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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:  

A Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC - Campus Juiz de Fora, está situada na Avenida Juiz 

de Fora, número 1100, Bairro: Granja Bethânia, Juiz de Fora - MG, CEP: 36047-362. É mantida pela 

Fundação Presidente Antônio Carlos – FUPAC, CNPJ 17.080.078/0001-66. O Estatuto da Fundação foi 

registrado em 2009 no Cartório Civil das Pessoas Jurídicas, em Belo Horizonte, sob o nº 119.274, Livro 'A', 

Averbação nº 09. O Município de Juiz de Fora está localizado no sudoeste do estado de Minas Gerais, na 

Zona da Mata com uma área total de 1.435,664 km2, a 272 Km da capital Belo Horizonte. A sede tem 

725,975 Km2 e os distritos Torreões, 374,5 Km2 ; Rosário de Minas, 225,6 Km2 e Sarandira, 103,8 Km2. 

A população estimada é de 550.710 habitantes e o número de eleitores 354.929. (IBGE, 2014). Estes 14 

municípios vizinhos possuem relação de dependência econômica e social com Juiz de Fora, utilizando 

principalmente os setores de serviços, comércio, saúde (tratamento médico e internações) e educação 



(ensino superior). A população dos municípios vizinhos busca também em Juiz de Fora colocação no 

mercado de trabalho. A economia da maioria destes municípios está baseada principalmente na atividade 

agropecuária. Juiz de Fora é um dos principais pólos industriais, culturais e de serviços de Minas Gerais. 

Sua área de influência estende-se por toda a Zona da Mata, uma pequena parte do Sul de Minas e também 

do Centro Fluminense. Juiz de Fora tem como principais setores econômicos a indústria e os serviços. O 

setor de serviços é responsável por 57,8% do PIB do município, enquanto a indústria gera 41,7% do PIB. A 

cidade possui dois Distritos Industriais. O município é um importante centro regional cultural com escolas 

de arte, escolas de música, corais, cinemas, teatros, galerias de arte, espaços culturais, grupos folclóricos e 

de dança e diversas entidades culturais, como o Pró-Música, a Sociedade Filarmônica de Juiz de Fora e o 

Instituto Histórico e Geográfico. Na educação se destaca por uma ampla rede de ensino especial, 

fundamental, médio, profissionalizante e superior, contando com a Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) e Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sudeste de Minas (antigo CTU –Colégio 

Técnico Universitário). Somente no ensino superior a cidade tem 7 instituições e cerca de 18 mil 

matrículas. No campo da comunicação o município tem atualmente 8 emissoras de rádio, 3 canais de 

televisão, 3 jornais locais e duas sucursais de jornais estaduais. Na saúde tem uma rede hospitalar particular 

e pública conta com 273 estabelecimentos como hospitais, postos de saúde municipais e policlínicas 

regionais, destacando-se o Pronto Socorro Municipal, o Pronto Atendimento Infantil, as Policlínicas de 

Benfica e Santa Luzia, a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Regional Dr. João Penido e a Diretoria 

Regional de Saúde. O sistema conta ainda com o atendimento do Programa de Saúde da Família. A cidade 

tem segundo o CRM (Conselho Regional de Medicina) 2745 médicos. A UNIPAC Campus Juiz de Fora, 

mantida pela Fundação Presidente Antônio Carlos-FUPAC é uma entidade sem fins lucrativos, com sede e 

foro na cidade de Juiz de Fora. Tem sua origem no ano de 1996 com a criação da Faculdade de Ciências 

Contábeis e a partir dessa data, atendendo ao seu Plano de Expansão foi instalando diversos cursos de 

acordo com as necessidades de Juiz de Fora e região transformando-se no Campus II, integrante da 

Universidade Presidente Antônio Carlos, mantendo a Faculdade de Ciências Humanas e Exatas com o 

Curso de Administração; a Faculdade de Ciências da Saúde com os Cursos de Biomedicina, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Medicina Veterinária; Faculdade de Medicina com o Curso de Medicina; 

Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais com o Curso de Direito e o Instituto de Estudos Tecnológicos e 

Seqüenciais de Juiz de Fora com o Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Atualmente a UNIPAC 

Campus II conta com um total de 163 docentes, sendo 35 Doutores, 71 Mestres e 57 Especialistas, assim 

considerados um dos maiores polos de educação superior no município. Criado em 1996 o Campus II está 

no primeiro semestre de 2017 com 1310 alunos tendo os seguintes cursos já reconhecidos por ato do 

Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais: Administração, Biomedicina, Direito, Farmácia, 

Fisioterapia, Nutrição, Medicina Veterinária e Medicina. Os Cursos de Administração, Biomedicina, 

Direito, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Medicina Veterinária e Medicina estão com protocolo de 

reconhecimento ou renovação de reconhecimento inseridos no sistema e-MEC. A filosofia institucional da 

