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INTRODUÇÃO 

 

Contextualização da IES 

 

A Faculdade Montes Belos (FMB), 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 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 sob o nº: 04.907.186/0001-18 no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda em 10 de novembro de 

2011.  

Tem como 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.” 

A Missão desta Instituição de Ensino Superior (IES) é: “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 FMB visa atender às expectativas e a demanda regional com cursos 

que permitam a comunidade envolvida permanecer nos municípios próximos.  

A região onde a IES está inserida, possui 62 (sessenta e dois) municípios 

pertencentes 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 Luís de Montes Belos localiza-se, a 120km da Capital Goiânia. 

Em um raio de aproximadamente 120km, encontram-se 44 (quarenta e quatro) cidades 

que potencialmente utilizam os serviços da FMB, com uma população total de mais de 

380.000 (trezentos e oitenta mil) habitantes.  
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A FMB oferta cursos de graduação em:  

 Bacharelado em Administração 

 Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 

 Bacharelado em Ciências Contábeis 

 Bacharelado em Direito 

 Bacharelado em Enfermagem 

 Bacharelado em Engenharia Agronômica 

 Bacharelado em Engenharia Civil 

 Bacharelado em Farmácia 

 Bacharelado em Fisioterapia 

 Bacharelado em Medicina Veterinária 

 Bacharelado em Nutrição 

 Bacharelado em Psicologia 

 Licenciatura em Ciências Biológicas 

 Licenciatura em Educação Física 

 Licenciatura em Pedagogia 

 Superior de Tecnologia em Agronegócio 

 Superior de Tecnologia em Alimentos 

 Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema 

 Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental 

 Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 

 Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 

 Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo 

 Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar 

 Superior de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira 

 

Em processo de implantação estão os cursos: 

 Bacharelado em Engenharia Ambiental 

 Bacharelado em Odontologia 

 Bacharelado em Serviço Social 
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Na Pós-Graduação a nível “lato sensu” são ofertados: 

 Administração de Recursos Humanos 

 Auditoria Ambiental 

 Bovinocultura de Leite 

 Ciências Criminais 

 Controladoria e Auditoria 

 Direito Civil e Processo Civil 

 Direito Constitucional 

 Direito do Trabalho 

 Direito Penal e Processo Penal 

 Direito Processual Civil e Processual Penal 

 Direito Público 

 Direito Trabalhista e Previdenciário 

 Docência do Ensino Superior 

 Educação Ambiental 

 Educação Inclusiva 

 Educação Infantil 

 Enfermagem do Trabalho 

 Farmacologia Clínica 

 Gestão da Qualidade e Produtividade em Alimentos 

 Gestão em Agro Negócios 

 Gestão Estratégica em Marketing 

 História e Sociedade 

 Língua Portuguesa e Estudos Literários 

 Produção Animal 

 Produção e Qualidade de Alimentos 

 Psicopedagoga 

 Saúde Pública com Ênfase em Saúde da Família 

 Urgência e Emergência 

 Web Sistema de Informação  
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Contextualização do Curso 

 

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

possui área de 825,999km2 e é povoada, segundo estimativa do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas) de 2016, com 32.808 pessoas.  

São Luís de Montes Belos é referência na região em que está inserida, na área da 

saúde, contando com três hospitais com diversas especialidades médicas clínicas e 

cirúrgicas, laboratórios de análises clínicas, clínica de hemodiálise, clinicas médicas e 

fisioterapia e UTI privada (vide tabela 1). 

 

Tabela 1 – Unidades de Saúde de Maior Relevância em São Luís de Montes Belos 

UNIDADES DE SAÚDE DE MAIOR RELEVANCIA EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS 

UNIDADE DE SAÚDE CNES NATUREZA SERVIÇOS OFERECIDOS 

Centro de Atenção 
Psicossocial Colombina Neto 
Cerqueira Leão - CAPS I 

7221916 

Pública 

SUS 

Serviço de atenção psicossocial 

Psiquiatria 

Psicologia 

Terapia Ocupacional 

Centro de Reabilitação Jose 
de Siqueira CERII 

3269035 

Pública 

SUS 

Serviço de Fisioterapia  

Assistência nas disfunções musculo esqueléticas 

Reabilitação Intelectual  

Serviço de Atenção Domiciliar 

Serviço de Reabilitação 

Fonoaudiologia 

Neurologia 

Consorcio Intermunicipal de 
Saúde da Região Oeste II - 
CISO II 

9015914 

Pública 

SUS 

Cardiologia 

Ginecologia e obstetrícia 

Urologia 

Ortopedia e traumatologia 

Pediatria 

Ultrassonografias 
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Teste ergométrico  

Teste de holter  

Exame eletrocardiográfico 

Montes Belos Terapias 
Avançadas - Serviço de 
Hemodiálise 

7777663 

Privada 

Convênios 

SUS 

Atenção a doença renal crônica 

Tratamento em nefrologia em geral 

Tratamento pré-dialítico 

Clinica Goiana de 
Diagnostico 

2507846 

Privada 

Convênios 

Ultrassonografias  

Tomografia computadorizada 

Ressonância magnética  

Serviço de diagnostico por Radiologia 

Mamografia  

Endoscopia do aparelho digestivo 

Hospital Vital 3912140 

Privada 

Convênios 

26 leitos de internação 

10 leitos de UTI Adulto 

Pronto-Socorro 

Clínica Cirúrgica 

Clínica Médica 

Clínica Pediátrica 

Cardiologia 

Ginecologia e obstetrícia 

Urologia 

Ortopedia e traumatologia 

Pediatria 

Reumatologia 

Dermatologia 

Neurologia 

Psiquiatria  

Cirurgia Geral 
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Otorrinolaringologia 

