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Editorial

10 anos de
crescimento constante

A

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora completa uma década. Com uma trajetória marcada pela busca incessante da excelência, traçamos como meta a promoção da ética e do desenvolvimento. Nossa missão
tem sido produzir e disseminar conhecimento, por meio da pesquisa, ensino
e extensão. Realizamos ações para a melhoria das condições de saúde da
população e para a reformulação de políticas públicas. E, com o empenho de uma equipe
dedicada, os resultados são vistos por toda a comunidade.
Hoje, temos muito que comemorar. Seguindo as modernas tendências de atendimento
e formação superior, de acordo com os preceitos do SUS e as recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais, a Suprema conquistou um patamar de ensino de excelência.
Cenário de aprendizagem e experiências humanas, o Hospital e Maternidade Therezinha
de Jesus, com atendimento 100% SUS, é uma extensão das salas de aula da faculdade. Nas
suas instalações, acompanhamos diariamente a formação de verdadeiros profissionais da
saúde.
Durante toda a caminhada formalizamos muitas parcerias com organizações ligadas
à prática da saúde. A presença dos acadêmicos no Hospital Monte Sinai, por exemplo,
garante o acesso a tecnologias de alta complexidade e padrões de atendimento que são
referências nacionais. Os estudantes contam ainda com a Unidade de Pronto Atendimento
de Santa Luzia, os hospitais de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) e Ana Nery.
A Faculdade pretende estruturar convênios com as prefeituras vizinhas a Juiz de Fora
para a realização do Internato Rural. O projeto irá beneficiar populações à margem do
sistema de saúde nacional, bem como proporcionar experiências únicas para os discentes.
Acordos internacionais também já estão em fase de tramitação, por exemplo, o previsto
com a Virginia Community Health University. A proposta da FCMS/JF é contribuir para uma
quebra do paradigma de atendimento e gestão, garantindo um intercâmbio de conhecimento com os mais diversos segmentos.
Atuante em diversas áreas de especialização e pós-graduação, a Instituição já atende
uma grande demanda de profissionais. Consolidada no oferecimento de ensino continuado, a Suprema conquistou autorização para iniciar seu Programa de Residências em 2009.
Uma vitória muito comemorada, que nos deu fôlego para crescer ainda mais. O próximo
passo é a implantação do programa stricto sensu. Esta modalidade permite desenvolver
projetos elaborados pelo corpo docente, com o auxílio dos estudantes, envolvendo práticas investigativas, atividades de iniciação científica, como forma de implantação de uma
política de pesquisa e de extensão. Mais um resultado do pioneirismo da FCMS/JF.
Nosso foco principal é manter a crescente ampliação. Motivados pela sede de inovação
do mercado de trabalho e seguindo a perspectiva de excelência, planejamos a oferta de
novos cursos de graduação, tecnológicos e técnicos.
Enfim, podemos afirmar que construímos muito e realizamos um excelente trabalho
nesses 10 anos. Mas, seguiremos obstinados pela realização de muito mais. Sempre buscando incansavelmente ser referência nacional no ensino de Ciências da Saúde, obtendo
reconhecimento internacional.
A Direção
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• Histórico

C

om base no sonho de um grupo de professores e
profissionais com experiência em gestão de saúde
nasce uma das mais tradicionais organizações hospitalares e assistenciais de Juiz de Fora, a Sociedade Universitária para o Ensino Médico Assistencial
(Suprema). A Faculdade iniciou suas atividades, em 2002, calcada em valores como ética, cidadania, humanização, competência, comprometimento, inovação, dinamismo e qualidade.
Hoje, sedimentou um caminho de excelência pedagógica que
a transformou em referência acadêmica para todo o estado de
Minas Gerais.
Excelência que pode ser traduzida em investimentos contínuos em infraestrutura, equipamentos de ponta e capacitação de seu corpo docente. O criterioso planejamento de sua
diretoria, com a profissionalização da gestão, possibilitou o
reconhecimento, em todas as instâncias do Governo Federal,
do Ministério da Educação para a criação de uma faculdade
multiprofissional da área da saúde, a Faculdade de Ciências
Médicas e da Saúde de Juiz de Fora – FCMS/JF.
Quando, em 2002, a Faculdade percorreu todos os trâmites legais para obter a aprovação dos cursos, já contava com
um planejamento estratégico que vislumbrava o vertiginoso
crescimento da Instituição. Crescimento que permitiu à Suprema implantar um convênio de cooperação mútua com o Maternidade Therezinha de Jesus, transformando-o em hospital
geral e, posteriormente, em um moderno Hospital de Ensino,
nascendo assim o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.
O convênio representa um novo centro de referência para
a população de Juiz de Fora e região, oferecendo atendimento
personalizado e humanizado de alta complexidade, além de
servir de aporte para pesquisas e capacitações de profissionais
na área da saúde. “O Hospital de Ensino possui diversos laboratórios de formação geral/básica, de habilidades específicas
profissionalizantes e laboratórios-ambientes, para a prática
profissional e a prestação de serviços à comunidade”, explica
o diretor administrativo e de planejamento, professor Newton
Ferreira de Oliveira.
Com essa abrangência de ações na área de ensino e, consequentemente, na de pesquisa, devido à consolidação de seus
cursos de pós-graduação lato sensu relacionados às diversas áreas do saber das ciências da saúde, além de cursos de extensão
de curta e média duração, a Suprema se prepara para crescer
ainda mais. Para isso, planeja ações pautadas em modelo de
gestão baseado nos critérios do Prêmio Nacional da Qualidade
– PNQ, seguindo os critérios de excelência, buscando a melhoria contínua de seus processos, a inovação e a valorização de
seus colaboradores.
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O

Estrutura física

s investimentos em infraestrutura fizeram da Suprema,
rapidamente, uma referência acadêmica. Um projeto
arrojado, que saiu do papel
de forma organizada e trouxe à tona um
conjunto de prédios modernos e bem equipados. São inúmeros laboratórios multiprofissionais, farmácia-escola, ambulatórios de
serviços de fisioterapia e terapia ocupacional, clínicas de odontologia, fisioterapia e
laboratórios de habilidades.
O corpo docente é formado por mestres e doutores que, além de se dedicarem
à Faculdade, são profissionais referenciados pelo mercado. Além disso, todos os
professores que dão aula na pós-graduação
também atuam na graduação, incentivan-
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do a pesquisa entre os estudantes, seja nos
trabalhos de iniciação científica ou nos de
conclusão de curso. As clínicas e os laboratórios são constantemente atualizados
para melhor atender aos acadêmicos e à comunidade, que procura por esses serviços.
Um dos diferenciais da Faculdade de
Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de
Fora é ter no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), um campo próprio
para estágios e práticas clínicas específicas
dos diversos cursos. O HMTJ foi certificado
como Hospital de Ensino da Suprema através da Portaria Interministerial nº 1.120, de
12 de maio de 2011, publicada no Diário
Oficial da União no dia 13. Através da referida Portaria, cinco hospitais obtiveram
a certificação, sendo o HMTJ o único de

Minas Gerais (os outros são de São Paulo e
Pernambuco).
A certificação como Hospital de Ensino
é de suma importância para o HMTJ, pois,
a partir dela, a Instituição pode conseguir
uma série de benefícios: recebimento de recurso fixo incorporado à contratualização,
financiamento dos Programas de Residência, autorização para atendimentos de alta
complexidade, habilitação para participação em novos projetos, entre outras oportunidades, que sempre são disponibilizadas
pelos Ministérios da Saúde e da Educação,
pelo Fundo Nacional de Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde.
O local possibilita o atendimento em
saúde humana, práticas profissionais, consultas ambulatoriais programadas, consultas de urgência e emergência, internações,
cirurgias, exames laboratoriais, e outros
atendimentos. No Hospital funciona, ainda,
a Clínica-Escola de Fisioterapia, com média
de 2.100 atendimentos/mês nas áreas Neurofuncional, Traumatologia e Ortopedia,

Pneumofuncional e Cardiovascular. “Por estarmos em uma região extremamente privilegiada da cidade, o nosso Hospital e os serviços de saúde que oferecemos são muito
disputados. Isso permite aos discentes desenvolverem uma prática incrível”, afirma o
coordenador do curso de Fisioterapia, professor Plínio dos Santos Ramos. “O atendimento que oferecemos é tão completo que
o time profissional do Tupi recupera seus
jogadores com a nossa equipe”, ratifica o
coordenador.
Os acadêmicos de Odontologia também cumprem estágios nas Unidades de
Atenção Primária à Saúde do município.
Outro destaque no campo da prática, a
Clínica-Escola de Odontologia, situada no
prédio anexo ao HMTJ, já faz cerca de 1.200
atendimentos semanais.
Através do Programa Integrador, um
componente estrutural de todos os cursos,
os estudantes ainda promovem ações de
prevenção e atendimento médico domiciliar em comunidades carentes.
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Desenhando um futuro

Desenvolvimento
institucional

A

idealização e o surgimento da
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora
(Suprema) teve origem a partir do trabalho desenvolvido
no Hospital Monte Sinai (HMS), uma das organizações hospitalares e assistenciais mais
tradicionais de Juiz de Fora e região, que
chegou a este patamar de excelência justamente por contar com um corpo médico altamente qualificado. Graças a essa parceria,
a FCMS/JF reúne um complexo de instalações
ultramodernas, o que permite a geração de
experiências acadêmicas no campo hospitalar e de possibilidades de associação com
vários outros setores dedicados à saúde.
Em sua trajetória, a equipe de gestores
do HMS acumulou vasta experiência teórica
e prática, sempre apostando na educação
continuada como trunfo para a execução
de projetos inovadores. “A realização sistemática de reuniões científicas para permitir
a troca de conhecimento entre o corpo clínico hospitalar somou muito para sua carreira. Destes, a quase totalidade já conta
com experiência acadêmica como professores da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF)”, destaca Newton Ferreira, médico e
professor da Suprema e da UFJF.
A participação da equipe nas mais diferentes especialidades, nos campos hospitalar e acadêmico, agregou relevantes qualidades ao perfil profissional dos integrantes.
Os docentes sempre tiveram contato direto
com estudantes de diversas faculdades da
região. Tanto através dos cursos de aperfeiçoamento e especialização, que eram oferecidos no Hospital, quanto pela Residência
Médica, mantendo assim o ideal acadêmico.
O intuito de tornar realidade esse ideal,
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atrelado ao conhecimento, à experiência
acumulada durante a trajetória profissional,
à qualidade do trabalho desenvolvido pela
equipe do Monte Sinai, amplamente reconhecida pela população, bem como à perspectiva de socialização, levaram à criação
da Suprema – Sociedade Universitária para
o Ensino Médico Assistencial, mantenedora
capaz de propor ao Ministério da Educação
a criação de uma faculdade multiprofissional da área da saúde, a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora –
FCMS/JF.
A Suprema é uma Instituição de Ensino
Superior credenciada pela Portaria nº 3.726,
para a oferta de cursos de formação do profissional para a área da saúde. Iniciou suas
atividades com dois cursos – Enfermagem e
Fisioterapia, autorizados em 20 de dezembro de 2002 através das Portarias nº 3.727 e
3.729, respectivamente, publicadas no Diário Oficial da União (DOU) em 23 de dezembro de 2002. Posteriormente, houve a aprovação do curso de Medicina, pela Portaria nº
3.109, de 04 de outubro de 2004. Em 2006,
foram implantados os cursos de Odontologia e Farmácia, autorizados pela Portaria
nº 274, de 21 de junho de 2006, e Portaria
nº 500, de 14 de fevereiro de 2006, respectivamente. Foi autorizado também o curso
de Educação Física, em dezembro de 2002,
através da Portaria nº 3.728, porém não foi
implantado por baixa demanda no processo
seletivo de ingresso.
A Faculdade oferece também cursos de
pós-graduação lato sensu relacionados às
diversas áreas das ciências da saúde, além
de cursos de extensão de curta e média duração. A Instituição desenvolve atividades
de pesquisa associadas aos cursos de gra-

duação, inicialmente sob a forma de práticas investigativas, que se caracterizam por
questões científicas levantadas pelos docentes em aulas práticas. Fomenta, ainda,
as pesquisas de natureza observacional e
experimental por meio das linhas estabelecidas por seu Núcleo de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – NDCT, e Centro
de Pesquisa Clínica do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – Cepec/HMTJ.
Estas atividades são desenvolvidas em laboratórios de habilidades específicas, bem
como nos campos de atuação de prática
profissional observacional e de estágio curricular, como Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS), em hospital próprio – o
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, e nos diversos hospitais conveniados,
das redes pública e particular.
As ações da FCMS/JF têm sido pautadas
em modelo de gestão baseado nos critérios
do Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ,
seguindo os critérios de excelência, buscando a melhoria contínua de seus processos,
a inovação e a valorização de seus colaboradores.
Um de seus Programas de Qualidade é
o Programa 5S. Com ele, a Faculdade recebeu a certificação Top Rubi Special no
final de 2011, mostrando o empenho de
seus colaboradores em fazer com que os

cinco sensos do programa sejam parte da
cultura organizacional da Faculdade. A Suprema realiza um planejamento estratégico seguindo a metodologia BSC (Balanced
Score Card), que tem uma revisão anual de
metas e indicadores. Um grande diferencial da Faculdade é a forma de atuação da
Comissão Própria de Avaliação (CPA), que
tem como objetivo promover um processo
permanente de acompanhamento da vida
acadêmica, através da autoavaliação, o que
supõe a análise simultânea das suas diversas esferas de atuação: ensino, pesquisa,
extensão e gestão em todas as instâncias
da Faculdade, bem como a valorização da
participação da comunidade nas decisões
sobre a avaliação.
A natureza democrática e participativa
da avaliação definida pela Faculdade, com
o envolvimento de toda a comunidade,
busca garantir caráter de confiabilidade às
sugestões e propostas encaminhadas, tanto
na definição dos princípios e dos objetivos,
como na definição dos aspectos (variáveis
e indicadores) a serem objeto de avaliação.
Tal prática visa garantir à sociedade maior
transparência no cumprimento de sua missão, bem como oferecer à comunidade interna subsídios no processo de reflexão e
de transformação de seu próprio projeto
acadêmico institucional.

