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INTRODUÇÃO 

Contextualização da IES 

A Faculdade Montes Belos, com limite territorial de atuação circunscrito ao 

município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, constitui-se como um 

estabelecimento isolado particular de Ensino Superior, mantido pelo(a) Centro 

Educacional Montes Belos Ltda, entidade de direito privado,  que segue as normativas 

do Código Civil de 2002, com atos constitutivos, devidamente registrados sob o 

nº.52203015234 ,  na Junta comercial do Estado de Goiás, inscrito no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda em 10 de novembro de 2011.  

Visão de Futuro “Tornar-se referência nacional em educação, contribuindo 

com a formação profissional ética, social e cidadã, visando o empreendedorismo e o 

desenvolvimento sustentável, bem como, transformando a vida das pessoas e 

organizações do oeste goiano”.  

Missão“Oferecer serviços educacionais de excelência, abrangendo a graduação, 

pós-graduação e educação continuada, promovendo a integração entre a produção de 

conhecimento e sua aplicação para o desenvolvimento regional e nacional.” 

O perfil da Faculdade Montes Belos visa atender às expectativas e à demanda 

regional com cursos que permitam à comunidade envolvida permanecer nos municípios 

próximos. A região onde está inserida a IES, possui 42 municípios, e pertence à região 

oeste do estado de Goiás. A Região Oeste Goiana, também conhecida como Mato Grosso 

Goiano, faz divisa com a Região Metropolitana de Goiânia. O Município de São Luis de 

Montes Belos localiza-se, a 120 km da Capital Goiânia. Em um raio de aproximadamente 

120Km, encontram-se 44 (quarenta a e quatro) cidades que potencialmente utilizam os 

serviços da FMB, com uma população total de mais de 380.000 (trezentos e oitenta mil) 

habitantes. Oferta os Cursos de graduação em Direito, Curso de Administração, Curso de 

Ciências Contábeis, Curso de Enfermagem, Curso de Farmácia, Fisioterapia, Pedagogia, 

Agronomia, Educação Física, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Engenharia Cívil, 

Arquitetura e Psciologia. Oferta ainda Curso Superior Tecnólogo em: Tecnologia em 

Gestão de Turismo, Tecnologia em Gestão Ambiental, Análise de Desenvolvimento de 

Sistemas, Tecnologia em Alimentos, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, 

Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Agronegócio e Tecnologia em Produção 
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Sulcroalcooleira, além dos cursos que estão em processo de implantação: Serviço Social, 

Odontologia, Engenharia Civil, Medicina Veterinária, Psicologia e Nutrição. Na Pós-

Graduação "latu sensu", oferta Docência Universitária, Gestão Empresarial, Produção 

Animal, Saúde Pública, Produção e Qualidade de alimentos, Controladoria e Perícia 

Contábil, Psicopedagogia, Direito Público e Educação Inclusiva.  

 

 

Contextualização do Curso 

 

O curso de Psicologia na modalidade Bacharelado presencial, com 100 vagas anuais, está 

localizado à Avenida Hermógenes Coelho 340, bairro Setor Universitário, São Luis dos 

Montes Belos - GO, CEP 76110-000.  

A rotina do curso acontecerá com turmas de 50 alunos para aulas teóricas e 20 alunos 

para as aulas práticas para cada disciplina em regime integral.  

O curso apresenta-se com tempo mínimo de integralização de 5 anos e máximo de 8 

anos, com carga horária total de 4240 horas. Na matriz curricular estão previstas 800 

horas de estágio supervisionado (800 horas), TCC (120 horas) no nono e décimo 

primeiro período.  

As atividades complementares estão descritas na matriz curricular com 200 horas.  

A coordenadora do Curso de Psicologia é graduada em Psicologia pela Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás, PUC GOIÁS e Mestre e Doutora em Psicologia pela 

PUCGóias. 