Teste ergométrico  

Teste de holter  

Exame eletrocardiográfico 

Sala de curativo 

Sala de cirurgia ambulatorial 

Sala de pré-parto 

Sala de parto normal 

Sala de cirurgia  

Sala de atendimento a paciente critico 

Sala de estabilização 

Sala de gesso  

Consultórios médicos 

Ultrassonografias  

Tomografia computadorizada 

Ressonância magnética  

Serviço de diagnostico por Radiologia 

Mamografia  

Endoscopia do aparelho digestivo 

Hospital Montes Belos 2442671 

Privada 

Convênios 

14 leitos de internação 

Clínica Médica 

Cardiologia 

Ginecologia e obstetrícia 

Urologia 

Ortopedia e traumatologia 

Pediatria 

Cirurgia Geral 
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Otorrinolaringologia 

Ultrassonografias 

Exame eletrocardiográfico 

Sala de curativo 

Sala de cirurgia ambulatorial 

Sala de pré-parto 

Sala de parto normal 

Sala de cirurgia  

Consultórios médicos 

Hospital Municipal Dr. 
Geraldo Landó 

2382474 

Pública 

SUS 

50 leitos de internação 

Sala de enfermagem 

Sala de pequena cirurgia 

Sala de curativo 

Sala de recuperação 

Leitos de alojamento conjunto 

Sala de cirurgia  

Sala de pré-parto 

Sala de parto normal 

Sala de curetagem 

Consultórios médicos 

Cardiologia 

Ginecologia e obstetrícia 

Urologia 

Ortopedia e traumatologia 

Pediatria 

Cirurgia geral 

Sala de atendimento a paciente critico 
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Sala de estabilização 

Sala de gesso  

Sala repouso/observação 

Serviço social 

Necrotério 

Lavanderia 

Central de esterilização de materiais 

Serviço de urgência e emergência 

Estabilização de paciente critico/grave 

Pronto atendimento obstétrico 

Serviço de hemoterapia 

Serviço de diagnostico por métodos gráficos 
dinâmicos 

Serviço de diagnostico por laboratório clinico 

Serviço de diagnóstico por imagem 

Serviço de diagnostico por anatomia patológica 

Serviço de atenção ao pré-natal, parto e 
nascimento 

Atenção às pessoas em situação de violência 
sexual 

Fonte: CNES
1
, 2017  

 

O município conta também com diversos outros estabelecimentos de saúde 

como: 05 laboratórios de análises clínicas; 33 drogarias; 2 farmácias de manipulação de 

medicamentos; 03 clínicas de especialidades médicas e exames diagnósticos.  

Hoje, em São Luís de Montes Belos existem duas IES, a Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), a primeira instituída na cidade e a Faculdade Montes Belos, cujos trabalhos 

da instituição começaram em 2003. 

Percebendo esse potencial, amplo e diversificado no mercado de trabalho de São 

Luís de Montes Belos e região, foi que a FMB com sua visão empreendedora buscou a 

                                                 
1 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Disponível em: http://cnes.datasus.gov.br/ 
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implantação do curso com vistas à capacitação de profissionais para este campo de 

trabalho. 

O Curso de Bacharelado em Enfermagem possui autorização para 160 vagas 

anuais, em período integral/presencial, em regime seriado semestral, com carga horária 

total de 4.030 horas, e integralização mínima em 10 períodos e máxima em 16 períodos. 

Em observância às Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Enfermagem, o Curso de Bacharelado em Enfermagem da FMB propõe a formação de 

Enfermeiros voltados para o desenvolvimento de competências e habilidades que 

norteiem os profissionais e ao mesmo tempo evidenciem o seu compromisso com a 

assistência de qualidade ao despertar nos mesmos o desejo de exercer a enfermagem em 

sua plenitude. 

As principais competências e habilidades contempladas nas Diretrizes 

Curriculares são: 

 

 Atenção à saúde - capacidade de desenvolver ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde em nível individual e coletivo. 

 Tomada de decisões - capacidade de tomar decisões visando o uso 

apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de 

equipamentos, de procedimentos e de práticas. 

 Comunicação - capacidade de manter em sigilo as informações a eles 

confiadas. Esse processo envolve ainda comunicação verbal, não-verbal e habilidades de 

escrita e leitura. 

 Liderança - capacidade de assumir posições de liderança em equipes 

multiprofissionais vislumbrando sempre o bem-estar da comunidade. 

 Administração e gerenciamento - capacidade de tomar iniciativas, fazer o 

gerenciamento dos serviços, ser empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças 

na equipe de saúde. 

 Educação permanente - capacidade de aprender continuamente em sua 

formação e em sua prática. 

 

Há, portanto, no Curso de Graduação de Bacharelado em Enfermagem da FMB o 

planejamento interdisciplinar, para que o acadêmico assuma atividades e trabalhos intra 

e intercursos, apreendendo e exercitando o respeito, o limite, o comum e o diferente na 
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equipe. Esse compartilhar extrapola, inclusive, o espaço interno da instituição, 

entendida como salas de aula, biblioteca, laboratórios e espaços de convivência 

estudantil. Ele avança além muros, integrando os alunos em instituições prestadoras de 

serviços à comunidade, onde cada um, de acordo com sua formação, realiza uma faceta 

do trabalho proposto e planejado por todos. 