CORPO DIRETIVO DA MANTENEDORA:
Sociedade Universitária para o Ensino Médico Assistencial Ltda. – Suprema
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Plano pedagógico

A

construção de uma potência acadêmica não pode ser
imaginada sem um eficiente
plano pedagógico. Sabendo
disso, a Suprema desenvolveu
um completo conteúdo pedagógico voltado para a formação humanística de seus discentes, com foco na excelência profissional.
A Faculdade entende que, para concretizar
seu Plano Pedagógico, precisa transpor o
caráter e o limite de um documento formal e materializar-se em um processo vivo
de desenvolvimento e avaliação compartilhada permanentemente pela comunidade
acadêmica, constituindo-se, deste modo,
em um compromisso de todos com a sua realização.
A Coordenação Pedagógica propõe-se
a organizar e orientar o trabalho pedagógico, exercendo planejamento e assessoria aos docentes e apoio e orientação aos
discentes, a fim de garantir a qualidade na
aprendizagem e a formação integral dos
egressos da Suprema.
Os principais fundamentos que embasam a composição da matriz curricular dos
cursos da Suprema são a legislação educacional vigente, os documentos e as normas
institucionais, bem como os pressupostos
pedagógicos e as inovações educativas propostas para a formação dos profissionais da
área da saúde nos últimos anos. “A missão
desta Instituição é atuar na construção, difusão, promoção de conhecimento integrado e formação de profissionais das Ciências
da Saúde éticos, conscientes e comprometidos com o desenvolvimento humano, socio-econômico, cultural e tecnológico, a partir
da ação interdisciplinar, comprometendo-se ativamente com a qualidade de vida da
população e a preservação do ambiente. A
Faculdade foi concebida para formar pro-
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fissionais inseridos na realidade econômica,
política, social e cultural do país”, explica o
diretor de Ensino Pesquisa e Extensão, Dr.
Djalma Rabelo Ricardo.
Os profissionais de saúde, dentro de seu
âmbito profissional, devem estar aptos a
desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto
em nível individual quanto coletivo. Cada
profissional deve assegurar que sua prática
seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de
saúde, sendo capaz de pensar criticamente,
de analisar os problemas da sociedade e de
procurar soluções para os mesmos. “Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e
dos princípios da ética/bioética, tendo em
conta que a responsabilidade da atenção
à saúde não se encerra com o ato técnico,
mas sim com a resolução do problema de
saúde, tanto em nível individual como coletivo”, enfatiza.
Outro compromisso abordado no Plano
Pedagógico prevê que os discentes devem
estar aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e a administração tanto da
força de trabalho quanto dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma
forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou
lideranças na equipe de saúde.
Desta forma, os currículos dos cursos
terão como proposta a flexibilidade e a interdisciplinaridade desenvolvidas de forma
contextualizada. “Para isto é necessária
uma constante reavaliação e redefinição
de conteúdos, metodologia, carga horária
e processos de avaliação das disciplinas, trabalhados com uma visão de integração de
conteúdos e disciplinas nos diferentes cursos”, ratifica o diretor.
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A voz de quem conhece

A

qualidade do ensino e a completa estrutura da Suprema são notadas por
todos. Mas, a única voz que pode realmente confirmar a excelência da
Instituição é a do estudante. Desde os
cursos de graduação até os de pós e especializações,
é unânime o sentimento de realização e satisfação
dos discentes. A sólida condição de formação profissional os surpreende já nos primeiros períodos, superando qualquer expectativa pré-existente. “A Faculdade foi melhor do que eu esperava, sempre tive
total apoio da Suprema para pesquisas e em tudo
que precisei para crescer como profissional. Sinto-me dentro de uma família, apoiada e caminhando
junto,” afirma Paula Fernanda Sirneu, graduada em
Farmácia em 2011.
A competência do corpo docente também impressiona e torna os mestres uma grande referência
para os aprendizes: “com o passar dos períodos pude
me aproximar de alguns professores e estes, associados ou não à Instituição, me deram oportunidade
de aprendizado além da graduação. Simplificando:
fizeram a diferença”, declara Gabriel Guerra David
Reis, recém-formado em Odontologia.
Transpondo as barreiras da sala de aula, são oferecidas oportunidades de integração com outras
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áreas da saúde, mesmo de experiência no ambiente
de trabalho. “Laboratórios bem equipados, clínica-escola com suporte de atendimento e aprendizagem, inserção na prática a partir dos primeiros períodos no Programa Integrador, diversos estágios em
diferentes campos de atuação são os maiores diferenciais que nós, acadêmicos da Suprema, temos”
ressalta a ex-discente Natália Dianim Berzoini. A fisioterapeuta, hoje com 30 anos, coleciona primeiros
lugares em concursos desde o início de sua jornada
no mercado.
Quem já conhece não deixa de indicar. Lucas Loureiro dos Reis, estudante de Odontologia de 2007 a
2012, quando questionado se a indicaria, responde
sem hesitar: “claro que recomendo a Faculdade para
outras pessoas. Sei do compromisso que ela tem conosco, sem contar a excelente infraestrutura e organização”.
Para quem passou por lá o que fica, junto com a
sensação de dever cumprido, é a saudade da “família
Suprema”. “Meu curso foi incrível. Era meu sonho!
Lá as pessoas sempre me trataram muito bem. Eram
todos muito especiais e marcaram a minha vida. Minhas vitórias e minhas conquistas se devem à boa Faculdade que fiz e apoio de cada um deles.” comenta
Rodolfo de Assis, ex-discente, hoje um médico.

Apoio psicopedagógico

O

apoio psicopedagógico da
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de
Fora (FCMS/JF) – Suprema
está estruturado e inserido
como parte de um projeto mais amplo denominado Núcleo de Apoio ao Discente e
ao Docente (Nadd). O Nadd é um órgão de
apoio educacional que presta acompanhamento e assessoria didático-pedagógica às
diversas atividades desenvolvidas no âmbito dos cursos de graduação da FCMS/JF.
Constitui um espaço aberto a estudantes, professores e demais membros ligados
ao setor acadêmico, que podem recorrer
a ele sempre que houver necessidade de
apoio na resolução de problemas no processo de ensino-aprendizagem. Deve contribuir também para a melhoria das relações entre estudantes e professores com a
Instituição, despertando-lhes para a importância da participação de todos no desenvolvimento de competências individuais e

coletivas para a excelência profissional.
O Nadd desenvolve instrumentos de
controle que possibilitam informar e intervir sobre a demanda existente, a fim de
solucionar os possíveis problemas no seu
âmbito de atuação. Dentre as suas atribuições, podemos destacar:
• atendimento das demandas dos estudantes e professores, buscando solucionar
problemas presentes nas relações do processo de ensino-aprendizagem;
• avaliação das situações relacionadas
a problemas e dificuldades de aprendizagem;
• promoção da adaptação e integração
de estudantes e professores;
• avaliação de necessidade de acompanhamento e encaminhamento a profissionais especializados.
No período entre 2007 e 2011, o Nadd
foi formado por Dyle Campello (área jurídica), Maria José Ribeiro (área pedagógica) e Luciana Scapin (área psicológica).
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Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ - 100% SUS

Certificação confirma
papel na formação e no
atendimento à comunidade
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E

m maio de 2011, o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus foi certificado como Hospital
de Ensino da Faculdade de Ciências Médicas e
da Saúde de Juiz de Fora – Suprema – através da
Portaria Interministerial nº 1.120, de 12 de maio
de 2011, publicada no Diário Oficial da União em 13 de
maio. A notícia ratifica seu propósito e, o melhor, confirma
a excelência e a qualidade que norteiam todas as ações da
Suprema.
A associação entre o Hospital e a Suprema começou em
outubro de 2005 e imprimiu uma ousada proposta: ser referência em saúde e atendimento à comunidade. Isso sem
contar o seu relevante papel na formação dos estudantes.
“Não temos mais como pensar em HMTJ sem a Suprema,
e vice-versa. Os acadêmicos têm a oportunidade de trabalhar num local cada vez mais completo, enquanto nós
vemos nosso Hospital se transformar em referência”, orgulha-se a Gerente Assistencial e Responsável Técnica de
Enfermagem, Adriana Vilella.
Para ela, estar em contato com pacientes reais proporciona aos discentes não só a prática em si, mas intensifica o
relacionamento de humanização entre médicos e pacientes. “A possibilidade de conhecer diversas áreas e especialidades também soma carga positiva ao aprendizado da
profissão”, completa Adriana, que ainda revela o significativo universo que os futuros profissionais têm ao seu alcance. “Hoje, são atendidos 160 leitos de internação e os
estudantes estão sempre acompanhados por preceptores
– professores e médicos. Por mês, eles realizam cerca de
cinco mil atendimentos, que abrangem toda a população
da microrregião de Juiz de Fora”. Há ainda as vantagens
para a população, já que o Hospital é credenciado como
Rede 100% SUS, o que significa atender somente aos pacientes encaminhados pela rede pública.
Outras conquistas são pontuadas no HMTJ, principalmente no que se refere à infraestrutura. São elas: 45 consultórios abrangendo diversas especialidades, 10 leitos de
UTI Neonatal, o dobro de salas cirúrgicas, o Centro de Parto
Normal (PPP - pré-parto, parto e pós-parto) com 10 leitos,
enfermaria masculina e completas clínicas de Odontologia
e de Fisioterapia, além da Farmácia Hospitalar, moderno Laboratório de Análises Clínicas e Serviço de Imagem
com Tomografia Computadorizada, Ressonância Nuclear
Magnética, Medicina Nuclear, dentre outras. “Além dessas
conquistas, há os valores intangíveis que são percebidos
através do empenho dos funcionários, que foram capaci-
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tados para trabalhar com muito mais
satisfação”.
Todo esse investimento em infraestrutura possibilitou conquistas ainda
maiores. O Centro de Pesquisas Clínicas (Cepec) do HMTJ foi criado em
2011 e, em pouco tempo, já foi selecionado para participar do estudo Opera
II, fazendo parte de um seleto grupo
de cinco centros de pesquisas do Brasil. Esse estudo, que visa a desenvolver
terapias mais efetivas para a esclerose
múltipla (EM), tem a participação de
mais 220 centros de pesquisa internacionais, o que projetará a excelência
do HMTJ em esferas ainda maiores.
No Hospital funciona, ainda, a Clínica-Escola de Fisioterapia com atendimento nas áreas Neurofuncional,
Traumatologia e Ortopedia, Pneumofuncional e Cardiovascular. “Nossa
Clínica de Fisioterapia é tão completa
que o time profissional do Tupi recupera seus jogadores machucados nas
nossas instalações”, ratifica o coordenador do Curso de Fisioterapia, professor Plínio dos Santos Ramos.
Segundo Adriana Vilella, as metas
que já foram alcançadas comprovam
o potencial da unidade e contribuem
para o estabelecimento de novas,
como a construção do 4° andar, a implantação do Centro de Hemodinâmica, o aumento do número de leitos na
UTI Neonatal, a possibilidade de realização de cirurgias neurológicas, cardíacas e de gestação de alto risco.
HMTJ é certificado como Hospital de Ensino
A certificação como Hospital de Ensino
é importante para o HMTJ, pois, a partir
dela, a Instituição pode conseguir uma série de benefícios: recebimento de recurso
fixo incorporado à contratualização, financiamento dos Programas de Residência, autorização para atendimentos de
alta complexidade, habilitação para participação em novos projetos, entre outras
oportunidades, que sempre são disponibilizadas pelos Ministérios da Saúde e da
Educação, pelo Fundo Nacional de Saúde
e pela Secretaria Estadual de Saúde.
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Enfermagem
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Excelência na formação

Enfermagem é uma
das melhores do País

T

odo o empenho na busca
pela excelência tem seu reconhecimento. O Curso de
Enfermagem da Faculdade
de Ciências Médicas e da
Saúde de Juiz de Fora foi estrelado,
pela segunda vez consecutiva, pelo
Guia do Estudante. A publicação, da
Editora Abril, faz uma completa análise, através de uma equipe especializada, e lista anualmente as faculdades mais importantes do País. E essas
estrelas têm motivo.
Um curso para quem quer o melhor. Pautada na qualidade e na excelência, a formação em Enfermagem
da Suprema é reconhecida tanto pela
comunidade acadêmica, quanto pelos órgãos responsáveis pelo ensino
no Brasil. Avaliado pelo Ministério
da Educação com nota máxima desde
2008, a formação alia competência
técnica, científica, humanística e com
visão crítica. O compromisso de todo
o corpo docente é sempre oferecer
conteúdo atual, em concordância
com as necessidades do mercado de
trabalho e com as questões da saúde
pública brasileira.
Trabalhando para que os objetivos
de cada estudante sejam atingidos, a
Suprema oferece um cenário de prática sem igual. O desenvolvimento
das habilidades e das competências
necessárias para o exercício da profissão é feito desde o início do curso. A
participação no Programa Integrador
(PI) agrega ao currículo dos discentes
uma experiência única, de convivência com diversas realidades sociais e
questões a elas relacionadas. O PI é
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um dos componentes centrais da estrutura do curso, servindo como eixo
norteador para as demais disciplinas.
Após vários períodos de experiência prática, os discentes mergulham
no ambiente científico. No último
ano de atividades na graduação de
Enfermagem, desenvolvem o Trabalho de Conclusão de Curso. Sistematizando o conhecimento adquirido, o
estudante redige um artigo que, em
muitos casos, chega a ser publicado.
“Junto com uma amiga, que conheci
dentro das salas da Faculdade, redigi um artigo científico. Conseguimos
apresentá-lo na Universidade Federal
de Viçosa e em alguns congressos de
repercussão nacional, e posteriormente publicá-lo em uma revista”
afirma Elaine Lopes, acadêmica de
Enfermagem entre 2008 e 2012.
O estudante cumpre uma carga
horária de mais de quatro mil horas,
divididas em quatro anos em período
diurno, em que estão inclusas horas-aula de matérias teóricas, práticas e
optativas, além do Programa Integrador e do estágio obrigatório. E, ao final do processo de aprendizagem, a
Instituição busca formar mais do que
profissionais da saúde. O enfermeiro
formado na Suprema tem a capacidade de agir como transformador da
sociedade. Procura caminhos para a
melhoria de todo um sistema, contextualizando cada caso, humanizando
o atendimento e levando em consideração tanto o perfil epidemiológico
da população local e regional, como
também a legislação e as instituições
onde as ações são realizadas.
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Sou técnica há bastante
tempo e sempre quis
fazer um curso superior.
Eu consegui uma
bolsa de estudos numa
faculdade, mas pedi
transferência para a
Suprema. Sei que
é a melhor de
Juiz de Fora e região.

