de palestra.

19 e 20/05 - Realização da “III Semana de Enfermagem”. 
Conferência sobre o mercado de trabalho: desafios e pers-
pectivas. Palestras sobre “A arte como forma de expressão na 
Enfermagem”; mesas redondas sobre “Enfermagem especiali-
zada: perspectivas e desafios”; “Os modos de ser e de fazer a 
Enfermagem contemporânea: ensino, pesquisa e extensão”; 
“Atuação do enfermeiro na Estomaterapia”; “Atuação do en-
fermeiro no cuidado de feridas”; “Atuação do enfermeiro nas 
terapias não-convencionais”; “Parto humanizado”.

10/06 - Comemoração do Dia do Fisioterapeuta. Ciclo de pa-
lestras sobre diagnóstico postural; diagnóstico cinesiológico 
funcional nas terapias manuais; diagnóstico neurofuncional; 
diagnóstico pneumofuncional. 

2º semestre 2006 - Palestra sobre “Responsabilidade profis-
sional no manuseio de medicamentos”, proferida por Sérgio 
Alexandre.

04/08 - Realização do encontro científico “Ortopedia e Trau-
matologia”. Palestras: “Qualidade dos artigos publicados 
em Ortopedia e Traumatologia”; “Osteonecrose”. Presença 
do chefe do departamento de Ortopedia e Traumatologia 
da USP, professor Marco Martins Amatuzzi, que falou sobre 
acertos e desacertos na conduta ortopédica.

15/08 - Palestra sobre “Fisioterapia Dermatofuncional”, pro-
ferida por Luciana Cardoso. 

PROGRAMA INTEGRADOR

Furtado de Menezes - 2005

Atendimento a desnutridos

PROGRAMA INTEGRADOR I (alunos dos 2º períodos)
Campanha sobre lixo - apresentação da peça teatral “O So-
nho de Ser uma Lata de Lixo”.
Apresentação de peça teatral sobre a Dengue, nas creches e 
nas escolas.
Orientação sobre higiene bucal - teatro de fantoches e mode-
los, explicando como se faz a escovação corretamente.
Orientação sobre importância da higiene corporal e preven-
ção de acidentes em idosos - palestras, apresentação de peça 
teatral, desenhos, brincadeiras e gincanas.

PROGRAMA INTEGRADOR II (alunos dos 3º períodos)
Campanha de prevenção sobre Obesidade e Hipertensão, 
com realização de Genograma das famílias. 

PROGRAMA INTEGRADOR III (alunos dos 4º períodos)

Furtado de Menezes - 2005

Campanha de prevenção da Diabetes - apresentação de peça 
teatral, medição da pressão arterial, peso, altura, curva de 
glicemia.

Santa Efigênia - 2005

Sensibilização das mulheres para a importância do preventi-
vo do câncer de colo de útero - mulheres em idade fértil.
Sensibilização das mulheres para a importância do preventi-
vo do câncer mama - mulheres em idade fértil. 

PROGRAMA INTEGRADOR IV (alunos dos 5º períodos)

Furtado de Menezes - 2006

Programa Integrador no combate à hipertensão arterial - me-
dida de pressão e Glicemia.
Trabalhando com o medicamento anti-hipertensivo.
Desemprego - palestra de artesão com apresentação de traba-
lhos com material reciclado, ou não.

“Prevenindo quedas em idosos” - palestra educativa que 
orientou sobre os cuidados que os idosos devem ter em seus 
lares e ao se locomover para evitar quedas.

Orientações sobre dieta para crianças desnutridas - realiza-
ção de receitas e degustação. Orientações sobre desnutrição 
e a importância dos alimentos.

Orientações preventivas sobre a utilização de álcool - sensi-
bilização sobre os danos provocados pelo álcool, inclusive 
com a distribuição de folders.
Medidas preventivas para verminose - sensibilizar os respon-
sáveis das crianças de 5 a 12 anos sobre a importância de 
consumir alimentos bem cozidos. Aplicação de questionário 
com os responsáveis.
Prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis.

PROGRAMA INTEGRADOR V (alunos dos 6º períodos)

Furtado de Menezes - 2006

Campanha de prevenção sobre Obesidade e Hipertensão - 
aferição de pressão arterial e exames de Glicemia capilar.
Orientação sobre alimentação saudável e prática de atividade 
física.
As regras de uma boa educação - higiene bucal: escovação 
dos dentes / higiene corporal: “Como tomar banho?” 
Medidas de prevenção da hipertensão arterial para crianças 
de 7 a 12 anos.
Idosos: orientações para os cuidadores.
Prevenção de gravidez e DST na adolescência.
Orientações para o cuidado com idosos acamados.
Prevenção de câncer de colo e mama.
Uso da água.
Higiene corporal.
Medidas preventivas e cuidados com a Meningite, Hepatite, 
Afecções Respiratórias, Diarréias por Rotavírus.
Calendário de imunização.
Orientações para os idosos.
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26/08 - Palestra sobre “Pesquisa científica na Fisioterapia”, 
proferida por Bruno Silva.

01/09 - Palestra sobre “Fisioterapia oncológica”, proferida 
por Daniela Paiva. 