Antes de assumir a Gestão do Curso de Psicologia da FMB, a Gestora atuou como: 

Professora de graduação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, do ano 2011 até 

2012/1. 

 Professora de graduação da Faculdade Montes Belos desde 2012/2. 

  Professora de pós graduação da FABEC de 2014. 

 Professora de pós graduação da PUCGoiás em Maio de 2014. 

 

A mesma possui termo firmado com a IES, sob regime de tempo integral. 
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O NDE é composto por cinco professores, sendo 01 doutor, 03 mestres e 02 

especialistas. São eles, os professores Dra. Lívia Amorim Cardoso, Me. Marlus Silva dos 

Santos, Me. Denisa André de Oliveira, Esp. Rafael Martins Custódio Mendonça e Sueides 

Maria da Mata Gomes.   

O curso de Psicologia está inserido na cidade de São Luís dos Montes Belos, região 

distante a 120 km de Goiânia e com influência e captação de discentes de vários 

municípios circunvizinhos, que é caracterizada por possuir muitas propriedades rurais 

de pequeno porte, com ênfase na produção de pecuária e grãos.  

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Município de São Luís de Montes Belos se localiza na Região do Centro Oeste 

Goiano, também conhecido como Mato Grosso Goiano, a 120 km da Capital (Goiânia), 

pela Rodovia GO-060, no Estado de Goiás. Pela sua localização estratégica, ele é um dos 

municípios mais importante da região, tanto pelo seu desenvolvimento econômico como 

por ser polo educacional, recebendo alunos de todo o Estado, tanto para a FMB quanto 

para a unidade local da Universidade Estadual de Goiás (UEG). 

O município possui atualmente 30.034 habitantes (IBGE, 2011), sendo que a sua 

principal atividade econômica é a pecuária, possuindo ainda um forte comércio que 

abastece toda a região. A cidade de São Luís de Montes Belos, está localizada no centro 

da Região Oeste do Estado de Goiás, região está composta por 44 municípios, ou seja, o 

seu crescimento econômico e populacional é evidente. 

A criação do Curso de Bacharelado em Psicologia na FMB representa a realização 

de uma antiga aspiração, só agora possível de ser concretizada, quando a instituição, 

desejosa a melhorar para servir à comunidade e ao país, reúne as condições essenciais 

ao estabelecimento de um curso de alto nível.  

A FMB comprometeu-se, desde o início, com a evolução desta área para que, 

juntamente com as demais áreas da instituição viesse a alcançar no Ensino graus de 

excelência permanentemente renovados. Uma faculdade com propostas identificadas 

com o ensino, com a educação e com a ação comunitária, demanda a implementação de 
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cursos que venham fornecer subsídios para fundamentar a compreensão e discussão das 

seguintes questões: a problemática das interações sociais, o desenvolvimento humano, a 

organização de personalidade, a saúde mental, os processos de aprendizagem, a 

formação de conceitos, etc. Portanto, a implementação do Curso de Bacharelado em 

Psicologia, a nível de graduação, veio subsidiar a ação da FMB em diversos âmbitos, bem 

como contribuir para formação de pessoal qualificado para atender a comunidade e as 

demandas sociais emergentes. 

O Curso de Bacharelado em Psicologia da FMB se propõe a oferecer uma 

formação pluralista e sólida. As atividades estão comprometidas com uma análise de 

diferentes sistemas psicológicos, que oferece uma apreensão reflexiva das questões 

científicas e sociais. A integração destes conhecimentos, por meio do exercício da crítica, 

visa capacitar os estudantes para uma autonomia frente a novas questões encontradas. 

Essa formação vem acompanhada de uma outra generalista, uma vez que as novas 

possibilidades de inserção do psicólogo no mercado de trabalho exigem uma formação 

que o habilite a enfrentar com seriedade e competência a diversidade de desafios. 

