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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 em educação, abrangendo a graduação, pós-

graduação e educação continuada, contribuindo com o desenvolvimento sustentável e a 

transformação das pessoas e organizações do oeste goiano.” 

Missão “Oferecer serviços educacionais diferenciados, abrangendo a graduação, a 

pós-graduação e a educação continuada, visando a formação profissional, social e cidadã, 

pautada na ética, no empreendedorismo e no desenvolvimento das pessoas e das 

organizações do oeste goiano.” 

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 62 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 e Ciências Biológicas. Oferta ainda Curso Superior 
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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 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 

 

A cidade de São Luís de Montes Belos, localizada no Estado de Goiás, possui 

área de 825,999 km2 e é povoada, segundo o IBGE de 2014, com 32.164 habitantes, 

localizada a 120 km da capital goiana. A Faculdade Montes Belos assiste toda a 

região do Oeste Goiano, composta por mais de 43 municípios, oportunizando cursos 

de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão, além de programas e projetos 

voltados ao bem estar individual e social da comunidade.  

No intuito de oferecer campo de profissionalização aos acadêmicos de 

Educação Física, esta cidade conta com 25 escolas de ensino básico fundamental e 

médio. As unidades escolares, juntamente com os Cmeis servem como 

oportunidades práticas de ensino e estágio para as áreas de educação física. A 

cidade conta com 2 instituições de ensino superior (Faculdade Montes Belos e 

Universidade Estadual de Goiás). Todas estas unidades educacionais podem 

absorver os professores de educação física, com as tarefas futuras de docência do 

ensino superior e com prestação de serviços esportivos pedagógicos no que diz 

respeito aos processos de ensino e aprendizagem.  

Contribuindo ainda como espaço de trabalho escolinha de futebol, natação, 

dança, clubes recreativos e secretaria de esportes possibilitarão aos acadêmicos 
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conhecimento e práticas relacionadas a esportes. Estes espaços não formais de 

trabalho na área permitem aos alunos alinhar conhecimento prático no que diz 

respeito a atendimento iniciação esportiva.  

A cidade ocupa papel de destaque na região, sendo polo regional 

especialmente educacional comporta várias escolas publicas e particulares 

totalizando 60 unidades escolares da educação infantil ao ensino médio. Contamos 

ainda, com clubes recreativos e escolinhas de iniciação esportiva, com potencial que 

permite a implantação de novas escolas que servirão de campo de trabalho para os 

Profissionais de em suas mais variadas abordagens. São Luís dos Montes Belos 

conta com varias empresas locais registradas no SEBRAE. Assim sendo, a cidade 

comporta a demanda profissional dos egressos do curso de Licenciados em 

Educação Física. Em resumo, pode-se observar que a cidade onde a IES é sediada 

comporta unidades que atendam às demandas dos estágios e à absorção de 

profissionais, considerando a possibilidade de crescimento urbano e a demanda das 

cidades vizinhas atendidas pela Faculdade Montes Belos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS 

 

O curso de Educação Física da Faculdade Montes Belos, foi concebido com 

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

Educação Física no Brasil, a saber: Parecer CNE/CES nº 138/2002, aprovado 

em 3 de abril  de 2002, RESOLUÇÃO N° 7, DE 31 DE MARÇO DE 2004. 

Sua autorização de funcionamento veio por meio da Portaria Ministerial nº. 

333, de 05 de maio de 2015, tendo obtido o conceito 4 (quatro).  

 

Este plano de melhorias, enquanto proposta, como foco nas melhorias 

Acadêmicas pedagógicas e administrativas do curso. Objetivando em elencar não 

apenas os pontos fortes, mas também suas fragilidades corroborando como 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2001/pces1133_01.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2001/pces1133_01.pdf
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instrumento que busca contemplar ações que tenham o poder transformador de 

pontos frágeis em pontos fortes. 

Sendo assim, este Plano de Melhorias busca por apontar soluções que façam 

com que o Curso de Educação Física 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: Desenvolver condições efetivas de melhorias das práticas 

pedagógicas e organizacionais orientadas no curso de Educação Física. 