15/09  - Palestra sobre “Fisioterapia desportiva”, proferida por 
Gustavo Castro.

19/09 - Palestra sobre “Qualidade da informação: formatação 
de trabalhos acadêmicos”, proferida pelo professor doutor 
Djalma Rabelo Ricardo.
 
06/10 - Palestra sobre “Fisioterapia nas cefaléias”, proferida 
por Denise Freitas.

21/10 - Dia da Responsabilidade Social. Participação de alu-
nos de todos os cursos da FCMS-JF/SUPREMA com orienta-
ções à população sobre Hipertensão; câncer de boca, colo 
de útero; DST/Aids; tratamento de água e esgoto; avaliação 
da coluna vertebral.

26 a 28/10 - Comemoração do Dia do Médico. Realização 
da “II Jornada Médica da FCMS-JF/SUPREMA” com presença 
de alunos da faculdade e da UFJF, totalizando 350 partici-
pantes e 35 trabalhos apresentados. Participação especial do 
renomado cirurgião plástico, Ivo Pitanguy.

28/11 a 01/12 - Promoção de ciclo de palestras do curso 
de Farmácia.  Palestras sobre poluição e saúde; farmácia de 
manipulação no Brasil; a aplicação de química na Medicina 
nuclear.

30/11 e 01/12 - Realização da “I Mostra Científica da FCMS-
JF SUPREMA”, com apresentação oral de 16 trabalhos e 12 
pôsteres. 

Visita do pesquisador Cláudio Gil às instalações da FCMS-
JF/SUPREMA. 

CAMPANHAS

2005

14/06 - Promoção de campanha em comemoração ao Dia do 
Doador Voluntário de Sangue.

18/10 - Participação de alunos na campanha municipal do 
Dia do Combate à Desnutrição Infantil, realizada em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Resultado: 70 
crianças de 0 a 7 anos foram pesadas e os riscos nutricionais 
calculados.

2006

02/06 - Alunos do primeiro semestre de 2006 do Curso de 
Enfermagem realizaram a Calourada Solidária, com doação 
de 100 kg de alimentos à creche da Escola Estadual Teodoro 
Coelho, localizada no bairro Furtado de Menezes. 

07/04 - Realização de campanha em comemoração ao Dia 
Mundial da Saúde, com orientação sobre DST e Aids. Ativi-
dade realizada no bairro Alto dos Passos.

2º semestre 2006 - Alunos do Curso de Enfermagem reali-
zam calourada solidária, doando alimentos e roupas arreca-
dados para o Grupo Espírita de Apoio aos Enfermos - GEDAE, 
localizado no bairro Furtado de Menezes.

Agosto - Idealização e realização da campanha do agasalho, 
uma iniciativa do aluno de Fisioterapia, Alexandre Paes Al-
mada, com o apoio do DA do Curso. 

EVENTOS CORPORATIVOS

2004 
22/06 - Cerimônia de instalação do Conselho Superior (CON-
SUPE) da FCMS-JF/SUPREMA.

2005

Entrega do Prêmio “Top of Mind Brazil de Consagração Públi-
ca Brasileira 2005/2006”, categoria Faculdades e Universida-
des. Promoção do Instituto Brasileiro de Pesquisa de Opinião 
Pública - INBRAP. 

Junho - Entrega do Certificado de Moção de Aplauso durante 
divulgação do resultado do Enade para o curso de Enferma-
gem.

Palestra sobre Empreendedorismo, proferida por Marcelo Ro-
ther, responsável pelo Sebrae/JF.

12/09 - Alunos do curso de Enfermagem realizam campanha 
de vacinação interna para alunos, professores e funcionários. 
Resultado: 113 doses de dupla; 114 doses de tribiaral; 78 
doses de febre amarela; 95 doses anti-hepatite B.

21/09 - Entrega do título “Leão de Honra - Prêmio Quality 
Internacional”, categoria Destaque Educacional Nacional - 
Qualidade e Tecnologia em Ensino. Uma promoção da Asso-
ciação de Empresários do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná e Mercosul.

Outubro - Homenagens ao Dia do Professor, Dia do Fisiote-
rapeuta, Dia do Médico e Dia Mundial do Dentista, Dia do 
Terapeuta Ocupacional, Dia Mundial da Alimentação, Dia 
da Ciência e da Tecnologia, Dia da Responsabilidade Social 
e Dia do Dentista Brasileiro.

30/10 - Instalação e posse da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) - biênio 2005/2006.

2006

Visita de alunos da Escola Municipal Áurea Nardelli às insta-
lações da FCMS-JF / SUPREMA.

10/02 - Publicação da autorização do MEC nº 500, permi-
tindo o funcionamento do curso de Farmácia da FCMS-JF / 
SUPREMA. 

15/03 - Visita do Secretário de Estado da Saúde de Minas Ge-
rais, Marcus Pestana, às instalações da FCMS-JF/SUPREMA.

Março  - Visita Deputado Federal, Júlio Delgado, às instala-
ções da FCMS-JF/SUPREMA.
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15/03 - Visita da Secretária Municipal de Saúde, Saneamento 
e Desenvolvimento Ambiental, Maria Aparecida Soares, às 
instalações da FCMS-JF/SUPREMA.