Desde o início do
curso, temos excelentes
docentes que contribuem
para nossa formação,
os campos de prática
são receptivos, além de
termos oportunidades de
estágios extra-curriculares
através da Faculdade.

A Suprema
superou as minhas
expectativas. Hoje
me sinto uma
enfermeira apta
para o mercado
de trabalho
graças à boa
faculdade
que fiz.

Márcia Carvalho

Elaine Lopez

Rachel Menezes Pereira

Acadêmica de Enfermagem
2008-2012
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Acadêmica de Enfermagem
2008-2012

Graduada em 2010

Farmácia
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Farmácia

Curso prepara para
os desafios do mercado

“E

u entrei no curso sem
saber direito o que eu
queria. O que me impressiona é que a Faculdade me mostrou a
amplitude das possíveis áreas em que eu
poderia trabalhar”. A declaração de Leonardo Hansen Laranja, acadêmico de Farmácia entre 2007 e 2011, traduz com precisão a proposta do curso de Farmácia da
Suprema: formar profissionais generalistas,
que podem ser inseridos em qualquer área
do mercado de trabalho. Para Paula Fer-
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nanda Sirneu, formada em julho de 2011,
a capacidade de atuação em diversos ramos
do segmento faz a diferença na formação
profissional. “Aprendi que o profissional
farmacêutico vai muito além do que aquela
pessoa que fica por trás dos remédios. Ele
está também nas áreas de alimentos, nos
hábitos de vida saudáveis, de cosméticos, de
gestão em Saúde e muito mais”, afirma.
As possibilidades são inúmeras, mas o suporte oferecido aos futuros profissionais faz
toda a diferença. “O que mais me surpreendeu foi a infraestrutura que o curso oferece,

além, é claro, da qualidade. A capacitação e
a interação com todas as profissões me empolgaram. Lá nós interagimos com outros
cursos e trabalhamos em equipe! Isso nos
traz um grande crescimento para enfrentar
o mercado de trabalho”, ressalta Rodolfo
Costa Novaes, farmacêutico formado em
2010, que salienta ainda o incentivo a projetos científicos como mais um diferencial,
na “descoberta das afinidades com determinadas áreas e um grande avanço para o
conhecimento”.
E os resultados confirmam esse trabalho
de vulto do Curso de Farmácia. “Uma das
minhas conquistas foi a aprovação no mestrado na UFJF”, orgulha-se a farmacêutica
Fernanda de Barros Novais.
Para nomear os motivos para tanto êxito, os estudantes e profissionais são unânimes: “infraestrutura de ponta, professores
capacitados e trabalho em equipe”. Aspectos confirmados pela fala do acadêmico Leonardo Laranja. “Todos os laboratórios são
completos e modernos, com equipamentos
para todos os discentes usarem simultaneamente. Acho muito importante, pois aprendemos não só observando, mas também
praticando”.
Praticar é, sem dúvida, ação enfatizada
desde o início do curso. A partir do segundo
período, os estudantes já são incentivados
a experimentar o que é teorizado em sala,

através de estágios, vivências em Unidades
de Atenção Primária à Saúde e no Programa
Integrador. A importância de conhecer na
prática o que é ser um farmacêutico é, para
Lívia Beatriz Almeida Fontes, ponto forte
em sua formação. “Devemos ter desenvoltura, seja em um laboratório ou em uma
drogaria. As aulas nos laboratórios e os estágios nos campos de atuação engrandecem
o profissional que é integrado ao mercado
pela Faculdade”.
O sucesso é continuamente construído. A coordenadora do Curso, Soraida Sozzi Miguel, destaca que “essa formação só
é possível, pois a Suprema conta com uma
estrutura diferenciada, que inclui Farmácia
Escola, Laboratório de Análises Clínicas e
Toxicológicas, Centro de Informações sobre
Medicamentos, laboratório de produção de
medicamentos, laboratório de controle de
qualidade de medicamentos, além da Farmácia Hospitalar”.
Parcerias estratégicas, corpo docente
qualificado, estrutura física de ponta e incentivo à elaboração de projetos científicos
consolidam ainda mais os valores de excelência buscados pelo curso; o sucesso dos
estudantes, como Paula Fernanda Sirneu,
que passou a fazer parte de um grupo de
pesquisas na Inglaterra em 2011, mostra
que o objetivo da Suprema em ser referência está sendo alcançado.
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O diferencial da
Faculdade em relação
ao meu curso são os
campos de estágio.
Em outras instituições,
eles não correm
atrás, não passam as
oportunidades para os
estudantes. Diferente
daqui, onde nós
fazemos estágios em
duas áreas.

O que me impressionou é
que a Faculdade
me mostrou a amplitude
de possíveis áreas em
que eu poderia trabalhar.
O ensino também me
surpreendeu. Todos
os professores são
capacitados e têm
uma atuação
no mercado.

Eu escolhi estudar na
Suprema porque
é uma Instituição
bem conceituada.
O Curso de Farmácia
abrange uma área
muito grande.
Por isso, precisamos
de uma boa
faculdade para
nos orientar

Fernanda de Barros Novais

Leonardo Hansen Laranja

Rodolfo Costa Novaes

Graduada em 2011
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Graduado em 2011

Graduado em 2010

Fisioterapia
27

Credibilidade no mercado

Fisioterapia forma
profissionais com excelente
aceitação

A

liar capacidade clínica e científica.
Trabalhar de forma multidisciplinar.
Incentivar a pesquisa. Um curso que
une as melhores características em
Fisioterapia, desde corpo docente a
estrutura física. Esses são os pontos propostos pela
Suprema para a formação do corpo discente da Instituição. E a resposta vem dos próprios estudantes.
“Meu objetivo sempre foi me tornar uma profissional de qualidade. Atingi essa meta ao me formar na
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Suprema”, ratifica a fisioterapeuta Dalila Valente
Costa, graduada em 2007.
A excelência com que conduz a graduação é reconhecida no mercado de trabalho. “Estou ainda
no processo de formação e já consegui um emprego na minha área, graças à credibilidade e à seriedade que a Suprema imprime”, orgulha-se Patrícia
Barros, estudante do 5° período.
E não poderia ser diferente. Ao oferecer ensino
pautado em valores como seriedade e compromis-

so, o resultado é sempre promissor. “A infraestrutura é excelente, os funcionários e os professores
muito prestativos e interessados. Todo o suporte
que precisamos para desenvolver e aprimorar
nossos conhecimentos nos são oferecidos. A começar pela prática desde cedo, que também foi
algo que contribuiu muito para minha formação”
pontua a fisioterapeuta Natália Dianim Berzoini,
graduada em 2010.
Essa prática da Fisioterapia é explorada em todas as suas vertentes, com a missão de promover a
habilitação e reabilitação físico-funcional. No Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ),
os discentes lidam diretamente com pacientes em
diversas áreas: traumato-ortopedia, neurologia,
cardiologia, pediatria, dermatofuncional, respiratória, gestantes, uroginecologia e oncologia, estimulando assim a capacidade multidisciplinar dos
futuros profissionais.

Os estudantes são cercados do melhor em estrutura também no convívio diário, na própria
Faculdade. Eles contam com laboratórios de habilidade em Fisioterapia: Laboratório Terapêutico,
de Cinesiologia, Cinesioterapia, de Avaliação Funcional, Eletroterapia, Termoterapia, Anatomia,
Histologia, Patologia e Fisiologia.
A busca por novas técnicas, visando ao aprimoramento profissional é uma constante também
no decorrer do Curso. A fisioterapeuta Emily Guimarães Fuscaldi, que se associou a uma amiga de
classe da Suprema e abriu duas clínicas de pilates
em Juiz de Fora, já colhe os resultados desta metodologia. “Adquirir conhecimento para atuar na
profissão de Fisioterapia e sair apta para trabalhar
e me dedicar a novos projetos. Essa foi a minha
maior conquista e devo isso à toda a equipe Suprema, desde os ótimos professores aos funcionários atenciosos e prestativos”, comemora Emily.
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A Clínica Escola
oferece à população
excelente
atendimento.
Para mim, como
discente, a experiência
foi determinante
para minha formação
acadêmica.

A Faculdade
mudou os rumos
da minha vida.
Eu consegui deixar
o meu antigo
emprego e hoje
trabalho na minha
área, fazendo o que
eu sempre quis.

A Suprema conta
com um corpo docente
qualificado, o que
proporciona a seus
alunos um ensino
de excelência. Os
funcionários são bem
treinados e sempre
dispostos a nos atender.

Sylvia Ribeiro

Patrícia Barros

Raffaela Caruso

Graduada na primeira turma
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Acadêmica de Fisioterapia
2005-2010

Graduada em 2010

Medicina
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Medicina

Curso apresenta projeto
pedagógico inovador

O

Curso de Medicina da Faculdade de
Ciências Médicas e da Saúde de Juiz
de Fora - Suprema apresenta um
perfil inovador baseado nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).
Formando profissionais completos tecnicamente
e humanisticamente, a Suprema visa oferecer aos
futuros médicos know how suficiente para desenvolver projetos em ambientes adversos.
A organização curricular do curso atende às exigências do Ministério da Educação e do Ministério
da Saúde, sem deixar de lado os anseios de pesquisas e inovações da sociedade globalizada do século
XXI. Com enfoque na complexidade do processo
saúde-doença, o corpo docente procura transmitir
ao estudante mais do que a rotina de auxílio ao
paciente: vai além, despertando nele o imperativo
ético e humanístico para o exercício da profissão.
Desenvolve a capacidade de, permeado pelo processo aprender-ensinar, colaborar para a formação
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do Sistema Único de Saúde (SUS).
Para tanto, a Suprema conta com um convênio
com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, que
permite ao discente exercer atividades em mais de
42 Unidades de Atenção Primária à Saúde. As Unidades contam com Estratégia de Saúde da Família
(ESF) e Programa de Agentes Comunitários (PACS).
O Coordenador do Curso, professor Raimundo Bechara, afirma que “o objetivo dos projetos junto
à comunidade abrange as experiências educativas,
que serão organizadas de modo a direcionar o
olhar e a ação dos futuros médicos para a complexidade do processo saúde-doença, em uma sociedade permeada por graves questões sociais”.
Outro cenário de prática na rotina dos estudantes é o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ). Desde 2005, quando a FCMS assumiu a
gestão do Hospital, promoveu uma reforma geral
para transformá-lo em uma unidade de referência
em atendimento humanizado para a população,

voltado em sua totalidade para pacientes do SUS. A
partir de então se iniciaram as atividades das Unidades
Acadêmicas Integradas (UAI), programa que envolve
os estudantes do quarto ao oitavo períodos no atendimento direto ao paciente em ambulatórios, enfermarias, centro cirúrgico e UTIs.
O contato direto com uma comunidade e suas questões particulares de saúde oferece ao acadêmico experiências únicas. “O curso ofereceu todas as ferramentas
para que minha formação de qualidade fosse realizada.
O excelente campo de estágio e o acesso a todo tipo
de informação e aprendizado possibilitaram minha
aprovação em dois concursos públicos antes mesmo de
minha formação”, destaca Ramon Ribeiro de Jesus, graduado em junho de 2011.
O constante aprimoramento e comprometimento
de seus colaboradores ajudam a fazer da Suprema uma
potência acadêmica e encantam quem a conhece. “Meu
curso foi incrível. O que mais me surpreendeu foram
os professores. Todos eles têm muita noção do que estão ensinando. São muito embasados, tanto na teoria
quanto na prática. Isto sem contar o comprometimento. Eles nos passam muita energia, nos mostram empolgação apesar de já atuarem tantos há anos na área”,
explica Rodolfo de Assis, graduado na Instituição. “O
que eu vejo é a Faculdade a cada ano melhor. A busca
por excelência é constante. A estrutura é inigualável. A
limpeza, a organização. É possível perceber uma preocupação nos mínimos detalhes. Minha vitória e minha
conquista se devem à boa faculdade que fiz”, enfatiza.
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Eu escolhi fazer
Medicina na Suprema
porque eu já sabia da
seriedade da Instituição.
E quando entrei eu
pude constatar que
é verdade. É uma
Faculdade séria, com
bons professores.

O ensino de
qualidade me
proporcionou
muitas conquistas.
Cheguei a ser
aprovado em dois
concursos públicos
antes mesmo de
minha graduação.