 

Específicos:  

- fortalecer o Curso de Educação Física, mantendo-o como referência em 

ensino de qualidade na região; 

- buscar a implantação das melhorias da infraestutrura física para o curso; 

- ter um corpo docente de qualidade, comprometido e com as devidas 

titulações;  

- continuar pleiteando a melhoria das condições das salas de aulas; 

- atingir a nota mínima de 03 (três) no Exame ENADE;  

- ampliar o vínculo entre professores e alunos do curso;  

- implementar o processo de conscientização da necessidade de divulgação 

do plano de ensino e das relações alunos e professores. 
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AÇÕES PROPOSTAS VISANDO MELHORIAS ACADÊMICAS 2017 

 

 Reestruturação do ginásio de esportes do campus universitário 

adequando para as praticas das modalidades esportivas. Melhorando a parte de dos 

vestiários, iluminação e as proteções com redes laterais e nos fundos da quadra. 

 Desenvolvimento de uma abordagem diferenciada para construção do 

conhecimento do processo teoria-pratica, incorporando visões interdisciplinares.  

 Revisar o ementário do curso, buscando atender melhor as diretrizes 

do MEC e as transformações do profissional de educação física.  

 Revisar a bibliografia de cada disciplina do curso, objetivando a 

constante atualização de forma a elevar a nota do curso.  

  Ampliar o número de docentes com especialização stricto sensu para 

o Curso de Educação Física, com a finalidade de ministrarem aulas bem como 

promover avanços na iniciação e produção científica; 

 Revisar os planos de ensino e orientar os docentes quando de sua 

elaboração para que atendam os requisitos mínimos repassados pela Coordenação 

que devem constar nos planos de ensino, visando otimizar o cumprimento do Projeto 

Pedagógico do Curso  em sala de aula pelos docentes; 

 Incentivar professores e alunos enviar seus artigos para congressos e 

eventos científicos e revistas especializadas na área de educação física. 

 Publicação de um livro com artigos científicos advindos, 

exclusivamente, dos docentes e discentes do Curso de Educação Física. 

 Renovação e manutenção de todo o mobiliário das salas do curso de 

Educação Física, tais como: cadeiras, quadros brancos, ventiladores; 

 Fiscalização do cumprimento do Plano de Cargos e Salários buscando 

alcançar melhorias salariais que venham a beneficiar vários docentes que ao longo 

do ano letivo contribuíram com melhorias para o crescimento do curso de educação 

física e para a IES, observando-se a carga horária em regime integral. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Os resultados do Enade 

Não se aplica, pois o curso ainda não passou pela avaliação Enade. 

Os resultados da Autoavaliação da CPA 

Foi realizada uma Avaliação Simulada do Curso, utilizando os relatórios da 

CPA, e os instrumentos que as Comissões Externas de Avaliação de Cursos 

utilizam. O objetivo foi fazer um diagnóstico do curso, apontando os itens que estão 

atendendo aos critérios mínimos ou estão além desses critérios, bem como, aqueles 

itens que estão aquém do referencial mínimo de qualidade estabelecido pelo MEC. 

Para subsidiar o levantamento de metas e as ações a serem implementadas 

neste ano letivo, elencamos aqui apenas os pontos que demonstraram fragilidade no 

curso: 

 Baixo investimento em manutenção da estrutura física, principalmente 

climatização das salas de aula; 

 Maior Divulgação das produções científicas e publicação de material 

didático ou científico por parte do corpo docente; 

 Melhorar instrumentos/recursos didáticos para aprimorar a qualidade das 

aulas, como por exemplo, rede wireless em todas as salas. 

 

Espera-se que com o referido diagnóstico seja possível estabelecer um Plano 

de Ações que norteie as atividades acadêmicas do curso no sentido de melhorar a 

qualidade da formação dos acadêmicos. 
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Os resultados das Avaliações “in loco”  

Nos dias 05/11/2014 a 08/11/14 o curso de Educação Física da IES recebeu a 

comissão do MEC para autorização do curso. Após visita foi publicado relatório de 

avaliação com aprovação para autorização com uma avaliação muito boa com 

conceito final de comissão avaliadora nota 4. 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS OPORTUNIDADES 

 

- Necessidade do mercado por pessoas qualificadas em nível superior;  

- Várias áreas de atuação do Licenciado em Educação Física, na educação e 

saúde. 