17/03 - Visita do cantor Milton Nascimento às instalações da 
FCMS-JF/SUPREMA.

18/04 - Alunos do curso de Enfermagem coordenam uma 
Campanha de vacinação interna para alunos, professores, 
funcionários. Resultado: 110 doses de dupla; 60 doses de 
febre amarela; 100 doses anti-hepatite B. 37 profissionais en-
volvidos e 93 alunos vacinados.

11/05 - Assinatura de convênio entre a FCMS-JF / SUPREMA 
e a Sociedade de Medicina, com presença do presidente da 
unidade, Jairo Silvério.

23/05 - Inauguração de Placa do Anatômico, com homena-
gem ao professor Sérgio Zouain.

05/06 - Assinatura do convênio entre a FCMS-JF/SUPREMA e 
a Santa Casa Cred.

18/08 - Inauguração Banco de Leite do Hospital e Maternida-
de Therezinha de Jesus.

29/09 - Eleição dos membros da CIPA para biênio 2006/ 
2007.

30/09 - Comemoração do Dia da Secretária, com jantar orga-
nizado pelos Diretores da FCMS-JF/SUPREMA.

Outubro - Homenagens ao Dia do Professor, Dia do Fisiote-
rapeuta, Dia do Médico e Dia Mundial do Dentista, Dia do 
Terapeuta Ocupacional, Dia Mundial da Alimentação, Dia 
da Ciência e da Tecnologia, Dia da Responsabilidade Social 
e Dia do Dentista Brasileiro.

02/10 - Visita da representante do Conselho Regional de 
Enfermagem (COREN), Marta Maria Junqueira, à FCMS-JF/ 
SUPREMA

06/10 - Visita ao Curso de Odontologia. 

9 a 11/10 - Promoção da “I Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes no Trabalho”, com palestras. 

23 a 26/10 - Realização do Curso “Brigada de Incêndio”, 
pela CIPA. 

26 a 29/10 - Participação da FCMS-JF/SUPREMA na Feira do 
Comércio Indústria e Serviços da Zona da Mata (Fecomins), 
com stand no evento.

30 e 31/10 - Realização do Curso de Primeiros Socorros, 
com o instrutor Vagner Castro, uma promoção da CIPA em 
parceria com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.

08 a 10/11 - Visita de alunos do ensino médio dos colégios 
Stella Matutina, Jesuítas, Colégio Militar, Meta e Opção às 
dependências da FCMS-JF/SUPREMA.

CONFRATERNIZAÇÕES
INSTITUCIONAIS

2004 

Junho - Realização da I Festa Junina da FCMS-JF/SUPREMA, 
com a participação de diretores, professores, funcionários, 
discentes e familiares.

2005

Junho - Promoção do II Arrasta-pé da FCMS-JF/SUPREMA, 
uma iniciativa dos alunos da Faculdade.

2006 

Setembro - Confraternização com churrasco para funcioná-
rios e familiares, oferecido pela direção da FCMS-JF/SUPRE-
MA.

28/10/2006 - Formatura da turma de pós-graduação em Se-
xologia Clínica da FCMS-JF/SUPREMA.

09/12/2006 - Confraternização de fim-de-ano de funcioná-
rios e professores da FCMS-JF/SUPREMA.

REUNIÕES ADMINISTRATIVAS

2004 

21/12 - Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
com participação do corpo docente e técnico-administrati-
vo.

22/12 - Reunião da Comissão Própria de Avaliação com cor-
po discente, apresentação da professora Soraida Sozzi Miguel 
como coordenadora da CPA.

2005

26/02 - Encontro com participação de diretores e do corpo-
técnico da FCMS-JF/SUPREMA visando à elaboração do Pla-
nejamento Estratégico.

17/04 - Realização do “Encontro de Integração e Discipli-
nas do Curso de Enfermagem”, com participação do corpo 
docente, da coordenadora do curso, Maria das Graças Fon-
seca e dos diretores José Paixão de Souza e Djalma Rabelo 
Ricardo.

03/05 - Realização do “Encontro de Integração e Disciplinas 
do Curso de Enfermagem”, com participação do corpo do-
cente e do coordenador do Curso de Medicina, João Paulo 
Vieira.

2006

06/06 - Apresentação do plano de cargos e salários, feita pe-
los diretores financeiros, José Mariano e Ângelo Marciano, e 
colaboradores. 

01/08 - Realização de oficina de avaliação do Curso de En-
fermagem, para definição da nova matriz curricular. Partici-
pação de alunos do 1º ao 5º períodos.
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01/08 - Realização de encontro pedagógico de boas vindas 
aos professores e colaboradores da FCMS-JF/SUPREMA, com 
apresentação do diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, Dr. 
Djalma Rabelo Ricardo.

REUNIÕES CORPO DISCENTE

2004 

03/11 - Promoção do “III Seminário Pedagógico-Institucio-
nal” para alunos do 1º período do Curso de Medicina - 1º 
semestre de 2005. 