O curso de Bacharelado em Enfermagem da FMB é concebido para formar 

Enfermeiros generalistas capazes de prestar assistência integral sistematizada, exercer 

as funções de promoção e manutenção da saúde, prevenção, reabilitação e tratamento 

de doença/enfermidade, gerenciamento dos serviços de saúde no contexto das 

necessidades do ser humano e da realidade loco-regional e nacional.  

A Faculdade Montes Belos adota um currículo que vislumbra a 

interdisciplinaridade, o conhecimento técnico-científico, a promoção da saúde, a 

gerência dos serviços de saúde e a pesquisa através de disciplinas que favorecem o 

conhecimento por meio da troca de ideias e opiniões entre diferentes profissionais de 

diferentes áreas de atuação e da enfermagem.  

O curso contempla disciplinas que colocam o aluno em contato direto com as 

políticas de saúde das três esferas de governo (municipal, estadual, federal) e com o 

modo de viver das comunidades, fator esse que exerce influência direta no processo 

saúde/doença da população; disciplinas que ensinam e estimulam o aluno ao cuidado 

direto ao paciente/cliente bem como à gestão dos serviços de saúde e; disciplinas que 

estimulam a produção científica através da pesquisa. 

O enfermeiro que se pretende formar deve atuar e coordenar sua equipe de 

trabalho, numa perspectiva que transcenda o fazer técnico e o cuidado com o corpo 

biológico. Ele deve interagir e integrar-se como sujeito ativo, corresponsável e 

coparticipante nas decisões de qualquer natureza, nos diversos contextos da saúde 

humana. 

 

FUNDAMENTAÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS 

 

Este Plano de Melhorias atende ao disposto no Art. 35-C, inciso I, da Portaria 

Normativa 40, de 12 de Dezembro de 2007, consolidada e republicada em 29/12/2010, 
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e tem por diretrizes os dados e documentos oficiais emitidos pelo INEP/MEC com 

relação ao curso de bacharelado de enfermagem e documentos Institucionais da própria 

FMB. 

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 propor as ações de melhoria do curso utilizou-se as seguintes fontes de 

informação: 

 

 Resultado do ENADE 2010 - Relatório de Curso obtido através do sitio 

eletrônico do ENADE/MEC.  

 Resultado do ENADE 2013 - Relatório de Curso obtido através do sitio 

eletrônico do ENADE/MEC.  

 Resultados do Relatório Gráfico da Autoavaliação Institucional 2016 

aplicado e avaliado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FMB.   

 

Objetivo Geral 

 

 Desenvolver condições efetivas de melhorias das práticas pedagógicas e 

organizacionais orientadas no curso de bacharelado de Enfermagem. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Qualificar o ensino do Curso de Bacharelado em Enfermagem da FMB, 

mantendo-o como referência em ensino de qualidade na região. 

 Estimular a inserção dos professores do curso na pesquisa e em 

programas de pós-graduação (stricto e lato sensu). 

 Dar visibilidade ao curso considerando as necessidades da sociedade e do 

mercado de trabalho, a nível regional e nacional. 
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 Pleitear junto à gestão da Faculdade melhoria das condições das 

instalações físicas e estruturais da IES. 

 Atingir a nota mínima de 03 (três) no Exame ENADE. 

 Ampliar o vínculo entre professores e alunos do curso. 

 Cumprir o calendário acadêmico proposto. 

 

AÇÕES PROPOSTAS VISANDO MELHORIAS ACADÊMICAS EM 2017 

 

 Elevar a aceitabilidade dos discentes de Enfermagem em relação ao 

ENADE. 

 Desenvolver cursos de extensão para os discentes tendo como base 

dificuldades apontadas pelos mesmos sobre sua participação ENADE. 

 Oferecer aos docentes treinamentos e atualização de técnicas didáticas e 

pedagógicas com o intuito de melhorar a qualidade de ensino oferecido em sala de aula. 

 Trabalhar conteúdos interdisciplinares nas disciplinas da grade do curso 

de Enfermagem. 

 Adequar o ementário do curso de Graduação em Enfermagem segundo as 

Diretrizes Curriculares para o curso de Enfermagem. 

 Apresentar à Direção Geral da FMB uma lista de referências bibliográficas 

do curso de Enfermagem, que precisam ser atualizadas. 

  Estimular os docentes do quadro do Curso de Enfermagem a pleitearem a 

pós graduação stricto sensu.  

 Granjear a concessão de bolsas e outros incentivos para o Mestrado e 

Doutorado pela IES, a docentes do curso de Enfermagem 

 Acompanhar a confecção e a aplicação dos planos de ensino, segundo as 

prerrogativas do Projeto Pedagógico do Curso. 

 Incentivar professores e alunos enviar trabalhos para congressos e 

eventos científicos e revistas especializadas na área de enfermagem e ciências da saúde. 

 Solicitar junto à Direção Geral a reforma e manutenção do o mobiliário das 

salas de aula e dos laboratórios de práticas utilizados pelo do curso de Enfermagem. 
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 Buscar junto a Direção a melhor forma de oferecer a comunidade 

acadêmica da FMB um serviço de alimentação e descanso de qualidade, que atenda a 

necessidade humana de nutrição e repouso; oferecer ambientes higienizados e limpos 

constantemente, promovendo bem-estar. 

 Solicitar junto à Direção Geral a aquisição e instalação de aparelhos de ar 

condicionado para as salas de aula do curso de enfermagem, bem como a manutenção 

dos já instalados. 

 Solicitar junto ao Departamento de Pessoal da Faculdade Montes Belos 

treinamento e divulgação do Plano de Carreira, Cargos e Salários instituído na FMB. 