Meu curso foi incrível.
Era meu sonho!
Na Suprema, as
pessoas sempre
me trataram
muito bem. Pra mim
são todos muito
especiais e marcaram
a minha vida.

Patrícia Ferreira de Oliveira

Ramon Ribeiro de Jesus

Rodolfo de Assis

Acadêmica de Medicina
2005-2010
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Graduado em 2011

Acadêmico de Medicina
2005-2010

Odontologia
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Odontologia

Formação profissional
que vai além da técnica

F

ormando profissionais desde o primeiro período. Assim se pauta o Curso de
Odontologia da Suprema. Desde o início, o discente já é apresentado à prática. A Faculdade possibilita o desenvolvimento de atividades de monitoria, estágios
extracurriculares, participação em atividades e
projetos de extensão e pesquisa. Oferece também aos estudantes a oportunidade de iniciação científica, através de bolsas de estudos e de
premiações.
A Suprema possui uma estrutura física completa e laboratórios modernos com equipamentos de última geração. Conta também com
uma Clínica-Escola, hospitais gerais e especializados, abrigos de idosos, creches e ONGs. Todas
as estruturas, juntamente com o acompanha-
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mento da equipe de docentes, oferecem ao
aluno um curso superior de excelência.
Entre o segundo e o sexto período, os acadêmicos participam do Programa Integrador, que
alia a teoria à prática, integrando a Faculdade
ao meio social local e regional. “A prática está
presente durante toda a graduação. Além do
Programa Integrador, participei do Curso de Extensão na Clínica ATM Pós-Odonto por um ano.
Também participei da Primeira Liga Acadêmica em Odontologia de Juiz de Fora, a Liga de
Dor Orofacial, com o professor Josemar Guimarães, na qual estive nos últimos três semestres
trabalhando com ensino, pesquisa e extensão.
Participei de duas pesquisas dentro da Instituição: uma na área de Cirurgia Oral e Farmacologia, com orientação do professor Alexandre

Gonçalves, e a outra na área de Implantodontia
com os professores Rodrigo Guerra, André Luiz
Dias e Leonardo Piccinini” destaca o estudante
Gabriel Guerra David Reis, graduado em 2011.
“Esse programa dá uma base muito grande para
todos os colegas participantes. Nele, temos a
possibilidade de vivenciar o sistema público de
saúde. Nós vamos a bairros, unidades de atenção primária à saúde e, em conjunto com outros
estudantes, prestamos atendimento para a população”, ratifica Jennefer Batalha, acadêmica
entre 2010 e 2012.
O profissional formado pelo curso de Odontologia da Suprema vai além da técnica, aprendendo a aprender e ensinar, seguindo padrões
científicos, tecnológicos e éticos como uma prática para a vida toda. O que de fato faz deste
dentista um conhecedor das questões sociais e
uma parte integrante da comunidade na qual
atua. “Formamos profissionais com condições

para atuar na comunidade como cidadão detentor de conhecimento técnico e científico, com
discernimento para perceber a importância da
prevenção de maneira abrangente, inserido na
realidade brasileira”, explica o professor Rodrigo Guerra, Coordenador do Curso de Odontologia da FCMS/JF.
Como não poderia deixar de ser, o currículo
dos profissionais formados na Suprema permite
a eles desenvolverem a veia do empreendedorismo, tornando-os gestores, empregadores ou líderes de equipes de saúde. “Estimular o espírito
empreendedor é crucial para que nosso discente encare o mercado de trabalho. Dessa forma,
pode exercer sua profissão como autônomo, em
clínicas com caráter inter, trans e multidisciplinar, em carreira docente e em saúde coletiva.
Terá sempre condições de sobressair e exercer
liderança no seu meio de trabalho e na própria
comunidade”, enfatiza o coordenador.
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Com o PI nós vamos
a bairros, unidades
de atenção primária
à saúde e, em
conjunto com outros
estudantes, prestamos
atendimento para a
população.

Hoje eu posso escolher
onde quero trabalhar.
Me sinto segura na atuação no dia a dia. Tudo
isso graças à excelente
equipe de professores,
que até hoje são
extremamente solícitos.

Jennefer Batalha
Graduada em 2012

Eveline Montessi Nicolini
Graduada em 2010

Programa Integrador

U

ma das melhores maneiras de
crescer como pessoa é ajudar
ao próximo. A maior forma de
aprender a lidar com emoções
é conviver com elas. Principalmente na área da saúde, o profissional
precisa ter bem definidas essas duas habilidades: ajudar aqueles que precisam, de
modo humanizado. Na prática diária de
oferecer mais qualidade de vida, seja na
prevenção ou tratamento, a Suprema reconhece a importância do trabalho com base
na cidadania.
A Responsabilidade Social da Instituição
é o valor por trás de muitas ações. Entre
elas, destaca-se o Programa Integrador (PI).
“É um dos componentes centrais da estrutura curricular dos cursos de Enfermagem,
Fisioterapia, Medicina, Farmácia e Odontologia da FCMS/JF. Visa à indissociabilidade
entre teoria e prática, e gera integração
não só entre os cursos, como também da
Faculdade ao meio social local e regional
”, destaca a professora Cláudia Moura, coordenadora do PI.
A iniciativa da Suprema é uma parceria
com a Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora. Foi estabelecida com objetivo de contribuir para a formação integrada de profissionais e para
melhorar o panorama médico na cidade.
E tem obtido êxito no que se propõe: “a
receptividade é a melhor possível”, conta
Claúdia. Quando o PI é levado para determinada Unidade Básica de Saúde, é feito
um levantamento para conhecer as reais
necessidades de cada comunidade. Ele só é

instalado com a aprovação dos moradores,
por meio de seus representantes. “A partir
do momento em que eles estão de acordo, nossas visitas são esperadas com data e
hora marcada”.
E a aprovação está em todas as partes
envolvidas. “Poder contar com o PI é sem
dúvida um diferencial da Faculdade, que
nos incentiva quanto ao trabalho multiprofissional”, orgulha-se o estudante de
Odontologia Lucas Loureiro Reis. Jennefer
Batalha, do mesmo curso, completa, “o
Programa nos dá uma base muito grande.
Temos a possibilidade de vivenciar o sistema público de saúde”. Para Claúdia, “o
principal valor que o estudante agrega ao
participar do Programa é a humanização
da relação entre o profissional da saúde e
o usuário, essa pautada na escuta qualificada, no estabelecimento do vínculo e da
responsabilização”.
O processo de ensino-aprendizagem
é estruturado na relação entre os eixos:
Saúde Individual, Saúde Coletiva, Processo
de Trabalho e da Educação em Saúde. Os
eixos são desenvolvidos em todos os momentos (PI1 ao PI5). O que diferencia um PI
do outro é a complexidade decorrente das
sucessivas aproximações do estudante com
os cenários de prática, com os problemas
e situações vivenciadas, com o conhecimento construído a partir da realidade das
famílias e comunidades. “Estão previstas
algumas modificações no Programa, que
acontecerão no início de 2012, diz Cláudia,
antecipando a busca constante pela solidificação dos conceitos trabalhados no PI.

Estudantes trabalham junto à comunidade
O Programa Integrador é desenvolvido em seis Unidades de Atenção Primária à
Saúde. UAPS de Furtado de Menezes, UAPS Vila Olavo Costa, UAPS de São Benedito,
UAPS Nossa Senhora Aparecida, UAPS São Sebastião e UAPS Santa Efigênia em diferentes regiões administrativas de Juiz de Fora.
O número de estudantes varia periodicamente. No segundo semestre de 2011,
o total é de aproximadamente 800 participantes. Aproximadamente, 1600 famílias
foram atendidas, se levado em consideração que cada um deles acompanha duas.
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Residência Médica

Suprema investe no
Programa de Residência Médica do
HMTJ e na Residência Multiprofissional
Programa inclui credenciamento de novas especialidades

A

Residência Médica é
uma modalidade de
pós-graduação sob a
forma de curso de especialização. Todas as
áreas possuem programas pedagógicos regulamentados pelos Ministérios da Saúde e da Educação, através
da Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM), conforme Resolução nº 02/2006.
Cada programa possui um supervisor, responsável por direcionar e
avaliar as atividades desenvolvidas
pelos Residentes, assim como o desempenho de cada um. O objetivo é
observar atitudes como frequência,
assiduidade, pontualidade, interesse, ética, além de relacionamento
com pacientes, colegas, auxiliares e
preceptores.
Hoje, o Hospital conta 26 Residentes envolvidos em programas de
Obstetrícia e Ginecologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Medicina Nuclear e Anestesiologia. De
acordo com Dr. Cleber Soares Júnior,
Coordenador da Comissão de Residência Médica do HMTJ (Coreme), já
foi solicitado o credenciamento para
o Hospital em mais cinco especialidades: Mastologia, Neonatologia,
Cirurgia do Tórax, Endoscopia e Gas-
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troenterologia. “A Residência é um
programa de pós-graduação para a
formação de especialistas por meio
de treinamento em serviço. A modalidade é estabelecida em instituições
de saúde, universitárias ou não, sob
a orientação de profissionais. Enquanto um curso de pós-graduação
convencional possui carga horária
de 360 horas/ano, a Residência exige
dedicação exclusiva do profissional,
com carga horária de cerca de 2.880
horas/ano”, enfatiza o coordenador.
Até 2014, será implantada também a Residência Multiprofissional
no HMTJ.

Dr. Cleber Soares Júnior, coordenador da Coreme

Primeira Turma
A formatura da primeira turma de Residentes do HMTJ aconteceu
no dia 31 de janeiro de 2011. Os novos Residentes participaram da
solenidade, que contou com a presença dos Diretores da Instituição
e representantes da Comissão de Residência Médica do Hospital (Coreme).
Em 2012, novas modalidades entraram no programa, além de ampliação de três especialidades já existentes. Após o parecer da CNRM,
a Coreme divulgou o quadro de vagas disponíveis para a Residência.
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Ensino, Pesquisa e Extensão

A

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde
de Juiz de Fora - Suprema, atenta ao processo contínuo de mudanças que ocorre
nas sociedades contemporâneas, e consciente de seu papel dentro da educação
superior, define as suas diretrizes e ações preferenciais
embasadas na tríplice: Ensino, Pesquisa e Extensão como
componentes essenciais à formação crítica do cidadão e
do futuro profissional, além da contínua busca da articulação entre o real e o desejável.
Neste sentido, a FCMS/JF volta seu olhar para o futuro
com novas maneiras de pensar, de modo a tornar-se mais
solidária na construção de uma sociedade igualitária, fraterna e ética, formando recursos humanos com o mais
recente pensamento em liderança: gestão e inovação.
Para tal, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da
FCMS/JF configura-se como um conjunto de diretrizes
especificadoras da ação educacional de todos os seus
setores. Trata-se de uma proposta de encaminhamento
para suas ações em valores éticos, uma convocação, uma
proposição de ações a serem testadas e aperfeiçoadas
através de detalhamento próprio de cada curso, um desafio a ser vencido, uma construção a ser realizada pelos
estudantes, professores e colaboradores, tendo em vista
a Missão da Instituição e as Diretrizes Curriculares Nacionais. Segundo o Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão,
Dr. Djalma Rabelo Ricardo, as estratégias diferenciais introdutórias em cada iniciação dos cursos, permitem ao
estudante perceber seus interesses e aptidões dentro da
área escolhida mais rapidamente.
Os princípios orientadores do PPI da Suprema funda-

mentam-se no modelo de educação transformadora, capaz de fazer com que o estudante elabore, de forma crítica, os procedimentos capazes de ajudá-lo na realização
de um desenvolvimento efetivo e real na Instituição e na
sociedade onde ambos estão inseridos. Uma participação
crescente, integrada, envolvida e corresponsável dos vários segmentos da comunidade acadêmica na elaboração
das diretrizes, destacando aspectos capazes de orientar
esforços na construção de uma nova sociedade, em benefício de todos e de um tipo de educação escolar capaz de
contribuir para construí-la. Valores como: ética, cidadania, competência, dinamismo e humanização fazem parte do modelo de educação transformadora da Instituição.
Desta forma, a Faculdade de Ciências Médicas e da
Saúde de Juiz de Fora estrutura seus processos de ensino-aprendizagem em novas tendências, que acompanham
um mundo cada vez mais globalizado e exigem novos critérios e referenciais. Mas, que ao mesmo tempo nos obrigam a pensar e elaborar melhor e de diferentes formas o
que ensinar e como fazê-lo, exigindo uma formação que
vise ao empreendedorismo, à estimulação da capacidade
criativa, ao desenvolvimento científico e ao pensamento reflexivo dos profissionais. Isso, sem nunca deixar de
estimular atividades de pesquisa e desenvolvimento que
conduzam às inovações tecnológicas na área da Saúde;
criando uma cultura de formação permanente e continuada no corpo docente, no discente e no técnico-administrativo, contribuindo para a melhoria das condições de
saúde e da qualidade de vida da população, e culminando em maior integração entre os cursos de graduação e
pós-graduação.