UNIPAC é retratada em todas as suas atividades, principalmente, no tocante a sua responsabilidade social e 

a consciência do seu papel como agente transformador. Isso pode ser percebido nos projetos que 

desenvolve em seus campi, que buscam associar o ensino, a pesquisa e a extensão, cujos resultados têm 

consequências positivas para o desenvolvimento econômico-social e cultural das comunidades. A 

Avaliação Institucional Interna da UNIPAC é realizada pela Comissão Setorial Própria de Avaliação 

Institucional (CSPA), contando com a participação da comunidade acadêmica. A CSPA desenvolve seus 

trabalhos de forma livre e autônoma, com a colaboração dos segmentos da universidade, que lhe 

forneceram os subsídios necessários para análise e avaliação dos dados coletados. São realizadas duas 

avaliações, a docente que ocorre semestralmente e uma avaliação de toda a IES que ocorre bienalmente, 

ambas aplicadas a pelo menos 50% da comunidade acadêmica. Na avaliação docente são aplicadas questões 

objetivas on-line a respeito de todos os professores que lecionam as disciplinas em cada período. Na 

avaliação bienal, para melhor conhecimento da realidade e em busca da solução de problemas e de 

projeções futuras, além de questionários com questões objetivas on-line, foram aplicadas questões abertas 

para coleta de aspectos positivos, de aspectos negativos e de sugestões de toda a comunidade acadêmica. 

Possibilitou-se, desta forma, a manifestação da comunidade acadêmica sobre todas as questões 

institucionais ligadas à gestão, à pesquisa, ao ensino e à extensão. Os resultados, uma vez compilados e 

consolidados, são inseridos no sistema e-Mec e enviados às autoridades institucionais competentes para 

solução das questões evidenciadas, as quais, por sua vez, tomarão as decisões pertinentes juntamente com a 

CSPA. Logo após é comunicando por meio de seminários, panfletos e cartazes anexados aos quadros de 



avisos. Assim, torna-se possível fechar o ciclo auto-avaliativo institucional na UNIPAC. A análise do 

Relatório da Avaliação Institucional 2015/2016 permitiu a comunidade acadêmica dos Cursos que integram 

a Universidade Presidente Antônio Carlos- UNIPAC Campus II – Juiz de Fora, uma observação geral da 

IES, tanto nos aspectos positivos, como nos negativos e sugestões. Através destas observações foram 

definidas algumas ações e sugestões para âmbito do curso e de toda a Unidade a fim de fortalecer os 

aspectos positivos da avaliação e especialmente sanar, ou pelo menos minimizar, os negativos.  

Curso:  

O Curso de Medicina da UNIPAC, Instituição mantida pela Fundação Presidente Antônio Carlos – 

FUPAC, CNPJ 17.080.078/0001-66, funciona em instalações próprias situadas à Avenida Juiz de Fora, nº 

1100, Bairro: Granja Bethânia, Juiz de Fora - MG, CEP: 36047-362. Juiz de Fora é uma das cidades 

brasileiras com melhores índices de qualidade de vida. Tem cerca de 500 mil habitantes, um PIB per capita 

de R$ 6,2 mil e uma das mais altas expectativas de vida do Brasil. Estrategicamente, localizada entre os 

maiores mercados consumidores do País, é dotada de toda a infra-estrutura exigida para modernos 

empreendimentos, e tem uma área de abrangência que engloba mais de 90 municípios da Zona da Mata 

Mineira e do Estado do Rio. O município possui cerca de 400 escolas de 1º e 2 o graus e 14 de ensino 

superior. Em 2008, tinha 91051 alunos no ensino fundamental, 20235 no ensino médio e 25949 alunos no 

ensino superior. Na área de Medicina, o município tem 3 escolas, sendo 2 particulares e 1 federal. O 

número de vagas anuais totais para o curso, no município, é de cerca de 400. Sobre os serviços de saúde, a 

historia do sistema em Juiz de Fora pode ser destacada a partir do ano de 1983 que marcou o início da 

trajetória que culminou com a implantação das Ações Integradas de Saúde (AIS) no município, com a 

assinatura do convênio de intenções estabelecido entre a União, Estado e Município e do termo de adesão. 

Em 1987, quando ocorreu a assinatura do convênio entre União e o Estado, que previa a implantação do 

SUDS no Estado de Minas Gerais, criou-se a oportunidade para efetivação, no nível local, da perspectiva 

da descentralização político - administrativa do setor saúde, e em decorrência, a municipalização desta. 