2005

De 28/02 a 04/03 - Promoção do “II Encontro Pedagógico-
Institucional”  para alunos dos primeiros períodos - 1º semes-
tre de 2005. 

De 02 a 04/03 - Organização do “III Encontro Pedagógico-
Institucional” para alunos do 2º e 3º períodos dos Cursos de 
Enfermagem e Fisioterapia - 1º semestre de 2005.

08/08 - Promoção do “IV Encontro Pedagógico-Institucional” 
para alunos do 1º período - 2º semestre de 2005. 

2006

06/02 - Organização do “V Encontro Pedagógico-Institucio-
nal” para alunos do 1º período dos Cursos de Enfermagem, 
Fisioterapia e Medicina - 1º semestre de 2006. 

Março - Início das aulas de Inglês Instrumental.

20/03 - Promoção do “VI Encontro Pedagógico-Institucional” 
para alunos do 1º período do Curso de Farmácia - 1º semes-
tre de 2006. 

01/08 - Realização do “VII Encontro Pedagógico-Institucio-
nal” para alunos do 1º período dos Cursos de Farmácia, Fisio-
terapia, Medicina e Odontologia - 2º semestre de 2006. 

Outubro - Visita técnica dos alunos do Curso de Farmácia às 
instalações da Cesama. 

QUALIDADE TOTAL
2005

22/09 - Entrega do título de Menção Honrosa à FCMS-JF/ 
SUPREMA no “Prêmio Juiz de Fora de Qualidade e Produ-
tividade”.

Programa 5S da FCMS-JF/SUPREMA ganha premiação “Top 
Quality - Categoria Top Excelência”.

2006

08/06 - Encontro de preparação de funcionários para partici-
par do “Prêmio Juiz de Fora de Qualidade e Produtividade”.

22/09 - Entrega do título de Menção Honrosa no “Prêmio Juiz 
de Fora de  Qualidade e Produtividade”.

Programa 5S da FCMS-JF/SUPREMA ganha premiação “Top 
Quality - Categoria Top Excelência”.

EVENTOS ESPORTIVOS

2004 

I Copa da Saúde.

2005

II Copa da Saúde.

2006

Maio a agosto - “I Torneio de Futebol José Paixão de Souza”. 
Vencedor: time de professores. Atleta destaque: professor Tei-
xeira. Melhor goleiro: Diego, do Curso de Medicina; Artilhei-
ro do campeonato: Keypson, do Curso de Medicina; Troféu 
Fair Play: 1º período de Medicina.

EVENTOS CULTURAIS

2006

18/02 - Sábados Culturais, com palestra sobre “Cuidado pre-
ventivos no tratamento do idoso” e audição de violão.

18/03 - Promoção do evento Sábados Culturais, com pales-
tra sobre “Aspectos clínicos da Litíase Renal” e audição de 
violão.

04/04 - Sábados Culturais, com palestra sobre “Icterícia” e 
audição de violão.

13/05 - Sábados Culturais, com palestra sobre “Medicina an-
troposófica com complementação e ampliação da Medicina 
Acadêmica” e audição de violão.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

2005
Junho - FCMS-JF/SUPREMA participa do “I Salão da Edu-
cação” com presença dos diretores, Jorge Montessi e Iomar 
Cangussu, e visita do Deputado Estadual, Sebastião Helvé-
cio.

14 a 17/06 - A coordenadora do curso de Enfermagem, Maria 
das Graças Fonseca, representa a FCMS-JF/SUPREMA no 13º 
Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem, em São 
Luiz (MA), proferindo a palestra “Ação e reação do enfermei-
ro perante as mudanças organizacionais em um hospital de 
ensino”. Participaram do evento também as alunas Soraya 
Botti, Adriana Maria Paiva Ozório e Tatiana Mesquita Soares 
Garbos.

2006

10 a 12/08 - FCMS-JF/SUPREMA participa do “II Seminário 
Regional de Educação”, promovido pelo Colégio Militar de 
Juiz de Fora.

24 a 27/09 - Participação de professores e alunos e apresen-
tação de trabalhos no “44º Congresso Brasileiro de Educação 
Médica”, realizado em Gramado (RS).

01/08 - Realização de encontro pedagógico de boas-vindas 
aos professores e colaboradores da FCMS-JF/SUPREMA, com 
apresentação do diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, Djal-
ma Rabelo Ricardo.

ANIVERSÁRIOS

A comemoração do aniversário de professores e funcionários 
da FCMS-JF/SUPREMA já é tradição na Faculdade. No último 
dia útil de cada mês, a equipe do RH em parceria com a 
direção da Instituição homenageia aqueles que estão com-
pletando mais um ano de vida.

2005

2006
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investe em parcerias
para consolidar seu futuro
O número de instituições parceiras da Faculdade de Ci-

ências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS-
JF)/SUPREMA é, sem dúvida, um importante registro 

de que a Instituição já conquistou imensurável credibilidade. 
Hoje, a Faculdade conta com mais de 25 parceiros e a ex-
plicação para o índice crescente de instituições participantes 
é a certeza de que ser aliada da SUPREMA significa ganhos 
bastante significativos. Isso porque um dos critérios desses con-
vênios “é querer crescer, ajudar e participar. Se percebermos 
que a proposta é viável, segura e está dentro dos princípios da 
SUPREMA, pode ter certeza de que essa empresa será nossa 
parceira”, explica Vivia Pessamiglio, analista de Negócios da 
Faculdade.