No processo de construção curricular, foram consideradas, especialmente, as 

necessidades, tendências e especificidades regionais, bem como, o perfil do profissional 

que se deseja formar, numa concepção de conhecimento sistematizado, privilegiando as 

competências e habilidades do futuro profissional de Psicologia.  

Para assegurar uma lógica, o processo coletivo de trabalho realizado possibilitou 

a elaboração de pressupostos e princípios norteadores do processo de formação 

profissional. Foi constituída uma proposta curricular expressa em áreas de atuação, 

ordenadoras da condução do percurso formativo do profissional. Estão presentes 

competências, habilidades, conteúdos e atividades de aprendizagem, direcionados a 

concretizar os princípios e metas da formação dos psicólogos. 

Assim, podemos afirmar que, nesta proposta, o currículo orientado por 

competências elenca os conteúdos pertinentes para definir como tais conteúdos devem 

ser abordados, pois o próprio conceito de competência implica uma mobilização dos 

conhecimentos e esquemas que se possui para desenvolver respostas inéditas, criativas, 

eficazes para problemas.  
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O Curso de Bacharelado em Psicologia da FMB tem como objetivo formar 

profissionais capazes de diagnosticar, planejar, executar e avaliar necessidades de 

intervenção em diferentes contextos institucionais, possibilitando a superação de 

problemas e dificuldades que comprometem os indivíduos, grupos, organizações e 

comunidade, permitindo a promoção da saúde e qualidade de vida. O projeto pedagógico 

visa garantir uma formação pluralista e abrangente da área, propiciando o 

desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo e uma atuação pautada em 

princípios éticos. O Currículo Pleno do Curso de Bacharelado em Psicologia ora 

apresentado pela FMB tem como meta central a formação do Psicólogo voltado para a 

atuação profissional nas áreas jurídica, hospitalar, clínicas, comunidade, empresas, e 

instituições do segmento de educação, ajudando a diminuir essa carência de mão de 

obra especializada e gerando o desenvolvimento na cidade de São Luís de Montes Belos 

e na região. O Curso deverá ficar sediado no FMB, no município de São Luiz de Montes 

Belos-GO. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS 

 

O curso de Bacharelado em Psicologiada Faculdade Montes Belos foi concebido 

com base na legislação que norteou e que regulamenta os cursos de graduação em 

Psicologia no Brasil, a saber: Parecer do 403/62 que complementava a Lei 4119/62, da 

Resolução do Resolução CNE/CES n 8 de 7 de Maio de 2004. 

Enquanto proposta, este Plano de Melhorias Acadêmicas objetiva elencar não 

apenas os pontos fortes do curso, mas também suas fragilidades corroborando como 

instrumento que busca contemplar ações que tenham o poder transformador de pontos 

frágeis em pontos fortes. 

Para tanto, tomou-se por base para proposição de ações que visem a melhoria do 

curso os seguintes instrumentos: 

Este PLANO DE MELHORIAS, atende ao disposto no Art. 35-C, inciso I, da Portaria 

Normativa 40, de 12de dezembro de 2007, consolidada e republicada em 29/12/2010, e 

tem por diretrizes os seguintes dados e documentos oficiais emitidos pelo INEP/MEC 

com relação documentos Institucionais da própria FMB: 
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 Portaria de Autorização nº 771 de 01/12/2016. 

Em assim sendo, este Plano de Melhorias busca por soluções que façam com que 

o Curso de bacharelado em Psicologia da FMB ultrapasse as metas estabelecidas pelo 

MEC e pela própria sociedade, objetivando sempre o melhor instrumento para a 

formação profissional e pessoal do acadêmico. 

 

Objetivos 

Gerais: buscar melhoria dos conteúdos do curso de Psicologia quanto aos aspectos 

didáticos, pedagógicos e relacionados à acessibilidade. 

 

 

Específicos:  

- firmar o Curso de Bacharelado em Psicologia, mantendo-o como referência em ensino 

de qualidade na região; 

- reduzir a quantidade de Ênfases Curriculares que embasam o Estágio Curricular 

Supervisionado Específico de três para duas ênfases. 