 Solicitar junto à Direção Geral o cumprimento do Plano de Carreira, Cargos 

e Salários instituído na FMB. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Os resultados do Enade 2010 

  

 A prova do ENADE/2010, apresentou um componente de avaliação da 

formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um Componente Específico de 

cada área. A avaliação do ENADE incluiu dois grupos de estudantes, os quais se 

encontravam em momentos distintos de sua graduação: um grupo, considerado 

Ingressante, que estava no final do primeiro ano e outro grupo, considerado Concluinte, 

que cursava o último ano. Os dois grupos de estudantes foram submetidos à mesma 

prova. As informações constantes deste relatório traduzem os resultados obtidos a 

partir da análise dos dados dos estudantes deste curso. A prova foi respondida por 

estudantes, sendo 46 Ingressantes e 84 Concluintes. 

 Os conceitos utilizados no ENADE variaram de 1 a 5 e, à medida que esse valor 

aumenta, melhor é o desempenho no exame. Nesse ano o conceito para o Curso de 

Bacharelado em Enfermagem foi 2 (dois) com notas finais de 0,95 a 1,94 pontos. 
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 No Componente de Formação Geral, a nota média dos Concluintes na 

instituição foi 43,3 e, no Brasil, foi 45,2. A nota média dos estudantes Ingressantes foi 

36,5 na instituição e 41,0 no Brasil. 

 No Componente de Conhecimento Específico, a nota média dos Concluintes na 

instituição foi 41,9, e no Brasil foi 48,5. A nota média dos estudantes Ingressantes foi 

31,5 na instituição e 36,8 no Brasil. 

 Nos dois Componentes avaliados o curso de Enfermagem esteve abaixo da 

média com relação as outras IES brasileiras avaliadas. 

 A seguir, estão apresentados informações das respostas dos Ingressantes e 

dos Concluintes e questões selecionadas do Questionário do Estudante aplicado também 

pelo ENADE. Essas informações abordam temas relacionados às condições dos recursos 

físicos e pedagógicos da instituição e à qualidade do ensino oferecido: 

 

 A maioria disse que as condições gerais das instalações físicas de salas de aula, 

bibliotecas e ambientes de trabalho e estudo para o funcionamento do curso são 

adequadas, incluindo a proporção a quantidade de alunos nas salas. 

 Dos pesquisados, a maioria disse que os equipamentos e/ou materiais 

disponíveis nos ambientes para aulas práticas são suficientes para o número de 

estudantes. 

 Grande parte disse que a IES viabiliza parcialmente o acesso dos estudantes de 

graduação à Internet para atender às necessidades do curso. 

 A maior parte dos alunos avaliam como satisfatório o acervo da biblioteca, 

quanto à atualização, em face das necessidades curriculares do seu curso. 

 A maioria dos discentes disse que apenas alguns dos professores têm 

disponibilidade para atendimento fora do período de aula. 

 Grande parte dos alunos disse que os professores demonstram domínio do 

conteúdo das disciplinas. 

 Dos pesquisados, a maioria disse considerar que seu curso contribui 

amplamente para a preparação para o exercício profissional. 
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Os resultados do Enade 2013 

 

 A prova do ENADE/2013 apresentou um componente de avaliação da 

formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um Componente Específico de 

cada área. O ENADE foi operacionalizado por meio de uma prova, do Questionário de 

Percepção sobre a Prova e do Questionário do Estudante.  

 As informações constantes no relatório traduzem os resultados obtidos a 

partir da análise dos dados dos estudantes do curso. A prova foi resolvida por 

estudantes 38 concluintes.  

 Os conceitos utilizados no ENADE variaram de 1 a 5 e, à medida que esse valor 

aumenta, melhor é o desempenho no exame. Nesse ano de 2013 o conceito para o Curso 

de Bacharelado em Enfermagem foi 2 (dois) com notas finais de 0,95 a 1,94 pontos. 

 No Componente de Formação Geral, a nota média dos Concluintes na 

Instituição 43,7, na Região 44,0 e no Brasil 44,6. 

 No Componente de Conhecimento Específico, a nota média dos Concluintes na 

Instituição foi 46,3, na Região 52,1 e no Brasil 53,3.  

 Nos dois Componentes avaliados o curso de Enfermagem esteve abaixo da 

média com relação as outras IES brasileiras avaliadas tanto na Região onde a IES está 

alocada quanto em relação ao restante do país. 

 A seguir, estão apresentados informações das respostas dos Concluintes 

questões selecionadas do Questionário do Estudante aplicado também pelo ENADE. 

Essas informações abordam temas relacionados às condições dos recursos físicos e 

pedagógicos da instituição e à qualidade do ensino oferecido. Em todas as perguntas a 

resposta da maioria dos discentes foi que concordam totalmente que: 

 As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como 

cidadão e profissional. 

 O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o 

exercício profissional. 

 Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para 

seus estudos. 

 O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades 

práticas. 
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 Os professores demonstraram domínio do conteúdo das disciplinas que 

ministraram. 

 O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os estudantes. 

 As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas. 

 Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram 

adequadas para a quantidade de estudantes. 

 Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram 

adequadas ao curso. 

 A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes 

necessitaram. 

 

Os resultados da Autoavaliação da CPA 

 

 No início do semestre letivo 2017/1 a Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

aplicou um questionário tanto para discentes, docentes e técnicos administrativos, com 

adesão e participação de quase 100% da população. As respostas foram relativas ao ano 

acadêmico de 2016. 

 Abaixo constam informações do Relatório Gráfico da Autoavaliação 

Institucional. Estão aqui apresentados os resultados o quais foram considerados como 

insuficientes ou não estão disponíveis. 