Com empresas públicas ou privadas, instituições de mi-
cro, pequeno, médio ou grande porte, não importa o ramo ou 
o tamanho, em sintonia com os princípios da SUPREMA, não 
existem restrições para a realização de parcerias. “Tudo que 
vem para elevar o nome das duas instituições, dentro da ética, 
vale a pena.” Isso significa que, em suma, a consolidação de 
uma boa imagem corporativa com a comunidade de Juiz de 
Fora e região é o princípio que norteia a viabilidade do empre-
endimento. Em seguida, “os convênios devem atender aos de-
sejos e às necessidades dos envolvidos”, complementa Vivia.

Exemplos não faltam que justifiquem o sucesso dessas 
alianças. Através do Convênio Técnico-Pedagógico, a SUPRE-

MA oferece aos funcionários de empresas parceiras descon-
tos nas mensalidades. E quando o assunto é investimento na 
promoção da saúde, a Instituição também aparece como uma 
importante assessora. “Desenvolvemos diversas ações junto às 
parceiras, como palestras de conscientização relacionadas à 
promoção da saúde.” O convênio firmado com a Prefeitura 
Municipal de Juiz de Fora vem movimentar o trabalho social 
de atenção à saúde na cidade. É a criação do Centro de Aten-
dimento aos Fissurados (lábio leporino). “A iniciativa permitirá 
um acompanhamento detalhado, que atualmente é feito so-
mente em Bauru”, orgulha-se o diretor de Marketing, Dr. Jorge 
Montessi.

Em contrapartida, a SUPREMA é também grande be-
neficiada. Como exemplos, valem as facilidades e descontos 
oferecidos aos funcionários, professores e alunos da Faculda-
de, em lojas, academias, laboratórios, escolas de línguas e 
outros.

Garantindo a simbiose perfeita dessas alianças, a SU-
PREMA é consciente da importância do cuidado para o su-
cesso recíproco. “Não adianta simplesmente fechar convênios. 
Temos que cuidar destas instituições como se fossem partes 
da faculdade, por isso são constantes os levantamentos das 
principais necessidades e desejos de cada uma na parceria, 
criando um canal de comunicação eficiente e efetivo com a 
comunidade.”

Parcerias Acadêmicas

Associação Municipal de Apoio Comunitário 

(AMAC);

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora;

Hospital Ascomcer;

Rede Municipal de Saúde - Unidades Básicas 

de Saúde;

Pró-Criar/Monte Sinai - Clínica de Reprodu-

ção Humana;

Academia de Ginástica e Musculação Gold 
Fitness; 
Curso Freeway;
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB);

Fisiocenter;

Hemominas; 

Laboratório Monte Sinai;

Medquímica;

Laboratório Barros;

Grupo Espírita de Ajuda aos Enfermos (GE-

DAE).

Empresas e
Orgãos Parceiros

Sindicato dos Bancários;

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Si-

milares de Juiz de Fora e 114 municípios de 

Minas Gerais (SHRBS/JF);

Associação Comercial de Juiz de Fora;

Sindicato dos Empregados em Estabelecimen-

tos de Serviços de Saúde de Juiz de Fora;

Polícia Militar de Minas Gerais;

Belgo Mineira;

Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora 

e Região;

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 

Gerais (EPAMIG);

Sociedade de Medicina de Juiz de Fora;

Instituto Evaldo Lodi do Sistema FIEMG;

Farmácia Pegue e Pague;

Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE);

Juiz de Fora e Região Convention & Visitors 

Bureau (JFRC&VB);

Santa Casa Cred;

Associação Comercial de Juiz de 

Fora;

Sindicato dos Trabalhadores e 

Auxiliares de Enfermagem.
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Com princípios simples 

e objetivos comuns, 
empresas de Juiz de Fora 

e SUPREMA colhem 
os frutos de parcerias 

bem consolidadas. 

Representantes da Santa Casa de Misericórdia visitam instalações da SUPREMA

Faculdade firma convênio com a Sociedade de Medicina e Cirurgia e com a Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região

Funcionários aprendem técnicas de maquiagem 
com representantes da Contém 1Gr. 

Acordo firmado com Instituto Evaldo Lodi (IEL) 
contribui para futuro profissional dos discentes 

Franquia O Boticário faz apresentação 
de sua nova linha de produtos

SUPREMA
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Otimistas
Previsões

O crescimento planejado já permite à Faculdade de 
Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS-
JF)/SUPREMA a prospecção de novas oportunidades. 

Com cinco cursos de graduação em pleno funcionamento, 
um já aprovado e mais de 10 opções de formação na pós-
graduação, a Faculdade está se preparando para os próxi-
mos desafios. Entre eles está o reconhecimento dos cursos 

pelo Ministério da Educação (MEC). “Todas as ações 
são feitas dentro de um modelo de gestão, de um 

programa em que cada um tenha a sua função, 
maximizando os pontos fortes do grupo e con-
trolando os pontos fracos e ameaças.” O di-
retor de Planejamento da SUPREMA, Dr. José 
Mariano Soares de Moraes, confirma as dire-
trizes que delineiam o trabalho da Instituição: 
o planejamento estratégico.