- Abertura de campo de trabalho para o profissional de educação física em 

concursos públicos, processos seletivos, área formal e informal; 

- Tradição e cultura que privilegiam o acesso ao curso; 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS AMEAÇAS 

 

- Abertura de novas faculdades nas proximidades; 

- falta da complementação para o bacharelado; 

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

ensino fundamental e médio; 
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- 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; 

- Desmedido e inconsequente esforço governamental para aumentar o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, tendo em vista que é parâmetro da 

Organização das Nações Unidas (ONU) para a classificação do país como 

desenvolvido e não mais em desenvolvimento;  

 

Como transformá-las em oportunidades 

- Contratar mais professores com titulação para o curso de Educação Física, 

visto que a faculdade oferece transporte para os mesmos facilitando a locomoção. 

- Incentivar o corpo docente do curso de Educação Física, através de 

disponibilização de casa de apoio ao professor, programa de bolsas de mestrado e 

doutorado oferecidos pela FMB aos professores melhor avaliados pelos alunos e 

coordenadores através da CPA; 

- Trabalho estratégico no cumprimento das exigências do MEC - SINAES e 

ENADE, bem como cumprimento eficaz do Projeto Pedagógico do Curso, 

aumentando assim a aprovação nos concursos públicos e resultados do ENADE.  

 

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 
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também o curso de pós-graduação em Gestão Estratégica Educacional e Docência 

do Ensino Superior, para os professores que não tem formação pedagógica. 

- Parte dos professores com pós-graduação latu-sensu do curso já estão 

inseridos em programas de mestrado e parte dos mestres já estão inseridos em 

programas de doutorado. 

_ Elevada quantidade de atividades práticas e estágios contemplados na 

matriz curricular, que estão devidamente instituídos no curso, fortalecendo os 

conhecimentos específicos e gerais que são de extrema importância para inserção e 

ascensão no mercado de trabalho; 

- O Trabalho de Conclusão de Curso está plenamente instituído, com elevada 

produção científica por parte dos docentes e discentes; 

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

como Jornada Acadêmica e Congresso Regional, além de outros eventos 

específicos do curso. 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS FRACOS 

 

- Falta do programa FIES; 

- Deficiência de desenvolvimento de projetos de pesquisas para estudos dos 

problemas relacionados ao curso com possíveis apontamentos de soluções; 

- Necessidade de mais recursos destinados a desenvolvimento de iniciação 

científica e projetos de extensão. 

- Estrutura mínima para pratica esportivas, necessidade de melhorias na 

estrutura física. 
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Como transformar os pontos fracos em fortes 

- Pleitear junto aos diretores maiores recursos destinados a desenvolvimento 

de iniciação científica e projetos de extensão; 

 - Intensificar e melhorar a divulgação dos programas de financiamentos 

estudantil próprios da IES. 

- Requerer a gestão da IES melhorias na infraestrutura para pratica esportiva 

do curso de Educação Física e buscar novos convênios.  

 
PLANO DE AÇÃO 

 

Unidade: FACULDADE MONTES BELOS – FMB 

Gestor 
Responsáv

el: 

William Eduardo Ribeiro 

Área1:  Curso de Licenciatura em Educação Física 

AÇÕES DE CURTO - MÉDIO - LONGO PRAZO 

 

OBJETIVOS
2: 

METAS-
PROPOSTA3: 

AÇÕES4/ENCAMINH
AMENTOS/ 

PROCEDIMENTOS: 

RESPONSÁ
VEIS5 

FACILITA
DORES6 

PRA
ZO 

Ampliar o 
número de 
docentes 
com stricto 
sensu para 
melhores 
notas no 
Mec. 

Contratar mais 
professores com 
pós-graduação 
strictu 
sensu,incentivar os 
que já estão em 
programas se 
mestrado e 
doutorado e 
incentivar/facilitar a 
inserção dos 
professores que 
ainda não estão 
nestes programas, 
segundo as 
exigências da nova 
legislação do MEC. 