Profª. Soraida Sozzi
Coordenadora de Ensino, Pesquisa e Extensão
da FCMS-JF/Suprema
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Pós-graduação

A

cada dia, o que mais surpreende o
estudante ao entrar no mercado de
trabalho é a concorrência. Se na geração dos nossos pais a apresentação
de diplomas era suficiente para qualificar um profissional, hoje, em tempos de web 2.0, a
facilidade de acesso ao conhecimento obriga quem
entra nessa briga a adquirir experiência direcionada
e específica. “O ensino continuado proporciona ao
profissional, além de um conhecimento mais direcionado para a área de maior interesse, uma atualização constante em relação às novas tecnologias, o
que na área da Saúde é fundamental” ressalta Claudiléia Paiva, supervisora acadêmica da Faculdade de
Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora.
Dentro deste contexto, superando as expectativas
dos estudantes, a Suprema oferece mais de 34 cursos de Pós-graduação nas áreas de Saúde. Permite ao
profissional ter acesso a conteúdos que irão integrá-lo melhor ao mercado de trabalho.
Além dos módulos de Pós, a Instituição disponibiliza cerca de 30 especializações, que contam com um
corpo docente de qualidade e excelência, composto
pelos melhores profissionais da região. Aulas expositivas, seminários, oficinas, orientações e sessões de
casos clínicos são algumas das ferramentas utilizadas
pelos professores, visando tornar os cursos dinâmicos
e acessíveis.
Organizados em forma de módulos, todos os
cursos possuem objetivos, carga horária e duração
pré-definidos, sendo direcionados a um público-

-alvo específico. Oferecem ao estudante a completa
infraestrutura da Suprema e a possibilidade de praticarem em centros de referência regional, como é o
caso do Hospital Monte Sinai, onde são ministradas
algumas aulas. A oportunidade de aprimoramento
profissional que as aulas proporcionam motivam os
pós-graduandos a superarem dificuldades: “O tempo que eu tenho para me dedicar às atividades relacionadas à pós é bem curto, abro mão dos meus
fins de semana e das minhas horas de lazer. Desde
o início soube que seria assim e que, apesar de toda
a correria, a qualidade dos professores, e do ensino
como um todo, fariam todo o sacrifício valer a pena.
Não me arrependo nenhum minuto”, declara Thiago
Casali, discente do Curso de Fisioterapia Hospitalar,
da Pós-graduação Suprema.
Para a equipe da FCMS/JF, a qualificação deve ser
completa, o que justifica a presença de cursos de extensão multidisciplinares. Os temas abordados são
os mais diversos possíveis, rompendo as fronteiras
de áreas. “Atualmente um profissional que queira
ser respeitado tem que ser completo. Além de ter
conhecimento aprofundado da sua área deve compreender, ao menos superficialmente, outras. Nesse
contexto, a habilidade linguística surge como pré-requisito fundamental para a entrada no mercado”, afirma Claudiléia. Caminhando junto com a
necessidade do estudante, a Suprema está sempre
procurando novos temas para a complementação do
profissional e a cada ano atualizando sua grade curricular.
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Cursos de Pós-graduação
Enfermagem
• Enfermagem Clínica – Turma 1: de 06/07/2007 a 13/12/2008
• Enfermagem em Terapia Intensiva Adulto e Neonatal – Turma 1: de 13/03/2009 a 20/08/2010
Turma 2: de 10/09/2010 a 31/12/2011
• Enfermagem Obstétrica – Turma 1: de 28/03/2008 a 10/09/2009

Pós-graduação Farmácia
• Análises Clínicas – Turma 1: de 08/05/2010 a 30/11/2011
• Farmácia Magistral – Turma 1: de 01/09/2006 a 31/12/2007
Turma 2: de 13/03/2009 a 30/06/2010

Pós-graduação Fisioterapia
• Fisioterapia Dermatofuncional – Turma 1: de 14/08/2009 a 25/03/2011
• Fisioterapia Hospitalar – Turma 1: de 12/09/2009 a 18/03/2011

Medicina
• Dermatologia Clínica – Turma 1: de 14/02/2008 a 27/02/2010
Turma 2: de 05/03/2009 a 26/02/2011
• Endoscopia Digestiva – Turma 1: de 07/08/2006 a 11/07/2008
Turma 2: de 19/03/2007 a 27/02/2009
Turma 3: de 24/02/2009 a 26/03/2010
Turma 4: de 02/02/2009 a 25/02/2011
• Gastroenterologia – Turma 1: de 12/05/2008 a 31/05/2010
Turma 2: de 02/02/2009 a 25/02/2011
• Medicina Intensiva – Turma 1: de 23/06/2006 a 19/08/2007
Turma 2: de 21/09/2007 a 15/03/2009
Turma 3: de 22/01/2010 a 12/08/2010
• Urgência e Emergência em Pediatria e Neonatologia – Turma 1: de 03/04/2009 a 17/02/2010

Pós-graduação Multiprofissional
• Direito da Saúde – Turma 1: de 12/03/2010 a 13/08/2011
• Nefrologia - Abordagem Multiprofissional – Turma 1: de 26/08/2005 a 30/10/2006
• Saúde da Família e da Comunidade – Turma 1: de 23/11/2007 a 31/01/2009 - Turma 2: de 05/06/2009 a 31/07/2010
• Sexologia Clínica – Turma 1: de 26/08/2006 a 30/10/2006

Pós-graduação Odontologia
• Especialização em Implantodontia – Turma 1: de 23/04/2007 a 06/03/2009
Turma 2: de 20/04/2009 a 26/03/2011
• Especialização em Ortodontia – Turma 1: de 29/01/2007 a 03/03/2009
Turma 2: de 17/10/2007 a 05/11/2009
Turma 3: de 16/03/2009 a 18/04/2011
• Especialização em Prótese Dentária – Turma 1: de 08/05/2007 a 11/04/2009
Turma 2: de 23/01/2008 a 19/12/2009
Turma 3: de 19/01/2010 a 17/12/2011
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Cursos de Extensão e
Aperfeiçoamento até 2011
Extensão e Aperfeiçoamento Farmácia:
• Farmacologia: 1 turma
• Toxicologia Forense: 1 turma
• Farmacologia Clínica Aplicada à Atenção Farmacêutica: 1 turma

Extensão e Aperfeiçoamento Fisioterapia
• Anatomia Palpatória: 2 turmas
• Drenagem Linfática: 6 turmas
• Biomecânica do Movimento Humano: 2 turmas
• Fisiologia Avançada: 1 turma
• Fisiologia Aplicada à Farmacologia: 1 turma
• Imaginologia Aplicada à Fisioterapia: 1 turma
• Anatomia Humana Aplicada ao Movimento com Ênfase em Cadeias Musculares: 1 turma
• Introdução ao Pilates: 1 turma

Extensão e Aperfeiçoamento Medicina
• Urgências e Emergências Médicas: 9 turmas
• Terapêutica Médica: 1 turma
• Ginecologia e Obstetrícia: 1 turma
• Cirurgia Geral: 1 turma
• Clínica Médica: 1 turma

Extensão e Aperfeiçoamento Multiprofissional
• Adolescência: um novo olhar, novas práticas: 1 turma
• Metodologia da Pesquisa e Evidências Científicas: 4 turmas
• Dermatologia Aplicada e Cosmetologia Estética: 1 turma
• Interpretação Clínica de Resultados Laboratoriais: 3 turmas
• Técnicas de Injetáveis: 3 turmas
• Hematologia Clínica: 4 turmas
• Tópicos Especiais em Saúde: 3 turmas
• Microbiologia Clínica: 1 turma
• Imunologia Clínica: 1 turma
• Instrumentalização Linguística Novo Acordo Ortográfico: 1 turma
• Interpretação do Hemograma: 1 turma
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Profª Luciana Scapin Teixeira
Coordenadora da CPA e do Nadd

Comissão Própria de Avaliação:
antecipando as necessidades

E

m consonância com a missão
institucional de oferecer ensino de excelência na área da
Saúde, a Comissão Própria de
Avaliação (CPA) da Faculdade
de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz
de Fora (FCMS/JF) – Suprema está fortemente atrelada aos mecanismos de
gestão da qualidade. A equipe que a
integra tem por atribuições identificar,
acompanhar e organizar a execução de
processos internos a partir da autoavaliação; bem como os externos, tais como
aqueles oriundos dos trabalhos desen-
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volvidos junto à comunidade de Juiz
de Fora, nos seus diversos cenários de
aprendizagem, e das avaliações realizadas pelos órgãos superiores ligados ao
Ministério da Educação.
Constituída por um excelente time de
mestres, professores e técnicos administrativos, além de estudantes e representantes da comunidade, possibilita que a
avaliação seja um momento riquíssimo,
pela incorporação de diferentes olhares.
Assim, nos possibilita mensurar os desdobramentos de cada passo que damos,
a fim de podermos planejar o futuro.

Integração e Apoio

Núcleo de Apoio ao Discente e
ao Docente – Nadd

O

ferecer apoio a toda comunidade direta
ou indiretamente relacionada à Instituição. Meta da Faculdade de Ciências
Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, a
abrangente assessoria psicológica, pedagógica e jurídica oferecida representa parte fundamental para a composição da trajetória de sucesso e
união. Todo o êxito da “Família Suprema” não é por
acaso. O extenso corpo de professores, discentes e
funcionários conta com uma estrutura especializada.
O Núcleo de Apoio ao Discente e ao Docente – Nadd ,
criado em 2005, partiu de um levantamento do perfil
do ingressante feito pela Comissão Própria de Avaliação (CPA).

“Verificamos diversas questões que afetavam de
forma negativa a qualidade de vida dos estudantes e
colaboradores. Em alguns casos, situações que se referiam a problemas pessoais e familiares. Nosso objetivo
é criar um contexto adequado para que cada um possa
exercer a função a que se destina da melhor forma
possível”, afirma a psicóloga Luciana Scapin, que, juntamente com a advogada Dyle Campello, compõe a
equipe do Núcleo. As profissionais trabalham em concordância com as metas estipuladas pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e pelo Plano Pedagógico Institucional (PPI), procurando sempre atender,
de forma completa, às necessidades de seu público, a
partir de um acompanhamento interdisciplinar.

Atribuições do Nadd
• Proporcionar atendimento a todos os estudantes matriculados, bem como aos seus pais ou responsáveis;
• Receber e orientar os estudantes que desejam ingressar na faculdade;
• Atender os diretores, coordenadores dos cursos, docentes e funcionários técnico-administrativos
que estabeleçam relação direta ou indireta com os estudantes, professores ou coordenadores;
• Funcionar como agente facilitador e integrador dessas relações;
• Promover a adaptação, a satisfação e a integração dos estudantes com a Instituição, contribuindo, deste modo, para a formação e para o exercício profissional;
• Diagnosticar as situações divergentes em relação aos processos de ensino-aprendizagem;
• Propor e acompanhar os projetos de capacitação dos professores como processo contínuo e
permanente;
• Desenvolver estratégias e ações para a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes;
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Secretaria de Registro e Controle
Acadêmico: eficiência à disposição

R

essaltando sua importância, a Secretaria
poderia ser considerada o coração da Suprema, caso a didática da Saúde fosse relacionada aos setores da Faculdade. Contando com seis colaboradores, o setor tem
diversas atribuições: cabe a ele guardar e organizar
a documentação dos estudantes, emitir diplomas,
orientar sobre todos os procedimentos e ser o elo
com órgãos ligados ao sistema educacional. Dedicação e afinco são características intrínsecas ao trabalho e, sem dúvida, o setor é um dos responsáveis por
várias conquistas da Instituição.
Quando se fala em conquistas, é imprescindível
pontuar uma das maiores e mais importantes. “Os
cinco cursos de graduação – Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Odontologia - foram reconhecidos pelo MEC com nota
máxima, bem como a Faculdade também foi
recredenciada com excelência”, orgulha-se
Gisele Gonçalves, Secretária Geral Acadêmica.
E a responsabilidade vai além. “Somos nós
que estabelecemos as práticas regulares e rotinas da FCMS/JF, de modo a imprimir uma estrutura racional e ágil à administração no que
diz respeito à Admissão, Registro e Controle
Acadêmico. Nosso trabalho começa antes do
estudante efetivamente entrar na Suprema,
ainda no processo seletivo, somos responsá-
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veis pelas inscrições, divulgação de resultados e matrículas”, explica Gisele.
Além disso, o setor mantém uma relação direta
com o Ministério da Educação (MEC). Todas as normas que o regem são estabelecidas em consonância
com a legislação vigente, através das Portarias e Resoluções. Periodicamente, são enviados os registros
solicitados pelos órgãos competentes.
Tudo isso está operante e à disposição dos discentes a qualquer momento, já que o seu horário
de funcionamento condiz com o das aulas, em que
os estudantes estão presentes na Faculdade. Unindo
competência e organização, a Secretaria é o referencial para qualquer assunto dentro da Suprema.