Desta forma, o município de Juiz de Fora e região se apresentam no cenário sócio-econômico e político 

nacional como uma das que mais se desenvolve e, a demanda do mercado de trabalho aumenta cada vez 

mais na área de saúde, tornando o tema relevante não só pela própria condição de saúde das populações, 

mas também pela preocupação dos governos em otimizar a assistência à Saúde dos cidadãos. Nesse sentido, 

o Curso de Medicina da UNIPAC - Campus Juiz de Fora, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Plano Institucional e Metas Pedagógicas da UNIPAC, estabelece sua Proposta 

Pedagógica visando ao cumprimento da missão institucional no que se refere à produção do saber, exercício 

da cidadania e ação social, bem como à contribuição para a formação de profissionais cada vez mais 

competentes e comprometidos, com a realidade da saúde local e do país. O Curso foi Reconhecido pelo 

Decreto de 14/06//2005, publicado no “Minas Gerais” de 15/06/2005, pg. 02, col.02. A Portaria normativa 

40 ampara o Curso. Considera-se reconhecido até publicação da portaria que ainda não ocorreu. O Plano de 

ensino dos componentes curriculares com os conteúdos conceituais das unidades de ensino é 

disponibilizado pelos professores, no início do semestre letivo, para que os alunos planejem sua vida 

acadêmica, antecipando seus estudos. O professor deverá associar, em seu planejamento, links, filmes, 

textos diversos, artigos, bem como propor as atividades avaliativas como, trabalhos de campo, 

questionários de reflexão e lista de exercícios, entre outras estratégias de ensino e aprendizagem que 

buscam favorecer a auto-aprendizagem. As atividades práticas (laboratórios, visita técnica, trabalho de 

campo, entre outras) previstas na organização curricular, são executadas mediante roteiro com objetivos 

bem definidos e apoiadas nos conteúdos conceituais trabalhados. As atividades de Estágio e TCC são 

executadas mediante regulamento e sob supervisão/orientação buscando garantir a articulação 

teoria/prática. O desenvolvimento do espírito crítico e reflexivo previsto nos objetivos gerais e no perfil do 

egresso é trabalhado nos estudos de caso, estágios, atividades complementares. As atividades 

Complementares são sempre incentivadas e, em parte, organizadas pela IES, inclusive com o uso de 

tecnologias educacionais, de modo a ampliar a formação do aluno. Não obstante, a fim de cumprir com sua 

responsabilidade social e seguir os dispositivos legais, a IES atende os alunos, com vistas a garantir-lhes o 

acesso e permanência na Universidade, através de diversas ações de promoção da acessibilidade e do 

atendimento as pessoas com necessidades especiais, em todos os aspectos (arquitetônico, atitudinal, 

metodológico, pedagógico), inclusive dos alunos com transtorno do espectro autista. O Curso de Medicina 

da UNIPAC é ministrado em tempo integral, em distribuição semestral de Disciplinas, duração mínima de 

6 anos e máxima de 9 anos, contando com o nº anual de 94 vagas/ano autorizadas pelo MEC. A carga 



horária das Disciplinas do Curso é de 4289 h, de Atividades Complementares 240 h e de Estágio 

Supervisionado de 3600 h, totalizando 8.129 h. A Coordenação do Curso de Medicina é exercida pelo 

Professor Ms. Cézar Carvalho Esteves, médico formado pela Faculdade de Medicina de Barbacena, 

residência médica no Instituto Nacional de Traumato-ortopedia (INTO/RJ), Mestre em Ortopedia e 

Traumatologia (UFRJ) que dedica 25 horas semanais às atividades de coordenação. O Coordenador foi 

admitido na IES em 2003, e possui carga horária total de 40 horas/semana. O NDE é formado por 06 

docentes, incluindo o Coordenador do Curso, sendo 05 médicos e uma bióloga com a seguinte titulação: 03 

Doutores e 03 Mestres. Cinco dos seis membros do NDE atuam em regime de trabalho de TI. A indicação 

dos membros do NDE é feita pelo Diretor Acadêmico- Pedagógico da Faculdade, ouvido o Coordenador de 

Curso. São realizadas reuniões ordinárias bi-semestrais e, extraordinariamente, quando convocado pelo 

Presidente ou pela maioria de seus membros. O NDE foi responsável direto pela elaboração do Projeto 

Pedagógico do Curso, atuando para sua consolidação e para a avaliação dos resultados obtidos. No último 

triênio o Curso obteve conceito 1 no ENAD e 2 no CPC. O curso passou por um TSD Nº 10/2012, assinado 

em julho/2012 (CPC ano 2010): continha 23 ações a serem cumpridas. Processo de supervisão nº 

23000.017028/2011-42, Protocolo de Reavaliação do curso no sistema e -MEC nº 201403570. A IES 

cumpriu todas as ações determinadas no referido TSD tendo a reavaliação do Curso ocorrido no período de 

31/05 a 03/06/2015, com resultado satisfatório. Passou ainda por um Despacho 243 - conforme Despacho 

SERES/MEC nº 11/2016, DOU de 25/02/2016, houve adequação da quantidade de vagas autorizadas do 

curso de Medicina (código 65924) para 94 vagas totais anuais. De acordo com Protocolo de Compromisso 

(PC), assinado em fevereiro/2015 (CPC ano 2013) o Curso já se encontrava em processo de supervisão, 

conforme descrito acima, logo, a IES estava, concomitantemente, em cumprimento de todas as ações 

necessárias à melhoria do Curso, cumprindo metas que abarcavam não somente as 23 ações do TSD, mas 

também as 16 ações propostas no Protocolo de Compromisso. Ressalta-se que a IES apresentou os 

relatórios parciais e o Termo de Cumprimento do Protocolo foi inserido no sistema e-MEC em 13/05/2015 