 

Tabela 2 – Pontos a serem melhorados pela FMB segundo avaliação dos Discentes, 

Docentes e Técnicos Administrativos. 

Avaliadores Pontos a ser melhorados (Insuficiente ou Inexistente) 

Discentes 

Sala de Aula (espaço físico, limpeza, iluminação, climatização, acústica, material 
multimídia e acessibilidade) 

Limpeza e Higiene das dependências IES 

Cantina para Alimentação 

Segurança nas dependências da IES 

Serviço de Copiadora 

Docentes 

Sala de Aula (espaço físico, limpeza, iluminação, climatização, acústica, material 
multimídia e acessibilidade) 

Incentivo à pesquisa e participação em eventos científicos 

Tec. 
Administrativos 

Sala de Aula (espaço físico, limpeza, iluminação, climatização, acústica, material 
multimídia e acessibilidade) 
Recursos audiovisuais 
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Cantina para Alimentação 

Nível da remuneração vigente 

Apoio financeiro ao desenvolvimento profissional de professores, coordenadores e 
demais funcionários 

Comunicação da IES com os funcionários 

Expectativa quanto ao crescimento profissional e sucesso na IES 

Postura ética e profissional 

Agilidade na resolução dos problemas apresentados 

Abertura concedida para apresentação de críticas e sugestões 
Fonte: CPA / Relatório Gráfico da Autoavaliação Institucional, 2016. 

 

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. 

 

CORPO DOCENTE 

 

 O Corpo Docente do Curso de Bacharelado em Enfermagem é composto por 18 

(dezoito) professores. 1 (um) é doutor, 8 (oito) são mestres, 8 (oito) são especialistas e 

1 (um) é graduado. Todos os docentes (100%) possuem formação na área da disciplina 

que ministram. 

Dos 18 docentes do Curso de Enfermagem, 12 possuem vínculo com a IES a mais 

de 03 anos, assim, 66,7% possuem no mínimo 3 anos de experiência no magistério 

superior 

 

 A maioria dos docentes do quadro da graduação em Enfermagem (77,8%) 

possui experiência profissional fora da docência de 3 anos ou mais. 

 

Tabela 3 – Titulação dos Docentes do Curso de Enfermagem FMB 

Título/Formação Qtd. Percentual 

Especialista  8 44,4% 

Mestre 8 44,4% 

Doutor 1 5,6% 

Graduado 1 5,6% 

Fonte: Dpto. Gestão de Pessoas FMB / PPC de Enfermagem 2017 
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 Ressalvamos que há dificuldade na contratação e manutenção de docentes 

específicos com pós-graduação stricto sensu pelo fato de que há pouca oferta de 

profissionais enfermeiros com essa qualificação no mercado local e regional. 

 

INFRAESTRUTURA 

 

 Em relação à estrutura física, considerando dimensões e acessibilidade, as salas 

de aula, laboratórios gerais e específicos e biblioteca são capazes de acolher aos 

acadêmicos e professores, proporcionando conforto aos mesmos. 

 Recentemente alguns banheiros foram totalmente reformados, bebedouros 

foram instalados em corredores, biblioteca e laboratórios, as salas de aula receberam 

pintura nova e as passarelas que ligam os prédios da instituição foram cobertos para 

proteção contra chuva e sol. 

 No entanto, é necessário que a FMB melhore os espaços físicos equipando-os com 

armários, mesas, cadeiras e computadores para as orientações de pesquisas científicas e 

planejamento das atividades de extensão. 

 Para o melhor conforto há também de se elaborar um plano para climatização de 

todas as salas de aula, considerado que a região onde a IES está alocada apresenta 

temperaturas altas em boa parte do ano. 

 Outro investimento necessário se refere aos recursos audiovisuais facilitando o 

uso de figuras e estruturas tridimensionais durante as aulas. Os recursos audiovisuais 

são de fundamental importância nos cursos de saúde, uma vez que o ensino sobre 

diversos processos patofisiológicos dependem de ilustrações para se tornarem 

inteligíveis aos alunos. 

  

Biblioteca 

 

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

acadêmica da Faculdade Montes Belos, bem como para a comunidade em geral.  
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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 de aproximadamente 43.000 exemplares e mais de 70 

assinaturas de jornais e revistas. As compras são feitas a partir de indicações de 

professores, alunos, bibliotecária e também atendendo a bibliografia básica e 

complementar dos cursos. É necessário garantir que as assinaturas de revistas 

especializadas sejam sempre renovadas, pois são uma fonte rica e atual de pesquisa para 

os acadêmicos e docentes do curso. 

Com as constantes atualizações da Matriz Curricular, o processo de atualização 

com novas aquisições se torna necessário sendo indispensável a obtenção de novos 

livros e atualização dos periódicos específicos. 

O curso de Enfermagem é bem atendido pela acervo da Biblioteca Central, mas 

faz-se necessário substituir e adquirir algumas obras as quais estão bastante 

desgastadas pelo uso ou outras desatualizadas.  

 

Laboratórios Especializados 

 

A Faculdade Montes Belos oferece aos discentes do Curso de Bacharelado em 

Enfermagem laboratórios especializados direcionados ao ensino e aprendizado 

especifico e geral em prédio especifico identificado como laboratórios dos cursos da 

saúde. Alguns desses laboratórios são específicos do curso e outros são compartilhados 

com os demais cursos oferecidos pela IES. 