Qualificação strictu 
senso para 
professores da casa.   

 

Estabelecer o 
cumprimento de 
convênio com 
profissionais 
(órgãos/instituições 
como universidades 
que forneçam cursos 
de pós-graduação 
strictu sensu em 
áreas afins para 
parceria em 
capacitação 
docente). 

Buscar indicação de 
professores com 
títulos strictu sensu e 
experiência em 
docência superior, 
através da 

Direção 

Coordenado
res de curso 

Direção 
Acadêmica 
Gestão de 
Pessoas  
 

 Gestão 
de 
pessoas  

Janei
ro de  

2017 
a 
deze
mbro 
de 
2017. 
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Unidade: FACULDADE MONTES BELOS – FMB 

Gestor 
Responsáv

el: 

William Eduardo Ribeiro 

Área1:  Curso de Licenciatura em Educação Física 

AÇÕES DE CURTO - MÉDIO - LONGO PRAZO 

 

OBJETIVOS
2: 

METAS-
PROPOSTA3: 

AÇÕES4/ENCAMINH
AMENTOS/ 

PROCEDIMENTOS: 

RESPONSÁ
VEIS5 

FACILITA
DORES6 

PRA
ZO 

 
 

Coordenação do 
curso, Direção 
acadêmica e gestão 
de pessoas 

Ampliar os 
recursos 
didáticos 
audiovisuais 
(multimídia). 

Adquirir 1 projeto de 
imagem.   

Aquisição de 1 
projetor de imagem. 

Resp. Direção  

 

Direção  

Departam
ento de 
compras; 

Gestão 
Financeir
a 
Coordena 
ção do 
curso  

Deze
mbro 
de 
2017.  

Manter a 
remuneraçã
o de 
gestores e  
docentes de 
acordo com 
o plano de 
carreira da 
FMB 
 

Fiscalizar a 
aplicação do plano 
de carreira, cargos e 
salários . 

Melhorar a linha de 
contato junto ao RH e 
Direção. 

 

Direção, 
Acadêmica, 

Gestão de 
Pessoas  

Gestão 
Financeir
a 
 

Deze
mbro 
de 
2017. 

Capacitar o 
corpo 
docente  

Fortalecer a 
formação contínua a 
professores do curso 
e incentivo com 
bolsas de mestrado 
e doutorado, bem 
comocursos 
específicos 
oferecidos pela IES 

Melhorar a 
capacitaçãoe 
atualização do corpo 
docente da IES com 
congressos, 
palestras, oficinas, 
seminários e curso 
de extensão, 
abordando temas 
como plano de curso, 
plano de ensino, 
plano de aula, 
didática, avaliação.  

Contratar profissionais 

Gestão de 
Pessoas.  
Direção 
Acadêmica  

Direção  

Deze
mbro 
de 
2017. 
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Unidade: FACULDADE MONTES BELOS – FMB 

Gestor 
Responsáv

el: 

William Eduardo Ribeiro 

Área1:  Curso de Licenciatura em Educação Física 

AÇÕES DE CURTO - MÉDIO - LONGO PRAZO 

 

OBJETIVOS
2: 

METAS-
PROPOSTA3: 

AÇÕES4/ENCAMINH
AMENTOS/ 

PROCEDIMENTOS: 

RESPONSÁ
VEIS5 

FACILITA
DORES6 

PRA
ZO 

com experiência de 
áreas afins.  
Oferecer bolsas strictu 
sensu aos docentes 
da IES. 
 

 Melhorar a 
qualidade 
das salas de 
aula. 

Recuperar salas de 
aula que estiverem 
sem pintura, quadro 
danificado, carteiras 
e ventiladores 
estragados, 
interruptores e 
lâmpadas 
queimados.  Janeiro 
de 2017 a dezembro 
de 2017.  

Recuperar e/ou trocar 
todos os quadros 
brancos danificados, 
climatizar salas de 
aula com ar 
condicionado 
ecológico, recuperar e 
adquirir mesas para 
os docentes e 
carteiras para os 
discentes. 

Controle 
interno 

Departamen
to de 
compras  
Gestão 
financeira 
 

Diretor 
Administr
ativo 

Deze
mbro
de 
2017. 