(Processo e-MEC nº 201418264, referente a visita in loco que está ocorrendo). A Instituição mantém 

convênios com a Santa Casa de Misericórdia (2010 a 2020), Hospital Pronto Socorro –HPS (2009 a 2019), 

Hospital Dr. João Penido (2015 a 2018), Hospital Dr. João Felicio (2009 a 2051), Instituto Oncológico ( 

2005-2047), ACISPES (2014 a 2019), HTO (2011 a 2021), UPA/Norte (2009 a 2019). Há 

compartilhamento da Rede SUS do curso de Medicina com os cursos de biomedicina, enfermagem, 

farmácia, fisioterapia e nutrição e com as seguintes instituições de ensino superior: Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF) e Suprema.  
 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:  

O Curso de Medicina da Universidade Presidente Antônio Carlos - Campus II - UNIPAC - Juiz de Fora - 

MG localiza-se no endereço referido no endereço do Ofício de Designação. A visita in loco foi precedida 

de captura dos documentos sobre a IES disponibilizados pelo e-MEC. Foram feitos contatos com a 

UNIPAC, e disponibilizada agenda de trabalho para análise. Não houve a necessidade de diligências. A 

agenda foi realizada com dois dias de deslocamento (01 e 05) e dois dias de avaliação (02 e 03) de fevereiro 

de 2017. Foi cumprida a partir da pauta das reuniões com os dirigentes: Prof. Dr. Narciso Francisco 

Pazinatto (representante da Mantenedora, Mantida), Prof. Ms. Cézar Carvalho Esteves (Coordenador do 

Curso) e Gilberto Carvalho Esteves - Técnico-Administrativo, NDE (Coordenador do Curso e 06 Docentes 

- 06 Doutores e 01 Mestre. CPA, docentes e discentes. A visita in loco para verificação da infraestrutura 

contemplou as instalações físicas previstas para o funcionamento teórico e prático do Curso, instalações de 

suporte e administrativa. Foi realizada visita externa aos campi previstos para a utilização pelos acadêmicos 

em atividades teóricas, práticas e estágios. As estratégias utilizadas para formação dos profissionais estão 

coerentes com as portarias e legislações para o Curso, o que pode ser comprovado pela documentação e 

pelas reuniões, onde a equipe mostrou-se muito coesa e ciente da realidade do Curso. A Coordenação é 

muito segura, e está na gestão do Curso desde sua preparação para a Renovação de Reconhecimento, 

ininterruptamente. O sistema para registro e controle acadêmico disponibilizado para docentes, discentes, 

administrativo é claro e atende a todas as demandas. Há sistema wireless em toda a IES aberta a todos os 

usuários. A documentação foi avaliada in loco: PPC, PDI, Regimento, documentação da mantenedora, 



situação predial, documentação da mantida, currículos e comprovantes de formação, titulação e publicação 

dos docentes, contratos de trabalho, termos de convênios firmados e portarias de nomeação (NDE, 

Colegiado, CPA, Coordenação). Após preenchimento de todos os indicadores do e-MEC, essa comissão 

apresentou coerência e concordância com os pontos avaliados. Foi realizada uma reunião com os dirigentes 

da IES e representantes da mantenedora, no intuito de elucidar pontos relacionados ao processo de 

avaliação, como um todo, incluindo a organização da documentação, agradecimentos pela recepção e a 

disponibilidade das pessoas envolvidas. 

As informações disponibilizadas para a Renovação de Reconhecimento de Curso foram satisfatórias para o 

processo avaliativo. O trabalho da comissão foi pautado pela coerência entre os juízos emitidos e as 

informações lançadas no formulário pelo Curso em consonância com os instrumentos de avaliação.  
 

  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  
Regime 

Trabalho  

Vínculo 

Empregatício  

Tempo de vínculo 

ininterrupto do docente 

com o curso (em meses) 

Agner Alexandre Moreira  Especialização  Integral  CLT  92 Mês(es) 

Alexandre de Tarso Machado  Doutorado  Horista  CLT  8 Mês(es) 

Alexandre Ferreira Oliveira  Doutorado  Horista  CLT  101 Mês(es) 

Alim Alves Demian  Doutorado  Integral  CLT  110 Mês(es) 

Aline Teixeira de Landa  Especialização  Horista  CLT  8 Mês(es) 

ALOISIO CARLOS COURI 

GAMONAL  
Doutorado  Integral  CLT  68 Mês(es) 

ANA PAULA DUQUE  Especialização  Horista  CLT  59 Mês(es) 

ANTONIO CARLOS 

GUEDES ALMAS  
Especialização  Horista  CLT  102 Mês(es) 

Artur Laizo  Doutorado  Horista  CLT  146 Mês(es) 