Esses laboratórios atendem de maneira suficiente todas as disciplinas da matriz 

curricular e contemplam a realização de atividades práticas e estágios.  Esses passaram 

nos últimos anos por diversas reestruturações, incluindo aquisições de muitos 

equipamentos e materiais. 
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Porém, como o fluxo de alunos é grande e constante, as peças, materiais e 

equipamentos tem sua vida útil diminuída e acabam ficando sucateados. Por essa razão é 

necessário uma constante reposição e/ou reforma. 

Os Laboratórios utilizados pelo curso de enfermagem são assim organizados: 

 

Tabela 4 – Descrição dos Laboratórios da Saúde 

ORD. LABORATÓRIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1 
Laboratório de Hematologia Clínica e Bioquímica 
Clínica 

-Bioquímica 

-Hematologia 

-Imunologia 

2 Laboratórios de Microbiologia 

-Quantificação e identificação de fungos 
filamentosos, leveduras e bactérias. 

-Determinação de coliformes fecais e totais. 

3 Laboratório de Parasitologia e Uroanálise 

-Parasitologia 

-Uroanálise 

4 Laboratório de Microscopia 

-Identificação dos compostos estruturais das 
células e os processos biológicos a eles 
relacionados; conhecimento, identificação e 
caracterização dos tipos de tecidos para o 
melhor entendimento da estrutura e 
funcionamento do organismo humano. 

5 Complexo de Anatomia 

-Realização de aulas práticas onde estudam 
as estruturas corporais externas e internas 
com a utilização de peças anatômicas naturais 
já preparadas. 

-Realização de aulas práticas de fisiologia e 
neurofisiologia onde estudam o 
funcionamento corporal dos órgãos e 
sistemas humanos. 

6 Laboratório de Bases Teóricas (Habilidades) 

-Realizar entre os próprios alunos exames 
físicos, avaliações, medições e sinais vitais. 

-Ensinar como se procede na arrumação de 
leitos. 

7 Central de materiais esterilizados (CME) 
-Fazer a simulação do que acontece em um 
expurgo, na dobradura e na central de 
material esterilizado de um centro cirúrgico. 

8 Laboratório de Semiologia e Semiotécnica 
-Realizar entre os próprios alunos exames 
físicos e avaliações 

9 Laboratório de Avaliação Nutricional 
-Realizar entre os próprios alunos exames 
físicos e avaliação nutricional. 

Fonte: Memorial descritivo dos laboratórios / Coord. dos Lab. da Saúde - FMB 
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IDENTIFICAÇÃO DAS OPORTUNIDADES 

 

 Amplo mercado de trabalho na área da saúde e educação disponível na 

região. 

 Necessidade e exigência do mercado de trabalho por profissionais 

qualificados.  

 Diversas áreas de atuação que o curso oferece ao bacharel em 

Enfermagem, inclusive com o crescimento constante do número de aprovados em 

concursos públicos, processos seletivos, aprovação em programas de mestrado e 

doutorado. 

 Mudança evolutiva da população brasileira com relação a idade, cada vez 

mais idosa. 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS AMEAÇAS 

 

 Possibilidade de abertura de novas IES nas proximidades. 

 Déficit por parte dos alunos ingressantes na IES sem a devida formação de 

qualidade no ensino fundamental e médio. 

 Dificuldade de locomoção dos acadêmicos da região em razão do não 

oferecimento de transporte para alguns municípios e a 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. 

 Déficit atual de políticas públicas que valorizam, incentivam e facilitam o 

acesso à educação, principalmente ao ensino superior.    

 

Como transformá-las em oportunidades 

 

 Fortalecer a FMB em todas as áreas ao ponto que o mercado não perceba a 

necessidade de outra IES na região. 
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 Oferecer cursos de nivelamento aos discentes com déficit na formação 

básica. 

 Procurar por parcerias público-privadas e celebra-las para concessão de 

bolsas de estudo, transporte de qualidade e condições de estudo melhorando assim os 

índices educacionais e econômicos da região.   

 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS FORTES 

 

 A IES oferece o curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Estratégica 

Educacional e Docência do Ensino Superior, para os professores que não tem formação 

pedagógica. 

 Elevada quantidade de atividades práticas e estágios contempladas na 

matriz curricular, que estão devidamente instituídas 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, como a Semana da Saúde, Dia do Enfermeiro, Oficinas e Minicursos. Constante 

crescimento de egressos bem sucedidos no mercado de trabalho e satisfatório índice de 

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

mestrado e doutorado.  

 Baixo índice de egressos que desistiram da profissão ou optaram por 

outras atribuições. 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS FRACOS 
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 Conceito baixo no ENADE.  

 Diminuição da oferta do 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. 

 Baixa qualidade da estrutura física da IES. 

 Bibliografia do curso defasada, algumas inexistentes ou em quantidade 

insuficiente. 

 

Como transformar os pontos fracos em fortes 

 

 Identificar e corrigir em quais disciplinas e assuntos os discentes 

encontraram maior dificuldade no momento da realização da avaliação do ENADE. 

 Intensificar e melhorar a divulgação dos programas de financiamento 

estudantil ofertados pela própria IES 

 Estabelecer parcerias com os setores público e privado que facilitem e 

viabilizem o desenvolvimento de projetos de iniciação cientifica e projetos de extensão. 

 Priorizar a manutenção e reforma da estrutura física da FMB em todos os 

aspectos. 