P

Diretórios Acadêmicos:
a voz do estudante

ensando em atender às necessidades dos discentes, a Suprema
incentiva e apoia totalmente a
criação e a regularização dos Diretórios Acadêmicos (DA) dentro
da Faculdade. Para tanto, disponibiliza salas
para servirem como sedes, equipadas com
armários, mesas e computadores, além de
suporte em termos de organização para o
funcionamento e para os eventos promovidos. O corpo docente e os colaboradores
também são orientados a prestar toda a assessoria necessária aos mesmos.
Em contato direto com a administração,
os estudantes se organizam da forma como
desejam, ou seja, são promovidas eleições
sem que haja interferência externa. A maior
possibilidade de se fazer ouvir e de conhecer as engrenagens administrativas da Instituição atrai muito.
Estudante de Farmácia entre 2010 e
2014, Rafaela Nassif atua no Diretório de
seu curso há mais de um ano. Exercendo o
cargo de Diretora Financeira, ressalta que
as experiências adquiridas estão indo muito
além de suas expectativas: “a responsabili-

dade de representar nossos colegas é muito
grande, sendo sentida todos os dias. Mas a
oportunidade que temos de agregar uma
atividade como esta no nosso currículo vale
qualquer sacrifício. Dependendo do caminho profissional que formos seguir, precisaremos desenvolver a nossa veia política,
assim, já estamos dando o primeiro passo”.
As vantagens da constituição das agremiações são inúmeras. Tanto para os atuantes, quanto para os que não participam
diretamente da gestão, a associação possui
alto grau de representatividade. Ela organiza simpósios, promove discussões e eventos
em geral, sempre com total apoio da FCMS,
que disponibiliza toda a sua infraestrutura
para a realização. Outra questão importante é a regularização dos estatutos, para a
qual a Instituição oferece assessoria jurídica.
Mesmo com toda a responsabilidade conferida, os membros do DA conseguem conciliar suas funções com o curso. Com o apoio
da Suprema, que atende a suas solicitações
sempre que possível, desenvolvem suas atividades de forma muito mais eficiente.
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Ambiente profissional

A família que compõe a Suprema

“T

enho muito orgulho
de dizer que trabalho
na Suprema. Sou feliz aqui”. As palavras
de Antônio Marcos
Bahia, Coordenador de Manutenção e
da Limpeza, servem de exemplo daquilo
que é prática constante da Instituição:
oferecer o melhor ambiente profissional
a todos. A história pessoal de êxito do colaborador literalmente foi construída junto com a da Suprema. “Trabalhei na obra
de construção dos prédios, depois passei
a integrar a equipe interna. Fui o nono
funcionário a ser contratado!”, alegra-se.
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Os valores também são construídos
com solidez. “Caminhamos norteados
por nossa missão enquanto Instituição
Educacional, primando por ética, cidadania, humanização, competência, comprometimento, inovação e dinamismo. Aqui,
somos uma família”, orgulha-se Geovana
Bonoto, gerente de Recursos Humanos.
A Suprema considera que o ponto fundamental da garantia de sucesso são as
pessoas. “Temos consciência de que isto
se reflete no crescimento da empresa”,
exalta. Na prática, isso significa oferecer
um ambiente de trabalho prazeroso e
capacitação, através de reuniões e cur-

sos de atualização, semanas temáticas e
parcerias de benefícios. “Temos convênio
de desconto com clubes e cursos, além
de contar com excelente plano de saúde. Me sinto cada vez mais qualificada e
apta para exercer bem o meu trabalho”,
destaca Ana Carolina Chinelato Reis, Gerente Financeira.
É de responsabilidade da Diretoria
Financeira as decisões sobre a adesão
da Instituição a programas de financiamento, como Fies e ProUni. Com esses
dois incentivos, a taxa de inadimplência
da Faculdade caiu. É também atribuição
dessa Diretoria o sistema responsável
pelos acessos a redes de comunicação e
informação da Suprema, o Centro de Sistema e Tecnologia da Informação (CSTI).
Como resultado, oferecer ferramentas
de trabalho superiores gera um bem-vindo efeito cascata, já que a qualidade dos

setores está diretamente ligada à satisfação dos estudantes.
A harmonia é considerada mais um
ponto de destaque em um trabalho que
otimiza as questões apresentadas pelos
colaboradores como forma de melhoria
contínua. “Minha equipe, por exemplo,
é ótima. Não medimos esforços para
atender com prazer a todas as demandas. Muito disso é graças à Direção, que
supre nossas necessidades e facilita o dia
a dia”, orgulha-se Antônio Marcos Bahia.
A gerente Geovana Bonoto ratifica
que “todos possuem livre acesso ao departamento para qualquer questionamento ou para um momento de ajuda
pessoal. A equipe é muito integrada e
amiga, sempre unida em solucionar os
problemas e atender às solicitações. Nosso objetivo é integrar cada vez mais a Família Suprema”.
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Qualidade a toda prova

empre trabalhando em prol do desenvolvimento e da excelência, a Suprema não deixaria de fora a qualidade
do ambiente. Visando proporcionar
aos seus colaboradores condições de
trabalho superiores, a Instituição aderiu ao
projeto SGQ:5S, elaborado e mantido pela MFC
Consultoria desde 2004.
O programa é dividido em dois patamares.
O 5S, destinado às empresas que desejam promover a cultura para a qualidade, e o Senes,
para instituições que já atingiram um nível de
maturidade e que desejam consolidar o seu Sistema de Gestão. Quando a FCMS iniciou a execução, optou pelo primeiro formato, na busca
do envolvimento de todos os funcionários.
Os cinco sensos consistem em um conjunto
de medidas originárias do Japão. No cenário
do pós-guerra, o país buscava reorganizar as
linhas de produção em suas fábricas através do
aprimoramento de alguns processos. Seguindo
propósitos de melhora da eficiência, a partir da
destinação correta de materiais, organização
e limpeza, a ferramenta mostrou que poderia
contribuir para a qualidade do clima organizacional de uma empresa, o que faz com que seja
utilizada até os dias de hoje.
Com a cultura da qualidade enraizada, a
organização optou por migrar para o Nível
Senes, passando a exigir a consolidação de um
Sistema de Gestão que envolvesse Planejamento Estratégico, Sistema de Gestão da Qualida-

de, Segurança e Saúde Ocupacional, Programa
5S e Responsabilidade Socioambiental.
Segundo Eduardo Cezário de Oliveira, Coordenador Administrativo da Faculdade, as principais mudanças nos últimos anos referem-se
à questão estrutural e organizacional: “nestes
últimos cinco anos, foi instalada a cultura da
qualidade. Isto significa que passamos a ter um
Representante da Qualidade, uma Comissão
Interna da Qualidade, uma Equipe de Auditoria Interna, um Comitê de Planejamento, uma
Comissão de Gerenciamento de Resíduos, que
vêm contribuindo para a manutenção do Sistema de Gestão”.
Toda a atenção que a Instituição dedica ao
setor tem resposta muito positiva. Desde 2004,
a Suprema recebe a cada ano prêmios por sua
qualidade e gestão, o que serve como combustível para o crescimento, já que são traçadas
metas que objetivam novas certificações e premiações.

“Considero que este resultado é fruto
da seriedade com que cada colaborador
vem encarando o Programa 5S. A evolução
institucional fica clara para todos os colaboradores. A maioria se diz impressionada com o amadurecimento do Sistema
de Gestão da Faculdade. Os planos para
o próximo ciclo são de intensificar a manutenção do Programa em toda a organização”, afirma Eduardo.

Eduardo Cezário
Coordenador Administrativo do
setor de Planejamento e Qualidade
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Democratização do ensino

Fies: Suprema promove acesso
à formação de qualidade

P

romover o ensino de qualidade e
proporcionar o acesso aos mais desprovidos. Isso é meta na Suprema e
uma das ferramentas usadas para a
democratização do ensino é o Programa de Financiamento Estudantil, o Fies. A
proposta do Ministério da Educação é financiar o curso dos graduandos em ensino superior que não têm condições de arcar com o valor das mensalidades. A Suprema faz parte do
Programa desde sua inauguração, em 2004.
Atualmente, mais de 120 estudantes da Faculdade são beneficiados com o Programa. O
curso que mais demanda o Fies é Medicina. “A
procura pelo Fies cresce a cada ano”, confirma a responsável pelo encaminhamento dos
discentes, Agnes Santa Bárbara. “Isso compro-

A

va que o quadro de interesse por uma formação superior de qualidade se amplia cada vez
mais”.
Oferecer o financiamento confere à Faculdade mais um grau de excelência, já que, para
ser credenciada, a Instituição precisa obter
avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
Os estudantes interessados devem estar
matriculados na Faculdade, não sendo considerados aqueles que estiverem em situação de
trancamento. Também serão desconsiderados
aqueles cujo percentual de comprometimento
da renda familiar mensal bruta per capita seja
inferior a 20%. A vantagem é o prazo, já que
só se começa a pagar o financiamento um ano
após a conclusão do curso.

ProUni: outra opção
para os estudantes

proposta do ProUni tem o mesmo teor do Fies: possibilitar maior
acesso ao Ensino Superior em faculdades não gratuitas. Por iniciativa do Ministério da Educação,
são oferecidas bolsas de estudos a estudantes
brasileiros de baixa renda que ainda não tenham
diploma de nível superior. Assim, eles passam a
contar com a possibilidade de entrar numa instituição privada de ensino e usufruir de toda a
qualidade oferecida, como é o caso da Suprema.
Para ingressar no Ensino Superior através do
Programa, o candidato à bolsa ProUni não precisa fazer vestibular ou estar matriculado na Instituição: o critério de avaliação é a nota do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem), que deve ser
acima de 400 pontos. A renda per capta familiar
deve ser de até um salário mínimo e meio.
Além desses requisitos, o estudante deve se

enquadrar em um dos seguintes critérios: ter
cursado o ensino médio completo em escola pública ou em escola privada com bolsa integral
da instituição, parcialmente em escola pública e
privada com bolsa integral ou ser portador de
necessidades especiais.
O candidato pré-selecionado pelo Mec deve
entrar em contato com a Suprema e agendar
uma entrevista para certificar se preenche todos
os critérios. O número de vagas depende do número de acadêmicos matriculados, sendo uma
vaga de ProUni para cada 10,7 estudantes pagantes.
Atenta em formar um número cada vez
maior de profissionais capacitados para o mercado e sabendo da seriedade do ProUni, a Suprema abre mais uma porta àqueles que se interessam em estudar em uma Instituição séria e
renomada.
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Contato com a prática reflete na qualidade da formação

Laboratório de Habilidades Profissionais e de
Simulação Realística com manequins computadorizados

A

Faculdade de Ciências Médicas e
da Saúde de Juiz de Fora Suprema,
sempre esteve ao lado de conceitos como excelência, ética, inovação e qualidade em ensino. Partindo desses princípios, é inevitável a preocupação
com a formação de seus estudantes, no que diz
respeito à humanização da prática médica.
Buscando sempre acompanhar as mudanças e
a crescente modernização nos processos educacionais, a Suprema projeta suas diretrizes e ações
dentro da tríplice função: Ensino, Pesquisa e Extensão. E foi com essa linha de pensamento que
muitas ideias surgiram e se tornaram concretas.
Dentro dos vários projetos desenvolvidos pela
Faculdade, um dos mais inovadores é o Laboratório de Habilidades Profissionais e Simulação
Realística (LHPSR). Sua função é treinar os acadêmicos, testando suas habilidades técnicas. Desde o seu início, 25 mil atividades práticas foram
realizadas em um ambiente criado para forne-
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cer aos estudantes de todos os cursos uma ambientação realística das mais diversas situações
do cotidiano profissional. O treinamento é feito juntamente com instituições parceiras, como
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu), Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
Santa Luzia e o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus. O Laboratório é equipado com
material de primeira linha, incluindo manequins
computadorizados, reproduzindo com fidelidade situações reais que o discente vivenciará futuramente. As instalações contam com centro
cirúrgico, UTI, pediatria, ginecologia, obstetrícia
e dois consultórios médicos completos.
Segundo o professor e coordenador do departamento, Dr. Flávio Sozzi, após pouco mais de
dois anos de funcionamento, o número tão elevado de práticas em habilidades efetuadas vem
revelar o progressivo interesse dos estudantes e
professores, sinalizando que os objetivos estão
sendo alcançados e servindo como estímulo para

uma constante melhora na qualidade dos processos de aprendizagem. Outra novidade no
Laboratório de Habilidades é o Exame Clínico
Objetivo Estruturado (OSCE), voltado para os
acadêmicos de diversos períodos de Medicina.
Os estudantes passam por cenários onde atores
simulam pacientes reais. O cumprimento das
tarefas tem finalidade formativa e não avaliativa. Após o término do OSCE, os estudantes
são levados à sala de aulas, onde acontece a
“devolutiva”. Nessa devolutiva, todos ficam
sabendo, individualmente, os pontos fortes e
quais deles devem ser corrigidos ou melhorados.
Dentro dessa temática, foi desenvolvida a
necessidade de integralização e mobilização
de recursos cognitivos, afetivos e psicomotores dos estudantes, apontando como uma necessidade de um papel mais ativo no processo
ensino-aprendizagem, procurando reduzir a

distância existente entre teoria e prática.
Outro fator diferencial no treinamento é
o Projeto Teatrando na Saúde, onde os próprios acadêmicos participam das encenações.
A simulação de uma batida entre carros e
uma moto, com feridos graves, pode ser citada como exemplo de atividade promovida
pela Instituição. Além dos estudantes da FCMS/
JF, estão sempre presentes os plantonistas do
Samu. Tudo para que se possa avaliar o comportamento, a rapidez e a qualidade no atendimento prestado pelos futuros formandos.
O Laboratório de Simulação Realística representa uma ferramenta de ensino essencial
para o avanço da educação na área da saúde
do Brasil. A Suprema, pioneira em Minas Gerais, juntamente com sua equipe de instrutores, se coloca à disposição dos docentes, dos
acadêmicos e de toda a comunidade interessada em conhecer esse trabalho.
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Responsabilidade socioambiental
Dia HMTJ Sustentável

HMTJ 100% SUS

Cursos para Gestantes

Feira do Estudante

Ações de Saúde

Ação de Saúde Fisioterapia
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Calourada Solidária

Suprema transforma
a comunidade

C

om a globalização
econômica, a responsabilidade
socioambiental vem
ascendendo como
uma prática fundamental para
as empresas que queiram se
consolidar no mercado. O que
antes poderia ser um diferencial, nos dias de hoje é uma
obrigação. A partir de uma
perspectiva integradora em relação à comunidade, a Suprema pratica ações sóciorresponsáveis desde sua instalação na
cidade de Juiz de Fora. A FCMS
assume um compromisso de intervir, não só nas deficiências
de seu público, mas do externo
também. Desse modo, procura
sempre oferecer à população
serviços de utilidade pública. A
ideia de todas as ações direcionadas à comunidade é fazer da
Instituição um agente transformador da realidade social de
seu entorno.
Os professores, coordenadores e diretores estão sempre
desenvolvendo projetos atentos às necessidades dos cidadãos. Caso de atividades sazonais, como as Campanhas do
Agasalho, alguns meses antes
da entrada do inverno. “O sucesso das iniciativas ocorre graças à grande participação dos
estudantes. Buscamos passar
para eles a importância do trabalho social desde que iniciam

o curso” comenta a professora
Luciana Cardoso, coordenadora desta iniciativa. Outro exemplo são as Campanhas de Vacinação, realizadas pelo Curso
de Enfermagem duas vezes por
ano, realizando imunização
contra H1N1, tétano, difteria,
pertussis, entre outras.
Entre as inúmeras iniciativas, outra que obteve grande
destaque foi o Curso de Formação de Cuidadores de Idosos, realizado pela graduação
de Enfermagem no segundo
semestre de 2010. Maria das
Graças Fonseca, professora da
Suprema e promotora do evento, salienta que o curso tinha
como objetivo a capacitação
dos moradores da região do
Bairro Vila Ideal. “Com carga
horária de 40h, apresentava
em sua ementa desde dicas sobre como se comunicar melhor
com o idoso e sua família, até
questões de saúde geriátrica”.
A eficiente disseminação
da cultura de responsabilidade
social executada pela Suprema
faz com que os próprios graduandos tomem frente de projetos do gênero, com a orientação de professores. Através
de empresas juniores, como a
Implantar (Odontologia) e a
Superar (Fisioterapia), são oferecidos atendimentos diferenciados a diversos setores da sociedade, com custos reduzidos.