Planejar, organizar, liderar e controlar. 
Os quatro pilares de administração são 

seguidos à risca pelos gestores da 
SUPREMA. “Tudo na educação é 
planejado de forma muito deta-
lhada e sempre nos reunimos 
para traçar quais serão as nossas 
estratégias”, explica o diretor 
de Ensino, Pesquisa e Exten-

são, Dr. Djalma Rabelo. Para atingir os objetivos propostos, 
o investimento em capacitação vem sendo um importante 
aliado. Dr. Djalma, por exemplo, é uma dos freqüentadores 
do curso de MBA na área de gestão universitária acadêmi-
ca. “Estou em contato direto com diversos outros mantene-
dores e diretores de instituições de ensino de 17 estados.” 
Ele comenta que, durante as aulas, quando explicou sobre 
o planejamento desenvolvido pela SUPREMA, muitos fica-
ram surpresos. “São representantes de instituições de alto 
nível, com mais de 20 mil alunos, que nunca ouviram falar, 
por exemplo, nas ferramentas de controle de planejamento, 
uma matriz swot, que é a avaliação do ambiente interno e 
externo, já aplicadas aqui há um ano, sob a coordenação 
do Dr. Mariano.”

Mais de 700 inscritos no vestibular 2007 do primeiro 
semestre é um dos reflexos mais diretos de que a estratégia 
de gestão vem dando certo. “O planejamento engloba todas 
as práticas que têm como objetivo fazer da SUPREMA uma 
Instituição que seja referência nacional. Essa é a nossa meta. 
As inscrições para o vestibular e o aumento do afluxo de 
alunos têm sido os resultados dessa busca”, comemora Dr. 
José Mariano. O grande segredo, segundo ele, está no tra-
balho controlado, “onde procuramos periodicamente rever 
as estratégias e planos de ação no acompanhamento dos 
objetivos buscados.”

Planejamento estratégico norteia diretrizes da 
SUPREMA na realização de novos investimentos

José Mariano Soares de Moraes
Diretor de Planejamento de FCMS-JF/SUPREMA

Oferecer ensino de excelência para formar profissionais na 
área de ciências da saúde, como parte de sua missão e para 
concretizar seus propósitos torna-se imperioso que a FCMS-
JF/SUPREMA atue com:

Competência: demonstrada pela sua capacidade e formar 
profissionais aptos ao enfrentamento das novas condições 
impostas pelos avanços da ciência e da técnica, pelas gran-
des mudanças verificadas nas relações de trabalho e dispos-
tos a contribuir para o avanço do conhecimento na área de 
saúde.

Pertinência: capaz de permitir a rápida respostas às deman-
das e às necessidades da sociedade, contribuindo efetivamen-
te para a solução de problemas locais, regionais e nacionais, 
propondo soluções inovadoras.

Equidade: capaz de subsidiar decisivamente para a igual 
contribuição de oportunidades na área de saúde.

Ser referência nacional no ensino de ciências da saúde, com 
reconhecimento  internacional.

Ética, Cidadania e Humanização; Competência e Compro-
metimento; Inovação e Dinamismo; Qualidade.

Missão

Visão

Valores

O caminho
de sucesso
Espírito empreendedor e força de vontade são os grandes 

aliados da FCMS-JF/SUPREMA na sedimentação de um 
processo de gestão bem elaborado. “Não estamos com 

tudo consolidado, mas estamos trabalhando com muito vigor, 
com uma preocupação pelo desenvolvimento de uma política 
de remuneração, benefícios e de relacionamento humano, 
com muita obstinação.” A opinião do diretor de Planejamen-
to da FCMS-JF/SUPREMA, Dr. José Mariano Soares de Mo-
raes, é compartilhada pelo diretor, Dr. Djalma Rabelo, que 
acrescenta: “a SUPREMA conta com uma equipe altamente 
diferenciada, atenta a todas as normas norteadoras do Mec, 
à legislação nacional. É um grupo dinâmico e empreende-
dor, que não tem medo de desafios.” Segundo ele, junto aos 
administradores, está uma equipe acadêmica qualificada e 
forte. “Quando falo em equipe acadêmica não é só docente, 
são todos. É um grupo que chamamos aqui de “Família SU-
PREMA”. Em cada canto da Faculdade tem uma pessoa para 
servir em prol da Instituição. Isto é muito importante.”