- oferecer o Estágio Curricular Supervisionado Básico a partir do quarto período. 

- fomentar a produção científica docente e discente no Curso de Bacharelado em 

Psicologia da Faculdade Montes Belos.  

- incentivar a formação e a qualificação dos docentes do referido curso. 

 

 

 

AÇÕES PROPOSTAS VISANDO MELHORIAS ACADÊMICAS 2017 

 

 

Valorização do bacharelado e melhor preparo do graduando: 1 - Formação de Psicólogo 

pelo Curso, dando ênfase especial à formação de profissionais para atuar na Psicologia, 

atendendo às necessidades sociais do país; 2 - Desenvolvimento de competência para o 

exercício profissional compatível com o compromisso político desenvolvido no decorrer 

do Curso. 
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Articulação da formação do bacharel em Psicologia, bem como articulação do conjunto de 

disciplinas/atividades do Curso: 1 - Prática da interdisciplinaridade no Curso, 

propiciando melhor preparo dos alunos no sentido de serem mais atuantes e eficientes, 

desenvolvendo neles uma visão global do processo de promoção de saúde; 2 - 

Integração entre as diferentes áreas de conhecimento e respectivas 

disciplinas/atividades; 4 - Reestruturação das disciplinas no sentido de sua articulação 

com as disciplinas do campo específico; 5 – Articulação das disciplinas entre si; 6 – 

Adaptação da oferta do Estágio Curricular Básico Supervisionado. 

 

 

Ênfase maior à pesquisa na área daSaúde (psicologia): 1 - Maior incentivo e melhor 

preparo para a pesquisa científica no Curso, através da iniciação científica; 2 - Abertura 

de maiores possibilidades de realização de pesquisa no decorrer do Curso, dando 

especial ênfase à nossa realidade; 3 - Realização de pesquisas nas diferentes disciplinas 

do Curso promovendo o desenvolvimento da ciência no âmbito docente e discente. 

 

Melhoria das disciplinas/atividades do Curso: 1 - Maior aprofundamento da formação na 

área de Psicologia, com maior flexibilidade de horária em suas disciplinas, garantindo ao 

formado base adequada para tratar o ser humano como um todo, o que ele precisará 

fazer em qualquer opção profissional; 2 - Modernização dos recursos materiais 

utilizados, atualização dos profissionais sobre recursos educacionais informatizados e 

criação de maiores oportunidades de contato com multimeios; 3 - Maior envolvimento 

dos alunos com sua formação adequando os estágios e as ênfases curriculares. 

 

Melhoria do funcionamento do Curso: 1 - Investimento na integração entre os 

departamentos/docentes que oferecem disciplinas/atividades para o Curso; 2 – 

Dinamizar locais e materiais para as disciplinas de formação específica. 

 

Melhoria do desempenho docente: 1 - Predisposição dos docentes à constante reciclagem 

e estudo de conteúdos, bem como ao preparo didático- pedagógico, particularmente no 

caso de algumas disciplinas; 2 – Melhoria no preparo didático – pedagógico dos docentes 

de áreas específicas. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Os resultados das Avaliações “in loco” 

Em 2016 o curso de Bacharelado em Psicologia da IES recebeu a autorização de 

funcionamento e atualmente se alimenta com o anseio de receber a comissão do MEC 

para seu reconhecimento.  

 

CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente do Curso de Bacharelado em Psicologia é composto por 

professores mestres e doutores. 

O curso de Bacharelado em Psicologia conta atualmente com professores, dos 

quais 01 é doutor e 04 mestres. 

