
A relação próxima com os estudantes 
rendeu-lhe vários convites para ser pro-
fessor homenageado ou paraninfo de algu-
ma turma. “Isso me honra muito e sempre 
me emociona”. 

Formou-se em 1987, em Educação Física 
(UFJF) e logo iniciou sua carreira. Contu-
do, no ensino superior, somente em 1997. 
“Costumo dizer que não sou apenas um 
professor, mas um educador, que se preo-
cupa em formar pessoas mais éticas e hu-
manas, compromissadas em tornar nossa 
sociedade mais justa, digna e fraterna”.

Até 2009 ministrava aulas quase todos os 
finais de semana em pós-graduações, fora 
as aulas do dia-a-dia. “Era uma rotina bem 
cansativa. Diversas vezes fui indagado por 
outros professores que me perguntavam 
como eu suportava tal ritmo. Sempre res-
pondia que aquilo não era trabalho e sim 
um momento de grande realização    pes-
soal e profissional e, dessa forma, de imen-
sa alegria”, conta ele.

Na pós-graduação seguiu uma carreira 
meteórica. Concluiu o mestrado em um 
ano e o doutorado em dois. “Meu ex-orien-
tador é um dos mais conceituados pesqui-
sadores do Brasil, o Dr. Cláudio Gil (UGF), 
que me ensinou grande parte do que eu sei 
sobre pesquisa”. 

Assim que acabou o mestrado, foi convi-
dado para ser coordenador nacional de 
pós-graduação da UGF, onde permanece 
até hoje. Ministrou aulas em diversas ins-
tituições de ensino, não só em Juiz de Fora, 
mas em todo o Brasil. 

No ano passado, recebeu um convite para 
ser professor convidado de mestrado e 
doutorado da Escola Paulista de Medicina 
(UNIFESP), referência em ensino e pesqui-
sa na America Latina, o que aceitou com 
muita satisfação. “Este convite veio coroar 
minha carreira acadêmica. Minha grande 
realização pessoal e profissional, contudo, 
foi o desenvolvimento do projeto Suprema. 
Juntamente com meus colegas diretores, 

estamos realizando um trabalho diferen-
ciado na educação superior e na assistên-
cia em Juiz de Fora. Isso me orgulha muito. 
Só tenho a agradecer”.

Hoje, também conduz um grupo de pes-
quisa na FCMS/JF – Suprema sobre ati-
vidade vagal cardíaca: aspectos clínicos e 
fisiológicos, que já possui diversos estudos 
internacionais publicados em parceria com 
a UGF. Recentemente, foi convidado pela 
Escola Paulista de Medicina (UNIFESP) 
para conduzir um dos maiores estudos 
epidemiológicos sobre Apnéia Obstrutiva 
do Sono e Mortalidade. 

Essa pesquisa envolverá mais 70 mil pa-
cientes atendidos no Instituto do Sono de 
São Paulo, desde 1993. “Já estamos na 
análise final dos dados e tenho certeza de 
que este estudo causará uma grande re-
percussão perante a comunidade científi-
ca”, diz Djalma.

Segundo ele, a Suprema é fruto do sonho 
de sete profissionais da saúde, que em 
2001 se reuniram com um objetivo único: 
criar uma instituição de ensino superior 
diferenciada, pautada na excelência e na 
qualidade do ensino prestado. “Desde as 
primeiras reuniões realizadas pelo grupo 
pudemos sentir que a Suprema cumpriria 
a sua missão, que é oferecer ensino de ex-
celência para formar profissionais na área 
de ciências da saúde. Apesar de ser nova, 
com sete anos existência, estamos muito 
avançados em nossos processos acadê-
micos e institucionais”. 

Em 2009, a instituição recebeu a visita do 
MEC para recredenciamento institucional. 
Na ocasião, os avaliadores analisaram, 
detalhadamente, três dimensões: didáti-
co-pedagógica, infra-estrutural e corpo 
docente.  A Suprema conseguiu o con-
ceito máximo. “Esse conceito nos garante 
que estamos no caminho certo, o da qua-
lidade no ensino. A Suprema para minha 
vida pessoal e profissional é o sonho que 
sempre tive e que hoje está se concreti-
zando”.

Carreira dedicada a 
Djalma Rabelo RiCaRDo

docência e pesquisa

Nascido na pequena 
cidade do interior, 
Senador Cortes, 

Djalma Rabelo Ricardo veio 
para Juiz de Fora aos sete 
anos de idade, graças ao 
esforço da mãe, Dona Elça.

“Lembro-me de que ela 
alugou um caminhão para 
transportar nossa mudança, 
que chegou ao cair da noite. 
Saímos, eu, meus irmãos 
e ela. Agradeço a Deus e a 
minha mãe todas as minhas 
conquistas”. 

Esforço, trabalho, dedicação, 
persistência e respeito são 
palavras de ordem em sua 
vida. “Desistir, nunca. Digo 
sempre para os meus estu-
dantes - nada é impossível 
para uma mente determi-
nada”. 

Como professor, Djalma con-
sidera-se rígido e exigente. 
“Minha preocupação não é 
só com a formação técnico-
científica, mas também com 
a do homem. Isso envolve 
honestidade, caráter, além 
dos preceitos éticos e huma-
nistas”.
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