Calina Maria Loures de 

Oliveira Teixeira  
Especialização  Horista  CLT  6 Mês(es) 

Camila Maciel de Oliveira  Doutorado  Integral  CLT  44 Mês(es) 

CARLOS HENRIQUE 

ARAUJO PIANTA  
Especialização  Integral  CLT  77 Mês(es) 

Carlos Marcelino de Oliveira  Especialização  Integral  CLT  132 Mês(es) 

CARLOS OTAVIO 

MAGALDI FILHO  
Especialização  Integral  CLT  26 Mês(es) 

Carolina dos Santos 

Fernandes da Silva  
Mestrado  Integral  CLT  24 Mês(es) 

Cezar Carvalho Esteves  Mestrado  Integral  CLT  134 Mês(es) 

CLAYTON LEITE 

BRANDAO  
Especialização  Horista  CLT  6 Mês(es) 

CLORIVALDO ROCHA 

CORREA  
Mestrado  Integral  CLT  96 Mês(es) 

Cristiane Maria Scoralick 

Rodrigues  
Especialização  Horista  CLT  86 Mês(es) 

Cristiano Dias da Silveira 

Ramos  
Especialização  Horista  CLT  116 Mês(es) 

Daniela de Oliveira Werneck Mestrado  Horista  CLT  92 Mês(es) 



Rodrigues  

DOUGLAS NUNES 

ABREU  
Doutorado  Integral  CLT  24 Mês(es) 

Edelweiss Fonseca Tavares  Doutorado  Horista  CLT  122 Mês(es) 

Edilene Bolutari Baptista  Doutorado  Integral  CLT  92 Mês(es) 

Edimar Pedrosa Gomes  Mestrado  Horista  CLT  109 Mês(es) 

EDNA CESAR MATTOS  Especialização  Parcial  CLT  80 Mês(es) 

Eduardo Carvalho Siqueira  Especialização  Horista  CLT  38 Mês(es) 

Eduardo Valle Pinheiro  Mestrado  Integral  CLT  102 Mês(es) 

Elizia Marcia Guilherme  Especialização  Integral  CLT  80 Mês(es) 

Fernando Teixeira Gomes  Doutorado  Integral  CLT  134 Mês(es) 

FLAVIA CRISTINA DE 

CARVALHO MRAD  
Mestrado  Parcial  CLT  24 Mês(es) 

Guilherme Cortes Fernandes  Doutorado  Integral  CLT  115 Mês(es) 

Guilherme Henrique Faria do 

Amaral  
Especialização  Integral  CLT  78 Mês(es) 

GUILLERMO PATRICIO 

ORTEGA JACOME  
Doutorado  Integral  CLT  96 Mês(es) 

Harleson Lopes de Mesquita  Mestrado  Horista  CLT  48 Mês(es) 

HELENA MARIA 

GIORDANO  
Mestrado  Integral  CLT  122 Mês(es) 

ISMAEL JOSE DE 

ANDRADE  
Especialização  Parcial  CLT  80 Mês(es) 

Jane Rocha Duarte Cintra  Doutorado  Integral  CLT  98 Mês(es) 

JORGE OLIVIO DALPRA  Especialização  Horista  CLT  14 Mês(es) 

JOSE CARNEIRO 

GONDIM FILHO  
Mestrado  Integral  CLT  37 Mês(es) 

JOSE DONDICI FILHO  Mestrado  Horista  CLT  19 Mês(es) 

JOSE EDUARDO 

MOREIRA AMORIM  
Mestrado  Integral  CLT  102 Mês(es) 

JOSE LUIZ BALDI 

SCHMITZ  
Especialização  Horista  CLT  108 Mês(es) 

Jose Olimpio Tavares de 

Souza  
Mestrado  Parcial  CLT  102 Mês(es) 

JULIANA CORREA DO 

CARMO CANCINO  
Mestrado  Horista  CLT  122 Mês(es) 

Lara Henriques de Carvalho  Especialização  Parcial  CLT  68 Mês(es) 

Leila Lamas Pereira  Mestrado  Parcial  CLT  86 Mês(es) 

Leonardo Cunha Dentz  Especialização  Integral  CLT  38 Mês(es) 

LIDICE CAROLINA LENZ 

E SILVA  
Mestrado  Integral  CLT  121 Mês(es) 

Luciano Fernandes Loures  Especialização  Horista  CLT  1 Mês(es) 

LUIZ HENRIQUE JOSE 

PINTO  
Doutorado  Horista  CLT  44 Mês(es) 

Luiz Henrique Salamoni Especialização  Integral  CLT  24 Mês(es) 



Abad  

Luiz Henrique Silva Borsato  Mestrado  Integral  CLT  86 Mês(es) 

Luiz Oscar Machado Martins  Mestrado  Integral  CLT  67 Mês(es) 

Marcelino Pereira Martins 

Neto  
Especialização  Integral  CLT  41 Mês(es) 