   Titulação 

 

 

MESTRE 04 

DOUTOR 01 

 

 

 

INFRAESTRUTURA 

 

 Em relação à estrutura física, considerando dimensões das salas de aula, 

laboratórios, gerais e específicos e biblioteca, a mesma é capaz de acolher aos 

acadêmicos e professores e proporcionar conforto aos mesmos. Há laboratórios 

específicos que dinamizam a praticidade da formação do acadêmico em Psicologia.No 

entanto, é necessário que a FMB sempre vislumbre a melhoria das condições físicas para 

as orientações de pesquisas científicas e planejamento das atividades de extensão.  
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Biblioteca 

 A Biblioteca Central foi criada para funcionar como subsídio para a comunidade 

acadêmica da FACULDADE MONTES BELOS e comunidade em geral. É organizada 

segundo os princípios da Biblioteconomia. O acervo é preparado para circulação, 

obedecendo ao Sistema de Classificação Decimal Universal - CDU e a tabela de Cutter. É 

toda informatizada. Usa-se o software para gerenciamento de bibliotecas denominado 

RM BIBLIOS. 

Tem como objetivo principal servir como subsídio para alunos e professores nas 

atividades curriculares e extracurriculares. 

Conta com um acervo, atualizado semestralmente, e as compras são feitas a partir 

de indicações de professores, alunos, bibliotecária e também atendendo a bibliografia 

básica e complementar dos cursos. Conta com aproximadamente 50.000 exemplares e 

mais de 70 assinaturas de jornais e revistas. 

As assinaturas de revistas especializadas precisam ser sempre renovadas, pois 

são uma fonte rica e atual de pesquisa para os acadêmicos do curso. 

Cabe ressaltar que por incentivo da Coordenação do Curso de Bacharelado em 

Psicologia cada vez mais os professores e alunos tem realizado atividades com utilização 

da Biblioteca. Tal atividade tem tido grande aprovação pelos alunos e boa avaliação de 

aprendizado pelos professores. Dessa forma, uma melhoria no acervo científico da 

Biologia reflete no aprendizado dos acadêmicos com consequente avaliação positiva do 

curso pelos alunos. 

 

Laboratórios Especializados 

O curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdade Montes Belos conta 

laboratórios equipados para as aulas de formação específica do curso. Dentre os 

laboratórios utilizados pelo Curso, tem-se: o LAEC (Laboratório de Análise Experimental 

do Comportamento), os laboratórios voltados para a Neuroanatomia. Futuramente, far-

se-á necessária a criação de um laboratório para técnicas de avaliações psicológicas. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS AMEAÇAS 

 

- Déficit por parte dos alunos ingressantes na IES sem a devida formação no ensino 

fundamental e médio; 

- Dificuldade de locomoção dos acadêmicos em razão do não oferecimento de transporte 

para alguns municípios e péssima condição das estradas, o que demanda o desperdício 

de maior tempo no deslocamento cidade-faculdade-cidade; 

- Baixo nível econômico da sociedade montebelense e região; 

- Desconhecimento por parte dos acadêmicos a respeito da importância da produção 

científica. 

 

Como transformá-las em oportunidades 

- Oferecer melhores condições de transportes aos acadêmicos com valores 

acessíveis. 

- Ofertar bolsas parciais ou integrais aos docentes do curso para realização de pós 

graduação Latu Sensu e Strictu Senso, bem como curso de formação. 

- Ofertar bolsas parciais ou integrais aos acadêmicos do Curso de Bacharelado 

Psicologia. 

- Disponibilizar condições didáticas pedagógicas para a iniciação científica. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS FORTES 

 

- Capacitação continuada do corpo docente do curso com vários treinamentos e cursos 

realizados semestralmente, para aprimorar as atividades didáticas e incentivo para 

formação técnica e específica de cada área. A Faculdade oferece também o curso de pós-

graduação em Gestão Estratégica Educacional e Docência do Ensino Superior, para os 

professores que não tem formação pedagógica. 