É por isso que o reconhecimento dos cursos de gradu-
ação junto ao Mec não é uma meta distante de ser conquista-
da. Os diretores, José Mariano e Djalma Rabelo, contam que, 
recentemente, foi feita uma avaliação preliminar, incluindo 

uma auditoria realizada por uma comissão de Belo Horizon-
te, em que foram verificadas as oportunidades de melhorias. 
“Refizemos nosso projeto pedagógico institucional e pedimos 
um parecer de uma comissão capacitada que fez um Raio 
X da situação. As modificações pontuais foram feitas, o que 
nos assegura muita tranqüilidade em buscarmos o parecer do 
Mec.” Com isso, a SUPREMA deverá buscar o reconhecimen-
to dos Cursos de Fisioterapia e de Enfermagem. O diretor de 
Ensino e Pesquisa e Extensão, Dr. Djalma Rabelo é otimista. 
“Não pretendemos demorar muito a pedir o reconhecimen-
to dos cursos de graduação de Medicina, Odontologia e de 
Farmácia. Acho que nós estamos preparados para mais este 
desafio, afinal são desafios educacionais.”

O futuro da SUPREMA não está tão difícil de imagi-
nar. Com a ajuda do planejamento estratégico, a  Faculdade 
está caminhando a passos largos rumo ao desenvolvimen-
to. As perspectivas são as melhores possíveis. “Penso que, 
daqui a cinco anos, a SUPREMA esteja num grau de sus-
tentabilidade imprescindível numa organização. Já estamos 
conquistando a manutenção institucional, com a ampliação 
da abrangência e criação de novos cursos. Afinal tudo aqui 
obedece a um planejamento”, finaliza Dr. Mariano.
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FCMS-JF/

SUPREMA
Uma marca sempre em foco

Para fazer da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 
de Juiz de Fora (FCMS-JF)/SUPREMA o principal nome 
quando se procura uma instituição de ensino superior de 

qualidade na área de saúde, dois fatores foram fundamentais. 
De um lado estão os alunos, funcionários e professores que, 
através da comunicação interna, são importante contribuintes 
para a divulgação da Faculdade. De outro estão as importantes 
parcerias firmadas com empresas e veículos de comunicação 
de Juiz de Fora.

Seja através de inserções publicitárias e matérias publi-
cadas na imprensa, seja através do portal da faculdade (www.
suprema.edu.br), nos apoios a programas de televisão ou ainda 
com a produção de materiais gráficos, o trabalho desenvolvi-
do por essas empresas tem sido um importante somatório para 
o fortalecimento da marca SUPREMA. Por isso, mais do que 
porta-vozes da Faculdade, fazem parte do sucesso da FCMS-
JF/SUPREMA: Actual Consultoria em Comunicação, Futuro 
Comunicação, Informe Saúde, Opção Médica, Revista Pauta 
Econômica, Prioridade Máxima (TV Bandeirantes) e Support 
Comunicação.
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professor	 titulação	 curso	no	qual	ministra	aulas

Adeir Moreira Rocha Júnior Especialista enfer   fisio      

Alexandre de Oliveira Gonçalves Mestre         odonto  

Ana Elisa Bomtempo Especialista     fisio      

Ângela Maria Gonçalves Felga Mestre enfer   fisio med odonto  

Aristeu José de Oliveira Mestre       med    

Ary Ferreira de Freitas Doutor       med    

Batriz Francisco Farah Doutora           p.i.

Bianca Emilia Lovisi Neto Mestre       med    

Bruno de Souza Cruz Especialista       med    

Cândida Maria Moreira Horta  Mestre       med    

Carlos Alberto de Oliveira Especialista       med    

Célia Regina  Machado Saldanha Especialista       med   p.i.

Celso de Castro Matias Neto Especialista       med    

Claudia  M. Maneira Netto Moura Especialista enfer         p.i.

Cláudia Gonçalves Magalhães Especialista       med    

Cristiano Oliveira Especialista       med    

Daniela Leite Fabrino Mestre enfer farm fisio med odonto  

Delmar Teixeira Gomes Especialista enfer         p.i.

Djalma Rabelo Ricardo Doutor enfer farm fisio med odonto  

Edison Stecca Especialista         odonto  

Edson José de Carvalho Magacho Especialista enfer          

Elen Soares Marques Especialista enfer   fisio      

Eloiza Augusta Gomes Especialista enfer          

Erika Bicalho de Almeida Especialista enfer          

Estela Marcia Saraiva Campos Mestre enfer         p.i.

Fabrício Alves de Oliveira Mestre enfer farm fisio med odonto  

Fernando Antônio de Lima Júnior Mestre enfer farm fisio      

Geane Pinto de Oliveira Delgado Mestre     fisio      

Gilson Rodrigues Ferreira Mestre   farm        

Guilherme Brandão  Especialista       med    

Helena de Oliveira  Doutora enfer   fisio      

Helena Maria Giordano Valério Mestre       med    

Hélio de Lima Britto Júnior Doutor       med    

Herica Silva Dutra Especialista enfer          

Herval de Lacerda Bonfante  Mestre       med    

Jaime Luiz Nunes de Aguiar Especialista     fisio      

Jairo Roberto Almeida Gama Mestre       med    

João Carlos Monteiro Lara Especialista enfer          

João Paulo Vieira Mestre       med    

João Vicente Linhares Rodrigues Mestre enfer   fisio med odonto  

Jorge Montessi  Doutor       med   p.i.

José Celso de Albuquerque Especialista enfer   fisio med odonto  

José Dias Ibiapina e Silva Mestre       med    

José Geraldo Teixeira Mestre enfer farm fisio med odonto  

José Lúcio de Araújo Especialista enfer          

Josete Masini Sampaio Especialista           p.i.