Promover 
formação de 
professores 
em Stricto 
Sensu 
 

Bolsas de Mestrado 
e Bolsas de 
Doutorado para o 
curso de Educação 
Física 

Elaboração de projeto 
para determinar a 
política de bolsas de 
mestrado e doutorado 
para o curso com os 
seguintes itens: 1- 
número de bolsas 
parciais e totais 2- 
Seleção dos 
candidatos e 3- 
permanecia dos 
mesmos no curso.  

Direção 
Acadêmica 

Coordenaçã
o do curso 

Direção  

Deze
mbro 
de 
2017 

Incentivar 
participaçõe
s em 
eventos 
científicos 
externos  

Fomentar ações de 
formação continuada 
aos docentes com a 
finalidade de 
aumentar 
produtividade e 

Definir 
semestralmente uma 
cota de eventos mais 
relevantes e de 
docentes que se 
destacarem nos 

Coordenado
res dos 
cursos 

Docentes  

 Direção 

Diretores  

Deze
mbro 
de 
2017 
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Unidade: FACULDADE MONTES BELOS – FMB 

Gestor 
Responsáv

el: 

William Eduardo Ribeiro 

Área1:  Curso de Licenciatura em Educação Física 

AÇÕES DE CURTO - MÉDIO - LONGO PRAZO 

 

OBJETIVOS
2: 

METAS-
PROPOSTA3: 

AÇÕES4/ENCAMINH
AMENTOS/ 

PROCEDIMENTOS: 

RESPONSÁ
VEIS5 

FACILITA
DORES6 

PRA
ZO 

motivação na 
carreira docente 

trabalhos 
desenvolvidos na 
FMB. Custear 
viagens, traslados, 
hospedagens, 
alimentação e 
despesas com os 
eventos em:  

Acadêmica 

Gestor 
Financeiro 

Reestruturaç
ão e Infra-
estrutura na 
sala dos 
professores 

Melhorar a 
manutenção da sala 
dos professores 
Faculdade Montes 
Belos 

Projetos de 
manutenção da sala 
dos professores 

Melhorar a Infra-
estrutura da sala dos 
professores, com 
aquisição de 4 
(quatro) 
computadores de 
última geração . 

 

Gestor do 
Controle 
Interno; 

Gestor 
Financeiro; 
Gestor de 
compras. 

Diretores 

Deze
mbro 
de 
2015 

Manutenção 
e limpeza da 
casa do 
“PROFESS
OR” 

Oferecer melhores 
condições de 
descanso aos 
docentes durante os 
intervalos dos 
períodos de aula.  

Apoiar a limpeza 
diariamente da casa 
do “PROFESSOR” .  

Gestão 
financeira, 
Diretores e 
departament
o de 
compras 

Diretor 
Financeir
o 

Deze
mbro 
de 
2017. 

Melhorar a 
qualidade 
das aulas 
práticas e 
estágios 
buscando 
mais 
convênios 
com 
estabelecim
entos da 
área de 
Educação 

Melhorar as 
condições das 
atividades práticas 
do curso de 
Educação Física da 
FMB.  

Buscar novos 
convênios. 

 

De acordo com os 
planos de ensino de 
aulas práticas 
adquirir os materiais 
solicitados, em 
quantidades 
suficientes para 
numero de alunos. 
Inicio de cada 
semestre.  

Direção 
Acadêmica 

Coordenado
r do Curso 

 

Departamen
to de 
compras 
Gestor 
financeiro 
Gestor 
Controle 

Direção 

Deze
mbro 
de 
2017 
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Unidade: FACULDADE MONTES BELOS – FMB 

Gestor 
Responsáv

el: 

William Eduardo Ribeiro 

Área1:  Curso de Licenciatura em Educação Física 

AÇÕES DE CURTO - MÉDIO - LONGO PRAZO 

 

OBJETIVOS
2: 

METAS-
PROPOSTA3: 

AÇÕES4/ENCAMINH
AMENTOS/ 

PROCEDIMENTOS: 

RESPONSÁ
VEIS5 

FACILITA
DORES6 

PRA
ZO 

Física e 
novas 
aquisições 
de 
equipamento
s e materiais 
para a IES  

Interno 

Incentivar os 
professores 
a fazer a 
integração 
da teórica e 
prática 
acadêmica 
com o 
mercado 
profissional 
através de 
visitas 
técnicas a 
estabelecim
entos  de 
Educação e 
esportivas. 