- Elevada quantidade de atividades práticas e estágios contemplados na matriz 

curricular, que estão devidamente instituídos no curso, fortalecendo os conhecimentos 
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específicos e gerais que são de extrema importância para inserção e ascensão no 

mercado de trabalho; 

- Realização de diversas atividades de extensão em eventos internos da IES como 

Jornada Acadêmica e Congresso Regional, além de outros eventos específicos do curso, 

como os Workshop de Incentivo a Pesquisa. Realização de visitas técnicas em 

estabelecimentos, favorecendo a integração teoria-prática, além de aprimorar os 

conhecimentos. Tais eventos colaboram para o cumprimento das atividades 

complementares previstas na matriz curricular e aproximam os acadêmicos com as 

demais comunidades acadêmicas, profissional e social. 

- Constante crescimento de egressos bem sucedidos no mercado de trabalho, satisfatório 

índice de aprovação em concursos públicos, processos seletivos, aprovação em 

programas de mestrado e doutorado; 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

 

Unidade: FACULDADE MONTES BELOS – FMB 

Gestor 

Responsável: 

Drª Lívia Amorim Cardoso 

Área1: Curso de Bacharelado em Psicologia 

AÇÕES DE CURTO - MÉDIO - LONGO PRAZO 

 

OBJETIVOS2: METAS-PROPOSTA3: 

AÇÕES4/ENCAMINHAMENT

OS/ 

PROCEDIMENTOS: 

RESPONSÁVE

IS5 

FACILITA

DORES6 
PRAZO 

Valorizar a 

formação do 

acadêmico 

1 - Formação de Psicólogo, 

dando ênfase especial à 

formação de profissionais 

para atuar na promoção 

da saúde e demais 

necessidades psicológicas 

dos indivíduos; 2 - 

Melhoria da articulação 

entre a formação docente 

e a área de atuação no 

1 – Incentivar a formação e 

atuação do profissional de 

Psicologia como agente 

facilitador e promotor da 

saúde; 2 – estimular a 

formação docente coerente 

com a área de atuação no 

Curso 

 

Coordenador 

do Curso 

 

Docentes 

Semest

ralmen

te 



PLANO DE MELHORIA DO CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA 

15 
 

Unidade: FACULDADE MONTES BELOS – FMB 

Gestor 

Responsável: 

Drª Lívia Amorim Cardoso 

Área1: Curso de Bacharelado em Psicologia 

AÇÕES DE CURTO - MÉDIO - LONGO PRAZO 

 

OBJETIVOS2: METAS-PROPOSTA3: 

AÇÕES4/ENCAMINHAMENT

OS/ 

PROCEDIMENTOS: 

RESPONSÁVE

IS5 

FACILITA

DORES6 
PRAZO 

curso  

 

 

 

Incentivar a 

pesquisa na área 

da Psicologia 

1 - Maior incentivo e 

melhor preparo para a 

pesquisa científica no 

Curso; 2 - Abertura de 

maiores possibilidades de 

realização de pesquisa no 

decorrer do Curso, dando 

especial ênfase à nossa 

realidade educacional; 3 - 

Realização de pesquisas 

nas diferentes disciplinas 

do Curso. 

1– conscientizaros docentes 

e   discentes do curso sobre 

a importância da pesquisa. 

2 – promover eventos 

científicos na FMB. 

3- Incentivar a participação 

de docentes e discentes em 

eventos científicos 

regionais, nacionais e 

internacionais. 

4 – Atuar junto aos gestores 

solicitando maior incentivo 

para desenvolvimento de 

pesquisas e produções 

científicas na FMB 

 

 

Gestor, 

coordenador, 

professores 

Gestor 

Semest

ralmen

te 

Articulação do 

Curso com o 

contexto 

educacional 

1 - Maior incentivo no 

Curso aos meios que 

proporcionamverdadeiro 

contato com a realidade 

social, política, 

econômica e cultural e 

intervenção nessa 

Proporcionar aos docentes 

do curso maior 

conhecimento a respeito do 

contexto educacional, bem 

como associá-los as 

demandas do curso 

Coordenador Docentes 

Semest

ralmen

te 
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Unidade: FACULDADE MONTES BELOS – FMB 