Marcello Fonseca Salgado 

Filho  
Mestrado  Integral  CLT  92 Mês(es) 

Marcio Fernandes dos Reis  Mestrado  Integral  CLT  48 Mês(es) 

Marcio Luiz de Souza  Especialização  Integral  CLT  48 Mês(es) 

MARCO ANTONIO 

GASPARETTO  
Mestrado  Horista  CLT  116 Mês(es) 

Marcos Eduardo dos Santos  Mestrado  Integral  CLT  104 Mês(es) 

MARIA AUGUSTA DE 

MENDONCA LIMA  
Doutorado  Integral  CLT  128 Mês(es) 

MARIA EULALIA DE 

FATIMA CARVALHO 

FERRAZ  

Especialização  Horista  CLT  26 Mês(es) 

Maria Helena Feres Valle  Mestrado  Integral  CLT  140 Mês(es) 

MAURICIO AUGUSTO 

BRAGAGNOLO JUNIOR  
Mestrado  Integral  CLT  116 Mês(es) 

NATHALIA BARBOSA DO 

ESPIRITO SANTO  
Mestrado  Parcial  CLT  116 Mês(es) 

NATHALIA CRISTINA 

MEZZONATO MACHADO  
Especialização  Integral  CLT  64 Mês(es) 

PATRICIA DAHAN  Mestrado  Parcial  CLT  80 Mês(es) 

PAULO ROGERIO DE 

REZENDE MOREIRA  
Especialização  Integral  CLT  104 Mês(es) 

Pedro Paulo de Oliveira  Mestrado  Horista  CLT  133 Mês(es) 

Pietro Mainenti  Doutorado  Integral  CLT  44 Mês(es) 

Rafael Rabello Lista Mira  Especialização  Horista  CLT  50 Mês(es) 

Rafael Vidal Nerula  Doutorado  Integral  CLT  44 Mês(es) 

Roberto Heleno Lopes  Especialização  Integral  CLT  44 Mês(es) 

Rodrigo de Oliveira Moreira  Doutorado  Integral  CLT  97 Mês(es) 

ROSANGELA MARIA DE 

CASTRO CUNHA  
Doutorado  Integral  CLT  137 Mês(es) 

SERGIO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BOTTI  
Doutorado  Integral  CLT  44 Mês(es) 

SERGIO IBANEZ NUNES  Doutorado  Horista  CLT  50 Mês(es) 

SERVULO LUIZ BORGES  Mestrado  Integral  CLT  132 Mês(es) 

Silmara Teixeira Alves Trota  Especialização  Horista  CLT  13 Mês(es) 

SILVIA PASCHOALINI 

AZALIM  
Mestrado  Horista  CLT  31 Mês(es) 

SILVIO DE OLIVEIRA  Especialização  Horista  CLT  32 Mês(es) 

Solange Chaves Ferreira  Especialização  Integral  CLT  61 Mês(es) 

SONIA TORRES HORTA Mestrado  Integral  CLT  104 Mês(es) 



DE ARAUJO  

Tatiana Saber de Andrade  Mestrado  Parcial  CLT  80 Mês(es) 

Tereza Cristina Bernardo 

Fernandes  
Especialização  Horista  CLT  80 Mês(es) 

TEREZA CRISTINA 

ESTEVES  
Mestrado  Horista  CLT  12 Mês(es) 

Vanderson Firmiano Valente  Mestrado  Horista  CLT  2 Mês(es) 

VINICIUS SARDAO 

COLARES  
Doutorado  Horista  CLT  2 Mês(es) 

Wanderson Tassi de Paula  Especialização  Integral  CLT  128 Mês(es) 

Wilson Coelho Pereira Neto  Especialização  Horista  CLT  35 Mês(es) 
 

  

CATEGORIAS AVALIADAS 

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de 

Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais, 

quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.  

1.1. Contexto educacional  4  

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  4  

1.3. Objetivos do curso  4  

1.4. Perfil profissional do egresso  4  

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a 

extensão, caso estejam contempladas no PPC)  
3  

1.6. Conteúdos curriculares  3  

1.7. Metodologia  3  

1.8. Estágio curricular supervisionado   NSA para cursos que não contemplam estágio no 

PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a 

obrigatoriedade de estágio supervisionado  

4  

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não contemplam atividades 

complementares no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas 

diretrizes não preveem a obrigatoriedade de atividades complementares  

4  

1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   NSA para cursos que não contemplam 

TCC no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não 

preveem a obrigatoriedade de TCC  

4  

1.11. Apoio ao discente  3  

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso  3  

1.13. Atividades de tutoria   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a 

distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso 

na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:NÃO SE APLICA PARA O CURSO DE MEDICINA.  

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-

aprendizagem  
4  

1.15. Material didático institucional   NSA para cursos presenciais que não contemplam 

material didático institucional no PPC, obrigatório para cursos a distância (Para fins de 

autorização, considerar o material didático disponibilizado para o primeiro ano do curso, 

se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  

NSA  



Justificativa para conceito NSA:NÃO SE APLICA PARA O CURSO DE MEDICINA.  