Juliano Machado de Oliveira Mestre       med    

Karine Helena de Souza Lopes Especialista     fisio      

karla Oliveira Cimino Especialista       med    

Katy Andrade Monteiro  Zacaron Mestre     fisio     p.i.

Kely Cristine Batista Especialista enfer          

Klaus Ruback Bertges  Especialista       med    

Leandro de Souza Cruz Mestre     fisio med    

Letícia de Castro Matins Ferreira Mestre       med    

Lídice Carolina Lenz e Silva Mestre       med    

Ligia Menezes do Amaral  Especialista       med  

professor	 titulação	 curso	no	qual	ministra	aulas

Lize Vargas Ferreira Doutora enfer     med    

Lucia Piúma Bara Especialista      med    

Luciana de Cássia Cardoso Especialista     fisio     p.i.

Luciana Scapin Teixeira Mestre enfer   fisio med odonto  

Luciano Emrich Guaracy Mestre       med    

Luiz Carlos Bertges Dout.   farm   med odonto  

Magali Borges de Oliveira Doutora   farm        

Marcelha Marques Barral Mestre       med    

Marcelo Maroco Cruzeiro Mestre       med    

Marcia Helena Favero de S. Tostes Mestre       med    

Marco Antônio Cotta Peralva Mestre       med    

Marcos Antônio de Oliveira Doutor   farm        

Margareth Alves Menezes Especialista enfer          

Margarida M. Donato dos Santos Mestre enfer          

Maria Aparecida Esteves Rabelo Especialista   farm   med    

Maria A. Martins Baêta Guimarães Mestre   farm     odonto p.i.

Maria Aparecida Schmitt Nogueira Mestre enfer   fisio med odonto  

Maria Christina M. N. Castanon Doutora enfer   fisio med odonto  

Maria da Consolação Magalhães Mestre           p.i.

Maria das Graças Fonseca Mestre enfer          

Maria do Carmo B. Guadalupe Especialista         odonto  

Maria F. A. Linhares Barão Lóia Especialista     fisio      

Maria Inês Boechat Gomes Especialista       med    

Maria Luisa Daibert Saar Especialista enfer          

Mariângela A. G. Figueiredo Mestre enfer          

Nathália de Souza Abreu Mestre     fisio      

Oscarina  Silva Ezequiel Doutora           p.i.

Patrícia Cardoso Clemente Especialista     fisio      

Paulo Vendel Zorzo Mestre       med    

Pedro Paulo de Oliveira Mestre       med    

Rachel Rocha Pinheiro Machado Mestre enfer   fisio      

Raimundo Lelis Filho Mestre       med    

Raphael Boechat Barros Doutor       med    

Raul Lamim  Especialista       med    

Regina Lúcia Muniz de Almeida Especialista enfer          

Rejane Guingo Martins Ribeiro Especialista enfer          

Ricardo Baesso de Oliveira Especialista       med    

Rodrigo de Oliveira Peixoto Especialista       med    

Rodrigo Guerra de Oliveira Mestre         odonto  

Rodrigo Pitanga Guedes Mestre enfer   fisio      

Rogéria Campos de Almeida Dutra Mestre enfer farm fisio   odonto p.i.

Rosângela Maria de Castro Cunha Doutora enfer   fisio med odonto  

Rosemary das Graças S. Gomes Mestre enfer          

Sabrina Pereira Paiva Mestre enfer   fisio med   p.i.

Sandra Helena Cerrato Tibiriçá Mestre           p.i.

Sebastião Jorge da C. Gonçalves Mestre enfer          

Sérgio Murta Maciel Mestre enfer farm fisio med odonto  

Silas Simões de Assis Especialista       med    

Simone Salles da C. Monteiro Leite Especialista enfer          

Sônia Eunice Maciel Valadão Mestre   farm        

Soraida Sozzi Miguel Mestre   farm        

Taís Resende Di Mambro Mestre     fisio     p.i.

Thadeu Corrêa Mestre enfer   fisio med odonto  

Valdeci Manoel de Oliveira Doutor enfer     med    

Vanderleia Soéli de Barros Zampier Especialista enfer          

Zaqueline Fernandes Guerra Especialista     fisio      

“Foi o autor de sua vida e, 
como tal, soube escrevê-la 

muito bem, com determinação, 
competência, integridade, 
respeito, disponibilidade, 

sabedoria, dedicação e amor. 
Era movido a desafios e a 

sua modesta participação no 
lançamento da SUPREMA 

foi um dos últimos a 
serem enfrentados por ele. 

Acreditava no sucesso desse 
empreendimento e seu 

objetivo era fazer parte da 
‘Família SUPREMA’. Não teve 
tempo de vivenciar isso, mas 
tem sido imortalizado pelas 
lembranças e homenagens 

de reconhecimento que tem 
recebido no decorrer dos anos.”

Maria Helena Zouaim 

Homenagem da FCMS-JF/SUPREMA e professores ao saudoso

Sérgio Luiz Zouaim Ferreira
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