Gestor 

Responsável: 

Drª Lívia Amorim Cardoso 

Área1: Curso de Bacharelado em Psicologia 

AÇÕES DE CURTO - MÉDIO - LONGO PRAZO 

 

OBJETIVOS2: METAS-PROPOSTA3: 

AÇÕES4/ENCAMINHAMENT

OS/ 

PROCEDIMENTOS: 

RESPONSÁVE

IS5 

FACILITA

DORES6 
PRAZO 

realidade. 2 -Melhoria da 

articulação entre a 

Faculdade e o campo de 

trabalho de seus alunos, 

particularmente no que 

diz respeito as áreas de 

atuação da Psicologia;  

 

Melhoria das 

disciplinas/ativi

dades do Curso. 

1 - Maior 

aprofundamento da 

formação na área de 

Psicologia, com 

adequações de carga 

horária em suas 

disciplinas; 2 - Melhoria 

da qualidade e da 

distribuição das 

disciplinas na matriz; 3 - 

Compatibilização entre a 

teoria e as 

práticasdesenvolvidas 

através da adequação 

dos Estágios; 4 - 

Desenvolvimento de 

aulas práticas. 

1 –adaptação de carga 

horária para  melhor 

adequação da matriz, após 

análise. 

2- Reorganização do 

oferecimento dos Estágios 

Básicos 

CurricularesSupervisionado 

e Específicos. 

3- Realização de aulas 

práticas 

Gestor, 

coordenador 

do curso, 

coordenador 

de estágio e 

TCC, docentes 

e acadêmicos 

do Curso de 

Psicologia 

Coordena

dor do 

curso, de 

estágio e 

TCC 

Semest

ralmen

te 
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Unidade: FACULDADE MONTES BELOS – FMB 

Gestor 

Responsável: 

Drª Lívia Amorim Cardoso 

Área1: Curso de Bacharelado em Psicologia 

AÇÕES DE CURTO - MÉDIO - LONGO PRAZO 

 

OBJETIVOS2: METAS-PROPOSTA3: 

AÇÕES4/ENCAMINHAMENT

OS/ 

PROCEDIMENTOS: 

RESPONSÁVE

IS5 

FACILITA

DORES6 
PRAZO 

Melhoria do 

funcionamento 

do Curso 

1 - Investimento na 

integração entre os 

departamentos/docentes 

que oferecem 

disciplinas/atividades 

para o Curso; 2 – 

Dinamizar locais e 

materiais para as 

disciplinas de formação 

específica. 

 

1 – Estabelecer plano de 

melhorias por disciplina 
Docentes 

Coordena

dores 

Semest

ralmen

te 

Melhoria do 

desempenho 

docente 

1 - Predisposição dos 

docentes à constante 

reciclagem e estudo de 

conteúdos, bem como ao 

preparo didático- 

pedagógico; 2 – Melhoria 

no preparo didático – 

pedagógico dos docentes 

de áreas específicas. 

 

1 – Elaborar e executar 

programa de 

aprimoramento 

profissional 

Gestor 
Coordena

dor e RH 

Semest

ralmet

ne 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Resta apontar que a Faculdade Montes Belos investe na melhoria na qualidade do 

ensino oferecido. Há um considerável desenvolvimento na estrutura física, 

especialmente na biblioteca, possibilitando melhores condições de realização do estágio 
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e desenvolvimento de estudos e extensão.As adequações e as futuras melhorias 

referente ao curso são uma preocupação dos órgãos pertinentes, que estão abertosàs 

novas adequações. 

 

 

Profª. Drª Lívia Amorim Cardoso 

Coordenadora do Curso de Bacharelado de Psicologia 

Faculdade Montes Belos 

 

 

Profª. Esp. Daniel Moreira Tavares 

Presidente da CPA 

 

 

SLMB, GO, Abril de 2017. 

 

 