1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   NSA para cursos 

presenciais que não contemplam mecanismos de interação entre docentes, tutores e 

estudantes no PPC, obrigatório para cursos a distância  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:NÃO SE APLICA PARA O CURSO DE MEDICINA  

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem   3  

1.18. Número de vagas   (Para os cursos de Medicina, considerar também como critério 

de análise: disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e 

centro de saúde, com capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à 

matricula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos na (s) unidade (s) 

hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para cada vaga oferecida no vestibular do 

curso, resultando em um egresso treinado em urgência e emergência; atendimento 

primário e secundário capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e apto a referir 

casos que necessitem cuidados especializados)  

5  

1.19. Integração com as redes públicas de ensino   Obrigatório para as Licenciaturas, 

NSA para os demais que não contemplam integração com as redes públicas de ensino no 

PPC  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:NÃO SE APLICA PARA O CURSO DE MEDICINA.  

1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS   Obrigatório para o 

curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam integração com o 

sistema local e regional de saúde e o SUS no PPC  

4  

1.21. Ensino na área de saúde   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os 

demais cursos   
1  

1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os 

demais cursos    
4  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

O PPC contempla muito bem as demandas efetivas de natureza econômica, social e cultural da região. Há 

nítida integração do curso com a gestão local e regional do Sistema Único de Saúde (SUS). Os objetivos do 

curso apresentam muito boa coerência, em uma análise sistêmica e global. A formação do médico inclui, 

como etapa integrante da graduação, estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço, em regime 

de internato, em serviços conveniados. As atividades práticas supervisionadas, como procedimentos 

didático-pedagógicos, são de responsabilidade da UNIPAC, à qual compete a decisão sobre a matéria. Tais 

atividades estão inseridas na programação didático-pedagógica do Curso, sendo planejadas, executadas, 

acompanhadas e avaliadas em conformidade com o Currículo do Curso e o(s) Programa(s) de Ensino e sob 

supervisão direta dos docentes e ou preceptores da própria IES. A carga horária total do Internato prevista é 

de 3.600 horas, perfazendo um total de 44% da carga horária total do Curso (8129 h), em atendimento às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Curso de Graduação em Medicina. Apesar do Curso atender às 

Diretrizes Curriculares a Instituição não providenciou as adequações curriculares previstas na Res. N° 3 de 

junho de 2014 do CNE/CES, encontrando-se todos os alunos, inclusive os matriculados em 2017, seguindo 

o currículo formulado de acordo com as DCNs da Res. N° 4 de novembro de 2001. O Internato em 

Medicina é realizado em 24 meses, com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura curricular e 

contexto educacional. O perfil pretendido contempla as competências do egresso como as de um médico de 

formação generalista integrado a comunidade local e dos municípios vizinhos de Juiz de Fora. A análise 

sistêmica e global da estrutura curricular demonstra flexibilidade interdisciplinar compatível com a carga 

horária total. Observa-se boa articulação da teoria com a prática. O curso adota uma metodologia ativa, pela 

qual o currículo resulta da integração de vários conteúdos a fim de solucionar situações e/ou problemas 

sociais e de saúde. O currículo atende plenamente à legislação educacional e introduz, de forma transitória 

e segura mudanças de paradigma sem colocar em risco a formação acadêmica dos alunos. O PPC apresenta 

conteúdos curriculares que possibilitarão o desenvolvimento do perfil profissional do egresso considerando 

adequação das cargas horárias e bibliografia adequada. As Atividades Complementares são contempladas 

com um total de 240 horas (2,95% da carga horária total). Para sua realização a UNIPAC propõe uma 



política institucional com Regulamento Próprio e um Formulário de Registro de conhecimento de todos os 

envolvidos no processo. O Trabalho de Conclusão de Curso está devidamente implantado e 

institucionalizado sendo elaborado por grupos de alunos, sob a orientação de um professor do Curso 

especialista na área definida cumprindo metodologia própria. É apresentado na forma de Monografia e 

defendido perante uma banca composta por professores da Faculdade de Medicina. Serve de matéria para 

publicações em periódicos ou apresentação em congressos. Os programas de apoio ao discente ocorrem por 

meio de atividades que deverão oferecer orientação aos alunos, incluindo discussão de politicas da IES 

priorizando o seu desenvolvimento acadêmico. Considerando os objetivos das ações acadêmico-

administrativas, percebe-se que estão devidamente implantados e institucionalizados de maneira 

estratégica, conforme as propostas da CPA. As tecnologias de informação e comunicação (TICs) estarão 

pautadas no processo de ensino-aprendizagem de forma adequada ao PPC. O sistema de avaliação do 

processo de Ensino-Aprendizagem, através da utilização de instrumentos variados, permite verificar a 

agregação das habilidades e competências definidas nas DCN’s e no PPC. O corpo docente conta com 90 

professores e os hospitais e centros de saúde conveniados (07) perfazem um total de 882 leitos SUS. 