Melhorar as 
condições de 
remuneração e 
transporte para 
realização de 
atividades de 
campo/visitas 
técnicas 

De acordo com o 
planejamento da 
coordenação de 
curso e docentes, 
intensificar a 
quantidade de visitas 
técnicas realizadas 
por semestre. 

Coordenado
res dos 
cursos 

Docentes  

 Direção 
Acadêmica 

Gestor 
Financeiro 

Direção 
Coordena
ção de 
curso 
Docentes  

Deze
mbro 
de 
2017 

Diversificar e 
dinamizar a 
metodologia 
de aula 

Melhorar o ensino e 
aprendizagem do 
aluno, para um maior 
rendimento das 
disciplinas 
ministradas. janeiro 
a dezembro de 2017. 

Aplicar nas 
disciplinas para um 
melhor ensino/ 
aprendizagem: 
Conteúdos de 
formação geral como: 
Interpretação de 
texto, Dinâmicas de 
leituras e conteúdos 
específicos como: 
estudo dirigidos, 
casos clínicos e 
outros. Janeiro 
adezembro de 2015.  

Direção 
Acadêmica 

Coordenado
r do curso 
Docentes 

Coordena
dor de 
curso  

Deze
mbro 
de 
2017 
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Unidade: FACULDADE MONTES BELOS – FMB 

Gestor 
Responsáv

el: 

William Eduardo Ribeiro 

Área1:  Curso de Licenciatura em Educação Física 

AÇÕES DE CURTO - MÉDIO - LONGO PRAZO 

 

OBJETIVOS
2: 

METAS-
PROPOSTA3: 

AÇÕES4/ENCAMINH
AMENTOS/ 

PROCEDIMENTOS: 

RESPONSÁ
VEIS5 

FACILITA
DORES6 

PRA
ZO 

Criar 
projetos de 
extensão  

Desenvolver 
projeto de 
extensão de 
iniciação esportiva 
para atender a 
comunidade. 

Estruturar projetos 
que atenda a 
demanda de 
atividades na área de 
educação física para 
a comunidade.  
 

Direção 
Acadêmica 
Coordenad
ores  

Professore
s 

Direção 

Sete
mbr
o 
201
7 

Melhorar o 
cumpriment
o das 
diretrizes 
curriculares 
nacionais 
para o curso 
de 
Educação 
Física . 

Utilizar como base 
as Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais (DCN) 
do curso de 
licenciatura em 
Educação Física 

Alteração do projeto 
pedagógico de acordo 
com a DCN. 

Coordenad
or  

Coorden
ação do 
Curso 

Dez
emb
ro 
de 
201
5 

Observações: 
 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Resta apontar que, desde a criação do Curso de Educação Física, a 

Faculdade Montes Belos investe na melhoria na qualidade do ensino oferecido.  

Há um considerável desenvolvimento na estrutura física, especialmente na 

aquisição de espaço próprio para as praticas de disciplinas esportivas no colégio 

Montes Belos com quadra, sala de dança, piscina. Ampliação dos laboratórios 
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básicos e na biblioteca, possibilitando melhores condições de realização do estágio 

e desenvolvimento de estudos e extensão. 

As reformas e atualizações solicitadas fazem parte da continuação da busca 

por qualidade e empreendedorismo que marcam a história do curso na região. 

O curso de Educação Física da FMB atende São Luís de Montes Belos e 

mais 42 (quarenta e duas) cidades da região, estando na preferência da maioria dos 

vestibulandos como comprovam os alunos matriculados. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Esp. William Eduardo Ribeiro 
Coordenador do Curso de Educação Física 

Faculdade Montes Belos 
 
 
 
 
 

Prof. Esp. Daniel Moreira Tavares 
Presidente da CPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Luís de Montes Belos, 2017. 