Suprema no esporte
Suprema investe no esporte para a formação acadêmica dos estudantes

“C

orpo saudável é sinônimo de
mente saudável.” A premissa
do Coordenador de Esportes
da Suprema, Dirceu Fábio
Ribeiro, já apresenta qual a
importância de se ter práticas esportivas no curriculum de futuros profissionais da saúde. “A prioridade dos nossos estudantes é a vida acadêmica
e ela é construída de forma mais sólida quando se
têm claros conceitos como disciplina, união, cooperação, saber perder e ganhar, reconhecer adversários e não inimigos. O esporte fornece todas essas
virtudes”, destaca.
Em 2006, a Suprema implantou a cultura esportiva na Instituição. Desde então, anualmente são
feitas inovações, proporcionando mais atividades
a todos. Participam das modalidades os colaboradores, professores, estudantes da Suprema e do
HMTJ. “Todos atuam sob as mesmas regras e usando o mesmo uniforme. Momentos incríveis de interação como esse, só o esporte pode proporcionar,”
exalta Dirceu.
A parceria com a Associação Atlética Banco do
Brasil (AABB) agrega ainda uma excelente estrutura física para realização de treinos e jogos. “Não
visamos resultados relacionados a desempenho,
queremos é satisfazer os anseios dos nossos estudantes”, diz. Mas, o trabalho sério aliado ao lazer
acabou por gerar frutos no futsal feminino. A modalidade, cada vez mais procurada na Instituição,
desponta no cenário desportivo local. A equipe ficou em segundo lugar nos Jogos Universitários de
Juiz de Fora de 2011. O futsal e o futebol de campo
masculino também geram frutos para a Instituição.
Além de uma boa
participação nos Jogos Universitários, alcançamos resultados
expressivos na tradicional Copa da Saúde de Futebol Amador: campeão em
2008, vice em 2009 e
3º lugar em 2010.
Além do futsal
masculino e feminiCoordenador de esportes
Dirceu Fábio Ribeiro

no, os estudantes praticam futebol de campo e tênis. Há a proposta de implantar ainda este ano handebol e voleibol. “Com o propósito de socializar e
integrar todos os membros da família Suprema (estudantes, funcionários, professores, diretores) é realizado sempre no 1º semestre o tradicional Campeonato de Futebol Society. Nas últimas edições,
tivemos como homenageados Dr. Jorge Montessi e
Dr. Djalma Rabelo, nas edições de número 6 e 7 do
evento, respectivamente. Nestas últimas edições,
tivemos números alcançados de 20 e 18 equipes,
respectivamente em 2011 e 2012, sendo equipes de
todos os cursos da Instituição, além de professores,
funcionários da Suprema e do HMTJ.
Esses são valores imprescindíveis à vida de todos, seja profissional, pessoal ou acadêmica e têm a
sua importância reconhecida e trabalhada na prática do esporte, o que confirma o perfil da Suprema
de inovar e estar sempre na vanguarda quando o
assunto é a formação acadêmica humanizada.
Além do nosso tradicional campeonato de futebol, realizamos atividades esportivas em horários
estipulados durante a semana, sendo estas atividades abertas a todos os estudantes da Instituição.
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Teatrando na Saúde

romover a cultura é também um dos compromissos da Suprema. O Projeto Teatrando na Saúde foi criado em setembro de
2006, e consiste na utilização das técnicas
teatrais como ferramenta pedagógica, estimulando a criatividade e a espontaneidade como
facilitadores da comunicação na vida do futuro profissional da saúde.
Como se trata de um projeto interdisciplinar,
acolhendo estudantes de todos os cursos oferecidos
pela Faculdade, o Teatrando auxilia na preparação
dos acadêmicos para atuar em equipes multiprofissionais. O objetivo principal é integrar as ferramentas que o teatro oferece com a informação sobre
os cuidados em saúde. Assim, ao mesmo tempo,
propicia a formação dos estudantes, a transmissão
deste conhecimento às populações da microrregião
de Juiz de Fora, e a promoção da qualidade de vida,
através do entretenimento cultural.
Até meados de 2009, os estudantes (e também
professores e colaboradores) que desejassem participar passavam a integrar a Cia. Suprema Teatrando
na Saúde, dirigida e produzida pela equipe da Casa
de Cultura Estação Palco. A partir do segundo se-
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mestre de 2009, contudo, uma nova modalidade foi
acrescentada: a Disciplina Optativa Teatrando na
Saúde, ministrada pela atriz Cintia Brugiolo. Como
disciplina, o Teatrando passa a fazer parte da grade
do acadêmico que optar por ela. A criação desta
nova possibilidade teve por objetivo acolher mais
estudantes, possibilitando a eles a experiência teatral em sua formação.
Os acadêmicos, através do Teatro, têm a oportunidade de desenvolver expressão corporal e vocal, desinibição, autoconhecimento, autoconfiança,
trabalho em equipe e habilidades comunicacionais.
Os esquetes são montados através de demandas levantadas pelos próprios estudantes e professores, em textos desenvolvidos conjuntamente.
Essas encenações são feitas para equipes de saúde,
estudantes calouros e para a população em geral,
na própria comunidade. “Utilizamos o teatro para
levar à população informações sobre saúde, o que
de outra forma poderia ser cansativo, ou mesmo
inalcançável para eles. Com o elemento lúdico, a
assimilação com certeza é maior, porque a comunicação se dá de forma imediata”, avalia a professora
Cintia Brugiolo.
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Unidade de Pronto Atendimento
UPA Santa Luzia
Trabalho de excelência conduzido pelo Grupo Gestor
do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
Procedimentos de baixa e média complexidade,
com ênfase no atendimento de urgência e emergência em Clínica Médica e Pediatria, realizados
com pontualidade e precisão. Assim pode ser definida a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa
Luzia, que iniciou suas atividades em 20 de janeiro
de 2010, sendo gerida pela instituição filantrópica
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, sob
convênio com a Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora (Portaria nº 1.020, de 13
de maio de 2009, que contempla a criação de unidades de pronto atendimento). Na inauguração, a UPA
Santa Luzia recebeu a visita do então presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que liderou uma comitiva
que contou com a participação de lideranças políticas regionais.
No espaço também são realizados pequenos pro-

60

cedimentos cirúrgicos de urgência, tais como suturas e drenagem de abscessos, entre outros. Disponibiliza atendimentos de urgência 24 horas por dia,
ininterruptamente, considerados como tais os não
programados. São unidades de atendimento por demanda espontânea e referenciada.
A UPA Santa Luzia referencia pacientes, após estabilização das condições clínicas, para internação
em unidades hospitalares, através da Central de Regulação de Leitos do Município. Disponibiliza leitos
de observação em consequência dos atendimentos
de urgência, por período de até 24 horas, não caracterizando internação hospitalar. Presta assistência
utilizando, obrigatoriamente, o Protocolo de Classificação de Risco de Manchester, como determinado
pela Portaria SES MG nº 1.924, de 17 de junho de
2009, e seus anexos.

Em visita para conhecer a infraestrutura da UPA Santa Luzia, o então presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e a candidata à presidência Dilma Roussef.

Excelência evidenciada em números
UPA Santa Luzia tem serviço bem avaliado pelos usuários
A excelente avaliação dos usuários sobre a quali- usuários que procuraram atendimento em março,
dade do serviço prestado foi motivo de elogios dos 86,48% disseram que recomendariam a UPA a seus
membros do Grupo Gestor da Unidade de Pronto parentes e conhecidos.
Os percentuais têm se mantido sempre nestes
Atendimento (UPA) Santa Luzia, gerida pelo Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus. O Grupo patamares, considerando que o primeiro trimestre
é o mais atípico do ano. Em
Gestor se reúne mensalmarço, 24% das patologias
mente e o crescimento do
A Unidade de Santa Luzia somou no ano de
atendidas tinham relação
nível de avaliação chama a
2011, 75.862 atendimentos, realizou 73.689 exacom problemas cardíacos,
atenção dos representanmes laboratoriais, 16.523 raios-X e 3.544 eletro23% com pulmonares,
tes que participam do encardiogramas.
16% com problemas incontro, em especial, pela
média acima de 91% de
fecciosos e 14%, gástricos.
ótimo e bom nos itens da pesquisa de satisfação no Os outros 33% são distribuídos entre as demais doatendimento, alguns com mais de 97%.
enças ou emergências. Em abril, o número de atenTodos os meses, representantes do Conselho Mu- dimentos registrados chegou a 7.782, quase mil a
nicipal de Saúde, da Ouvidoria, da Secretaria Muni- mais que no mês anterior. O aumento do número
cipal de Saúde e alguns de seus setores – como Re- de exames também aumentou, chegando a 7.227 lagulação e subsecretaria de Atenção Primária -, além boratoriais e 1.559, os de raios-X. Com a temperatude membros da comunidade, se reúnem com a Di- ra caindo, tende a aumentar o índice de problemas
reção e os gestores responsáveis pela UPA a fim de respiratórios, em especial, cujos índices chegaram a
avaliar seu desempenho. O mês de março de 2011 27%. Além disso, com o aumento da procura, sendo
fechou seu balanço com 6.875 atendimentos, 6.006 a capacidade de atendimento fixa, há uma tendênexames laboratoriais, 1.303 raios-X, além de 420 ele- cia de queda na satisfação, pois o tempo de espera
troencefalogramas. Mas chamou a atenção o fato por atendimento nas classificações de não urgente
da unidade apresentar um índice de satisfação de aumentam.
mais de 95% de ótimo/bom em vários quesitos de
A UPA Santa Luzia é acessada por pacientes messua pesquisa, destacando o atendimento da recep- mo fora de sua abrangência, como moradores de
ção, dos médicos e até da Higiene e Limpeza. Dos Benfica e até da cidade de Santos Dumont.
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C

Suprema na mídia

omo diz a conhecida expressão popular,
“cresça e apareça”. E com a Suprema
não foi diferente. Para mostrar a que
veio, teve que manter a contínua ascensão. A Faculdade incrementou o número
de discentes, professores e colaboradores. Ganhou
prêmios e se qualificou ainda mais. Junto com o
crescimento, veio o reconhecimento. A notoriedade refletiu na repercussão de eventos, projetos e
iniciativas nos meios de comunicação da cidade e
região.
Esta é uma maneira de publicizar suas conquistas e atividades à sociedade. Sinônimo de qualidade e confiança, a Instituição virou notícia em diversos segmentos midiáticos. Jornais impressos gerais e
especializados, portais de notícias, telejornais, pro-

Faculdade Suprema
twitter.com/supremajf
youtube.com/fcmsjf
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gramas de rádio e TV.
Com um site completo e sempre atualizado, a
Instituição marca presença no meio online. A página oferece informações sobre os cursos e a Faculdade, material institucional e um completo apanhado
de dados sobre eventos e a repercussão dos mesmos, além de todas as informações sobre o processo
seletivo.
Sempre atenta às novidades, a Suprema não poderia ficar de fora das mídias sociais. Desde o início
deste ano, a Instituição conta com perfis em diversas redes, como, por exemplo, Facebook, Twitter
e YouTube, publicando constantemente notícias,
eventos e assuntos relacionados à Instituição.
Resultado: a aproximação com o público aumentou muito.