 Buscar apoio da Direção Geral para aquisição de livros para o curso de 

Enfermagem. 
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PLANO DE AÇÃO 

Unidade Faculdade Montes Belos – Campus Universitário 

Gestor Responsável Marcus Antônio de Souza 
Área Curso de Bacharelado em Enfermagem 

Dimensão Infraestrutura Física 

Ações de Curto, Médio e Longo Prazo 

Objetivos Metas/Proposta Ações/Encaminhamentos/Procedimentos Responsáveis Facilitadores Prazo 

Garantir integridade da 
estrutura física e limpeza das 
salas de aula, laboratórios e 
demais dependências. 

Oferecer ao discente e 
docente condições 
estruturais para o 
processo de ensino-
aprendizagem 

Estabelecer projeto mensal de avaliação e 
execução dos pontos a serem corrigidos. 

 

Manter diálogo com Coordenação do Controle 
Interno e Limpeza repassando demandas dos 
pontos a serem corrigidos. 

Controle Interno 

Coordenação do 
Curso 

 

Direção 

Administrativa 

O ano todo 

Garantir integridade do 
mobiliário, materiais e 
equipamentos das salas de aula 
e laboratórios. 

Oferecer ao discente e 
docente condições 
estruturais para o 
processo de ensino-
aprendizagem 

Estabelecer projeto mensal de avaliação e 
execução dos pontos a serem corrigidos. 

 

Manter diálogo com Coordenação do Controle 
Interno repassando demandas dos pontos a serem 
corrigidos. 

Controle Interno 
Direção 

Administrativa 
O ano todo 

Melhorar a Cantina para 
alimentação e descanso. 

Disponibilizar local 
adequado para 
comunidade acadêmica 
satisfazer a necessidade 
humana de nutrição e 
repouso, 

Atuar juntamente com a Direção da IES em diálogo 
com a arrendatário da cantina para melhorar as 
condições de alimentação. 

 

Encaminhar a direção providencias para a 

Arrendatário da 
Cantina 

Coordenação do 
Curso 

 

Direção 

Jul/17 
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estruturação de local onde os discentes por ter um 
período de descanso. 

Administrativa 

Climatizar as salas de aula 

Tornar o ambiente da 
sala de aula mais 
confortável para o 
aprendizado 

Elaborar junto a Direção projeto de climatização 
das salas de aula, levando em consideração o 
impacto desse objetivo no orçamento da IES. 

Direção 

Administrativa 

Departamento 
Financeiro 

Dez/17 

Garantir serviço de qualidade da 
copiadora de matérias didáticos 
e pedagógicos   

Agilizar e organizar a 
cópia de documentos e 
materiais pedagógicos e 
didáticos a fim de não 
atrasar o andamento das 
aulas.  

Atuar juntamente com a Direção da IES em diálogo 
com a arrendatário da copiadora para melhorar as 
condições do serviço prestado. 

 

Encaminhar a direção providencias para a 
estruturação de local onde os discentes e docentes 
possam ter um serviço de qualidade. 

Arrendatário da 
Copiadora 

Coordenação do 
Curso 

 

Direção 

Administrativa 

Jul/17 

 

PLANO DE AÇÃO 

Unidade Faculdade Montes Belos – Campus Universitário 

Gestor Responsável Marcus Antônio de Souza 
Área Curso de Bacharelado em Enfermagem 

Dimensão Política de Ensino de Graduação, Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 

Ações de Curto, Médio e Longo Prazo 

Objetivos Metas/Proposta Ações/Encaminhamentos/Procedimentos Responsáveis Facilitadores Prazo 

Elevar o Conceito do Curso de 
Enfermagem no Enade.  

Alcançar conceito 3 no 
próximo Enade aplicado. 

Aulas extras de disciplinas especificas as quais 
os alunos tiveram maior dificuldade de 
resolução segundo Relatório do Enade. 

 

Aplicação de Simulados durante o semestre.  

Coordenação do 
Curso 

Direção Acadêmica 

 

Docentes do Curso 

O ano todo 

Ofertar Cursos de Extensão nas 
áreas com maior deficiência de 

Corrigir possíveis 
deficiências adquiridas pelos 

Ofertar aulas de nivelamento aos alunos 
interessados de Língua Portuguesa, Biologia, 

Departamento de 
Pesquisa e Extensão 

Coordenação do Todo semestre 
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aprendizagem. alunos ao longo do Ensino 
Fundamental e Superior. 

Química e Física.  Curso 

 

Docentes 

Ofertar capacitação e 
atualização didática e 
pedagógica aos docentes. 

Manter os docentes 
atualizados da evolução e 
melhorias no campo das 
Ciências da Saúde. 

Oferecer semestralmente encontros, oficinas e 
minicursos capazes de aprimorar a qualidade 
do ensino oferecidos pelos professores aos 
alunos. 

Coordenação do 
Curso 

Direção Acadêmica 

 

Departamento de 
Pesquisa e Extensão 

Duas vezes 
por semestre 

Incentivar a produção cientifica, 
a pesquisa e a publicação entre 
discentes e docentes. 

Melhorar o conhecimento e 
a pesquisa no meio 
acadêmico. 

Conceder bolsas de estudo, premiações demais 
incentivos a aqueles que se interessarem pela 
pesquisa e produção cientifica. 

Departamento de 
Pesquisa e Extensão 

 

Coordenação do 
Curso 

Direção Acadêmica O ano todo 

Incentivar e ampliar para o 
aumento no número de 
docentes stricto sensu.  

Concessão de bolsas de 
estudo e incentivos para 
Mestrado e Doutorado. 

Celebrar parcerias com centros universitários 
ofertantes de mestrado e doutorado. 

 

Oferecer ao docente folga remunerada para se 
dedicar ao estudo e pesquisa. 

Direção Acadêmica 

Coordenação do 
Curso 

 

Dpto. de  

Gestão de Pessoas 

Dez/17 

Revisar e adequar PPC, grade 
curricular, ementário, planos de 
ensino e bibliografia do Curso. 

Manter o Curso em 
consonância com os 
Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino 
Superior. 

Trabalhar junto a Direção Acadêmica 
buscando assessoria para o desenvolvimento 
de Curso cada vez mais amplo de qualidade.  

Coordenação do 
Curso 

Direção Acadêmica 
Início de cada 

semestre 

Incentivar a participação de 
docentes em Eventos Científicos 
Nacionais e Internacionais.  

Contribuir com o processo 
de formação e conhecimento 
dos docentes da FMB. 

Dispensar os docentes sem ônus quando estes 
forem convidados ou enviados para esses 
eventos. 

Coordenação do 
Curso 

Dpto. de  

Gestão de Pessoas 

O ano todo. 
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PLANO DE AÇÃO 

Unidade Faculdade Montes Belos – Campus Universitário 

Gestor Responsável Marcus Antônio de Souza 
Área Curso de Bacharelado em Enfermagem 

Dimensão Política de Pessoal e Sustentabilidade Financeira 

Ações de Curto, Médio e Longo Prazo 

Objetivos Metas/Proposta Ações/Encaminhamentos/Procedimentos Responsáveis Facilitadores Prazo 

Garantir o cumprimento do 
Plano de Cargos e Salários da 
FMB 

Manter e melhorar os 
incentivos oferecidos 
àqueles que buscam a 
qualificação profissional. 

Fiscalização e contribuição da Coordenação do 
Curso mediante o envio da folha de pagamento 
mensal a Gestão de Pessoas. 

Dpto. de Gestão de 
Pessoas 

Coordenação do 
Curso 

O ano todo 

Apoio financeiro a qualificação 
profissional 

Ofertar entre os docentes 
bolsas de estudo e/ou 
licença remunerada para 
qualificação.  

Apoiar financeiramente os melhores projetos 
apresentados pelos docentes a Coordenação 
do Curso, Direção Acadêmica e Dpto. de 
Pesquisa e Extensão. 

Dpto. Financeiro 

Coordenação do 
Curso 

 

Dpto. de Gestão de 
Pessoas 

O ano todo 

Garantir o pagamento dos 
cooperadores da IES dentro do 
prazo legal 

Efetuar o pagamento dos 
funcionários até o 5º dia útil 
de cada mês. 

Atuar junto ao Dpto. Financeiro solicitando o 
cumprimento do prazo de pagamento dos 
salários. 

Dpto. Financeiro 

 

Direção 
Administrativa 

Dpto. de Gestão de 
Pessoas 

O ano todo 

Prezar pela postura ética e 
profissional 

Incentivar o comportamento 
ético e profissional entre os 
cooperadores da IES e os 
discentes.  

Exaltar as boas práticas de relacionamento 
interpessoal e corrigir as práticas nocivas de 
convívio interpessoal.  

Dpto. de Gestão de 
Pessoas 

Coordenação do 
Curso 

O ano todo 

Manter abertura para 
apresentação de críticas e 

Manter postura não punitiva 
e diálogo aberto para que 

Fortalecer e capacitar a CPA cada vez mais CPA 
Coordenação do 

Curso 
O ano todo 
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sugestões todos os membros da 
comunidade acadêmica se 
sintam à vontade para 
apresentar suas demandas. 

para uma escuta qualificada e não punitiva. 

 

Divulgar a resolução dos problemas quando 
estes forem apresentados. 

Melhorar a comunicação entre 
os cooperadores da IES 

Incentivar a clareza e a 
objetividade na 
comunicação entre os 
cooperadores da IES e os 
discentes. 

Divulgar de forma ativa e exaustiva toda e 
qualquer informação pertinente ao bom 
andamento da IES e alunos. 

Dpto. de Gestão de 
Pessoas 

Coordenação do 
Curso 

O ano todo 

Agilizar a resolução de 
problemas apresentados 

Mostrar resolutividade 
quando apresentada alguma 
demanda. 

Estabelecer e manter equipe de trabalho 
qualificada para a resolução dos problemas 
apresentados. 

Direção 
Administrativa 

 

Controle Interno 

Dpto. Financeiro O ano todo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Resta apontar que, desde a criação do Curso de Bacharelado em Enfermagem, 

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

 Há um considerável desenvolvimento na estrutura física, especialmente na 

ampliação dos laboratórios específicos 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 Enfermagem da FMB tem aprovado um grande número de 

egressos em concursos públicos, processos seletivos e programas de mestrado e 

doutorado, demonstrando a qualidade do ensino prestado. 

 Atualmente, existem turmas de especialização de egressos da FMB que 

optaram por continuar sua formação nesta IES, confirmando o bom conceito dos cursos 

oferecidos por esta IES. 

 O ENADE ainda é um paradigma a ser superado pelos alunos e IES de todo 

país, não se pode julgar todo o Projeto Pedagógico de um Curso, sua estrutura física e 

humana com base num único resultado. 

 O curso de Enfermagem da FMB atende São Luís de Montes Belos e mais 

quarenta e duas cidades da região, estando na preferência da maioria dos vestibulandos 

como comprovam os alunos matriculados. 

 
 
 
 

 
Prof. Ms. Marcus Antônio de Souza 
Coordenador dos Cursos da Saúde 

Faculdade Montes Belos 
 
 
 
 
 

Profª. Esp. Daniel Moreira Tavares 
Presidente da CPA 
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