Eventos
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Eventos
2007
Aniversariante do mês

Inauguração do HMTJ

• Campanha de Vacinação
• Campeonato de Futebol Suprema

Premiação 5s

• Clínica de Fisioterapia HMTJ
• Dia da Responsabilidade Social
Festa de Fim de Ano

• Programa Integrador
• Festa Junina
• II Mostra Científica
• II SIPAT

64
64

• IV Rally Caminho Novo
• Sábado Cultural
• Semana de Fisioterapia

• Jornada Farmacêutica

• Vestibular

• Jornada Médica

• Estudantes do Colégio Equipe visitam a Suprema

• Liga de Fisiologia

• Trote Solidário

2008

Festa Junina

• Premiação da Bolsa Desempenho
• Calourada no Hemominas
Calourada Solidária Enfermagem

Festa de Fim de Ano - 5 anos da Surprema

• Calourada Solidária Farmácia
• Dia Mundial da Saúde
• Dia Nacional de Combate à Automedicação
• Inauguração da Empresa Júnior de Fisioterapia
• Formatura de Enfermagem
• Formatura de Fisioterapia
• I CONAM - Congresso Acadêmico de Medicina da
FCMS/JF

• I ELAM - Encontro de Ligas Acadêmicas
• I EMEF - Encontro Municipal de Estudantes de Farmácia
I Copa Med Suprema

Visita Colégio Santos Anjos

• Feira de Saúde Odontologia
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III EREFISIO-SE

• Semana da Fisioterapia
• Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidentes
de Trabalho
• Vestibular

2009
Apresentação Mostra Científica

• Jornada Farmacêutica
• Prática investigativa da Odontologia
Prática investigativa da Enfermagem e da Fisioterapia

• Caem - Projeto de Avaliação e Acompanhamento
das Mudanças nos Cursos de Graduação na Área da
Saúde
• Calourada Solidária - Doação de Sangue
• Campanha Contra o Câncer
• Campanha de Vacinação
• Encontro do Internato da Medicina
• Semana da Enfermagem

• Campanha Morte Súbita
• Reunião CIPA - Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes

Diretoria recebe mais uma premiação
Suprema participa do COBEM - Congresso Brasileiro de Educação Médica
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• Colação de Grau da Enfermagem

• Palestra para Prevenção da Dengue na Escola Estevão de Castro

• Colação de Grau da Fisioterapia
Curso para Gestantes do HMTJ

• Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho na EMPRAPA
Simpósio de Saúde Mental

• Encontro dos ex-alunos de Fisioterapia
• Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho na EPAMIG
• II CONAM - Congresso Acadêmico de Medicina da
FCMS/JF

• Teste de Progresso dos Cursos
• Visita da Associação Brasileira de Odontologia
Deputado Federal Júlio Delgado visita o HMTJ

• V Jornada Médica
• III Jornada Farmacêutica
• Jornada da Odontologia
• Ação da Odontologia e do Lions Clube - Santa Luzia
• Rally Caminho Novo

Responsabilidade Social
Visita dos alunos do Colegio Cidade Ducarmo
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• Visita Curumim

Campanha contra o Câncer de Útero

• Visita Escola de Medicina
• Visita dos estudantes do Colégio Granbery
• Reitor da UFJF, Henrique Duque, visita as dependências da Suprema

2010
• II Jornada de Enfermagem
• II Jornada de Odontologia
• V Mostra Científica da FCMS/JF
• Ação Educativa do Programa Integrador - Bairro Furtado de Menezes
• Ação Social dos estudantes de Fisioterapia
Caminhada com Esperança

• Capacitação dos Docentes de Odontologia
• Colação de Grau da Enfermagem
• Colação de Grau da Medicina
• Colação de Grau da Odontologia
• Visita dos estudantes do Colégio Tiradentes
• Conferência do Programa Integrador - Palestra Vigilância
• I Congresso de Enfermagem
• Congresso Mineiro de Anestesiologia
• Culto Ecumênico de Enfermagem
• Curso Cuidadores de Idosos na Escola Estadual Dilermando Costa Cruz - Linhares
• Curso para Gestantes do HMTJ
• Degustação de Alimentos Nutracêuticos
• I Desafisio - Quiz de Anatomia e História e Fundamentos da Fisioterapia

• Banda da Polícia Militar comemora 235 anos no HMTJ
• Calourada Solidária da Farmácia - Instituto Jesus
• Calourada Solidária - Instituto João de Freitas
• Calourada Solidária da Medicina

• Dia das Crianças no HMTJ
• Dia dos Pais no HMTJ
• Ação do Dia Nacional da Humanização - Parque Halfeld
• Escolinha Infantil

68

Visita do Deputado Federal Marcus Pestana

• Teste de Progresso dos Estudantes
• Visita da Associação Brasileira de Odontologia
• Confraternização dos Pais
• Reunião Planejamento Estratégico
• Reunião Programa Integrador
• Semana de Enfermagem
• Semana de Palestras do Programa Integrador

• Entrega Carteiras da Farmácia
• Formatura de Fisioterapia
• Encontro da Gerência Serviços da Saúde
• I Simpósio de Anatomia Aplicada

• Semana de Prevenção do Câncer de Próstata
• Seminário Contra o Câncer de Mama
• Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidentes
de Trabalho
• FCMS/JF recebe Tour Sertanejo

• Laboratório de Habilidades Farmacêuticas
Vestibular
• OSCE - Avaliação Clínica Estruturada Objetiva
• Palestra Ginástica Laboral
• Dr Luiz Carlos Bertges toma posse na Sociedade Mineira de Medicina
• Premiação da Bolsa Desempenho
• I Quiz Suprema
• V Mostra Científica de Fisioterapia
Recepcão Calouros

• VII Semana de Fisioterapia Suprema
• Dicentes visitam Curumim - Furtado de Menezes
• Delegação do Conselho Nacional de Educação visita
a Suprema
• Consultora do Instituto de Acreditação e Gestão em
Saúde visita o HMTJ
• Estudantes do curso Eureka conhecem a Faculdade
• Visita da Secretária de Articulação
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• Direção do Hospital Ana Nery é recebida na FCMS/JF

2011

• Visita da Escola Estadual Catarina Barbosa

• 1º Simpósio de Odontologia

• Visita do Grupo Melhor Idade

• I TEAL - Treinamento de Colaboradores

• Visita do Papai Noel

• II Oficina Articulações Interdisciplinares

Visitas de Milton Nascimento e Gilberto Gil

• VIII Curso para Gestantes HTJ
• HMTJ comemora a certificação 100% SUS
• Ação Coração na Batida Certa
• Ação de Saúde Fisioterapêutica
• Ação Educativa Dia Mundial do Alzheimer
• Ação Social - Linhares
• Ação Social - Bonfim
• Comemoração do Dia da Mulher

Inauguração da UPA Santa Luzia - Ex-presidente
Lula e Presidente Dilma Rousseff

• Ação Social - Vale Verde
• Ação Social - Vila Ideal
• Encontro dos Alunos da Residência Médica
• Aplicação da Terapia Manual na Fisioterapia
• Aula de Farmacognosia no Horto da FCMS/JF
• Calourada da Medicina
• Calourada Solidária

Deputado Estadual Marcus Pestana ministra palestra na Faculdade

• Calourada Solidária da Enfermagem
• Calourada Solidária da Farmácia
• Calourada Solidária da Fisioterapia
• Calourada Solidária da Odontologia
• Campanha de Vacinação na Suprema
• Campanha de Vacinação no HMTJ
• Capacitação Grupo Gestor do HMTJ
• Estudantes participam do 49º Cobem na UFMG

70

• Colação de Grau da Enfermagem

Colação de Grau da Enfermagem

Feira do Estudante

• Festa de Confraternização UPA, HMTJ e Suprema
• Colação de Grau da Fisioterapia

• Gincana Natal Solidário

• Colação de Grau da Odontologia

• HMTJ OSCE

• Colação de Grau da Odontologia

• FCMS/JF recebe homenagem na Câmara Municipal
de Juiz de Fora

• Colação de Grau da Farmácia
• I Degustação no Horto
Colação de Grau da Medicina no Anfiteatro da FCMS/JF

II Tour Sertanejo

• Comemoração Dia das Mães no HMTJ
• Coral Suprema visita HMTJ
• Curso Brigada de Incêndio

• III Conam

• Curso para Gestantes no HMTJ

• III ELAM

• Dia das Crianças no HMTJ

• III Seminário de Anatomia

• Dia HMTJ Sustentável

• OSCE
• Visita da turma do 5° Período de Medicina

• Dia Mundial de Amamentação no HMTJ
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• Interclasse de Futsal

• Comemoração do Teatrando na Saúde

• IV Jornada Farmacêutica

• Faculdade recebe premiação Top Quality

• I Jornada de Medicina do Esporte

• Treinamento Primeiros Socorros

• Moção de Aplauso às Ações Regionais da PJF

Treinamento Suporte Básico

• Mostra Científica
• Operações Unitárias com os estudantes de Farmácia

OSCE

• Estudantes visitam Curumin - Vila Olavo Costa
• Visita do Dr. Rodrigo Salomão
Visita dos Doutores do Amor

• Páscoa na Pediatria do HMTJ
• Encontro de Planejamento Estratégico do HMTJ
• Projeto Sorrir - HMTJ
• Rally Caminho Novo
• Recepção dos Pais
• Recepção dos Calouros
• Semana de Fisioterapia

• Dr. Hugo Urbano Somiti é recebido na FCMS/JF

• Semana de Enfermagem

• Estudantes da Escola Estadual Professor Aurélio Duarte - Carmo/RJ

• Seminário de Gerenciamento em Serviço de Saúde
• Visita dos estudantes da E. M. Conceição Aparecida
• Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
- HMTJ

72

Visita do Presidente SBU-MG

3ª Corrida da Saúde Suprema

XIII Campanha de Vacinação

3ª Corrida da Saúde Suprema

3ª Corrida da Saúde Suprema
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Parcerias colaborativas
Intercâmbio profissional contribui para a excelência na formação

N

o cenário competitivo em que
vivemos nos últimos anos, parcerias colaborativas tornam-se
fundamentais para a inserção
e a permanência no mercado.
A Suprema, conectada a esta ideia, mantém, desde sua criação, convênios e parcerias de cooperação técnica, científica e
cultural com instituições de destaque instaladas em Juiz de Fora. Graças a essas parcerias, nossos estudantes podem aprender
muito com as iniciativas decorrentes, bem
como utilizar as instalações modernas de
nossos parceiros. Sendo assim, instituições,
acadêmicos e professores são igualmente
enriquecidos pelas experiências vividas.
As parcerias de estágio são estabelecidas com órgãos ligados às atividades
desenvolvidas nos Cursos de Graduação
da Faculdade de Ciências Médicas e da
Saúde – Suprema. Através de convênios,
hospitais, clínicas, farmácias, laboratórios,
indústrias, academias, além do Sistema
Único de Saúde, tornam-se campos de estágio para os acadêmicos de Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Odontologia desenvolverem suas habilidades
práticas, sempre com o suporte de preceptores, supervisores e coordenadores – que
acompanham e avaliam as atividades desenvolvidas.
As parcerias técnico-pedagógicas são
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aquelas que oferecem aos associados descontos nas parcelas da graduação em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Odontologia e nos cursos de pós-graduação da
Suprema. Funcionários (e seus dependentes) de prefeituras, sindicatos, associações
e instituições podem usufruir deste benefício, desde que observadas as condições
dispostas no convênio firmado.
E falando em descontos, os estudantes, professores e funcionários da Suprema também têm vantagens exclusivas em
diversas lojas e prestadoras de serviço do
município. São as parcerias sociais, que
oferecem descontos, pacotes promocionais e outras exclusividades. Para usufruir,
basta apresentar a carteira de estudante
ou o crachá de funcionário/professor. A
relação de parceiros e a vantagem que
cada um oferece aos associados da Suprema está disponível no site suprema.edu.br.
“Com a vida corrida que levamos, sempre
saindo de uma aula para outra, e depois
para o estágio, a possibilidade de fazermos um lanche ou almoçar, com um bom
desconto, faz muita diferença. Até mesmo
no final de semana, para o nosso lazer, é
bem útil”, relata Giulia Duarte, estudante
de Fisioterapia entre 2009 e 2013. De fato,
o objetivo destes descontos é trabalhar o
encantamento com a Suprema, que vai
além das atividades acadêmicas.

Suprema dá adeus ao seu
mais querido mestre

E

m meio às ruas empoeiradas de
Bom Jesus do Galho crescia o garoto que mais tarde se tornaria um
médico e professor como poucos já
conheceram. Seu nome tem paixão,
assim como tudo que fez em sua vida. Nem
o dia de seu nascimento fugiu a tanta coincidência. O destino não tinha pressa para ele,
e, sim, muitos planos. Foi engraxate, vendedor de refresco, alfaiate. Experimentou um
pouco de tudo. Passou por várias provações,
que, ainda sem saber, mais tarde o levariam
a seu verdadeiro lugar. Juiz de Fora. Aqui se
encontrou e também encontrou. Não só sua
vocação, mas também sua companheira, seu
amor, aquela que seria a mãe de seus três
filhos. Pai carinhoso, profissional exemplar.
Um homem que conquistou ao longo de seu
caminho respeito e admiração de todos que
tiveram a sorte de conhecê-lo e desfrutar
de sua doce e
singular companhia. Médico de alma e
coração,
seu
lema era servir.
Como
obstetra, trouxe ao
mundo muitas
vidas. Foi Diretor da Faculdade de Medici-

na da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF), apresentou trabalhos fora do Brasil,
trabalhou como plantonista na Maternidade
Therezinha de Jesus. Era incansável em sua
luta na ajuda dos mais carentes. Sua paixão
era tanta que nada era empecilho em sua
jornada. Distinção não fazia parte de seu dicionário.
Pode-se dizer que viveu muitas vidas em
uma. Fez questão de não deixar passar nenhuma página em branco. Escreveu com
maestria sua história. E no teatro da vida
ainda arrumou tempo para mais um papel.
Além de presenciar o início da idealização
e construção do Hospital Monte Sinai, foi
convidado a ser Diretor-Geral da Faculdade
de Ciências Médicas de Juiz de Fora, a então conceituada Suprema. Aceitou e ajudou
a tornar a Instituição referência de ensino e
inovação na cidade. Mais que isso. Sua figura se tornou parte da Faculdade. Tinha como
característica uma qualidade rara nos dias de
hoje, a amabilidade. E foi com ela que conquistou estudantes e colegas de profissão.
Não só deixou saudades. Vai deixar um vazio no coração de todos, mas que certamente será preenchido por agradáveis e eternas
lembranças de sua adorável pessoa. Suas lições de humanidade e profissionalismo não
serão esquecidas.
Seu nome é José Paixão de Souza, mais
conhecido por todos como o Doutor Paixão.

“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós.
Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.”
Antoine de Saint-Exupéry

30/03/1934
15/09/2011
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