Considerando o número de vagas autorizadas totais anuais no vestibular (94), existe uma relação de 0,95 

vagas por docente e de 9,3 leitos por vagas oferecidas no vestibular anual do Curso. Existe integração do 

Curso de Medicina da UNIPAC com a gestão local e regional de saúde e com o Sistema Único de Saúde 

(SUS) através de convênios firmados como o sistema público de saúde municipal e estadual. A UNIPAC 

não possui Cursos de graduação com conceito 4 no ENADE e no CPC. As atividades práticas, como 

procedimentos didático-pedagógicos, são realizadas nas unidades de saúde e hospitalares conveniadas e são 

de responsabilidade da UNIPAC, à qual compete a decisão sobre a matéria. Tais atividades estão inseridas 

na programação didático-pedagógica do curso, sendo acompanhadas e avaliadas em conformidade com o 

Programa de Ensino sob supervisão direta dos docentes da UNIPAC. 

 

Conceito da Dimensão 1  

3.6  

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do Curso, 

Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória.  

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE  4  

2.2. Atuação do (a) coordenador (a)  4  

2.3. Experiência do (a) coordenador (a) do curso em cursos a distância   (Indicador 

específico para cursos a distância)  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:NÃO SE APLICA PARA O CURSO DE MEDICINA.  

2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) 

coordenador (a)  
5  

2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso    NSA para cursos a distância, 

obrigatório para cursos presenciais  
5  

2.6. Carga horária de coordenação de curso   NSA para cursos presenciais, obrigatório 

para cursos a distância  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:NÃO SE APLICA PARA O CURSO DE MEDICINA.  

2.7. Titulação do corpo docente do curso    (Para fins de autorização, considerar os 

docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

bacharelados/licenciaturas)  

4  

2.8. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores   (Para fins de 

autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou 

dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   

4  

2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso   (Para fins de autorização, considerar 

os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

bacharelados/licenciaturas)     (Para os cursos de Medicina, os critérios de análise passam 

a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 50% Conceito 2 – maior ou igual a 

4  



50% e menor que 60% Conceito 3 – maior ou igual a 60% e menor que 70% Conceito 4 – 

maior ou igual a 70% e menor que 80% Conceito 5 – maior ou igual a 80%)  

2.10. Experiência profissional do corpo docente (Para fins de autorização, considerar os 

docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

bacharelados/licenciaturas)   NSA para egressos de cursos de licenciatura     (Para os 

cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: 

Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 

40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e 

menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor 

que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo 

menos, 5 anos)  

5  

2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica (para fins de autorização, 

considerar os docentes previstos para os dois primeiros anos do curso)   Obrigatório para 

cursos de licenciatura, NSA para os demais  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:NÃO SE APLICA PARA O CURSO DE MEDICINA.  

2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente    (Para fins de autorização, 

considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 

anos, se bacharelados/licenciaturas)   (Para os cursos de Medicina, os critérios de análise 

passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 

anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos 

Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos 

Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo menos, 5 anos 

Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos)    

5  

2.13. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes   NSA para cursos 

presenciais, obrigatório para cursos a distância (relação entre o número de docentes e o 

número de estudantes equivalente 40h em dedicação à EAD)  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:NÃO SE APLICA PARA O CURSO DE MEDICINA.  

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente   3  

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica    (Para fins de autorização, 

considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 

anos, se bacharelados/licenciaturas)   

1  

2.16. Titulação e formação do corpo de tutores do curso     (Para fins de autorização, 

considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 

anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para 

cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total 

do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004   

NSA  

Justificativa para conceito NSA:NÃO SE APLICA PARA O CURSO DE MEDICINA.  

2.17. Experiência do corpo de tutores em educação a distância   (Para fins de autorização, 

considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 

anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para 

cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total 

do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:NÃO SE APLICA PARA O CURSO DE MEDICINA.  

2.18. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante   NSA para 

cursos presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 

ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme 

Portaria 4.059/2004   

NSA  

Justificativa para conceito NSA:NÃO SE APLICA PARA O CURSO DE MEDICINA.  

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   Obrigatório para 

o curso de Medicina, NSA para os demais cursos   
3  



2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   Obrigatório para o curso de 

Medicina, NSA para os demais cursos    
5  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

O NDE é formado por 06 docentes, incluindo o Coordenador do Curso, sendo 05 médicos e uma bióloga 

com a seguinte titulação: 03 Doutores e 03 Mestres. Cinco dos seis membros do NDE atuam em regime de 

trabalho de TI um em TP. A indicação dos membros do NDE é feita pelo Diretor Acadêmico- Pedagógico 

da Faculdade, ouvido o Coordenador de Curso. São realizadas reuniões ordinárias bi-semestrais e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus membros. O NDE foi 

responsável direto pela elaboração do Projeto Pedagógico do Curso, atuando para sua consolidação e para a 

avaliação dos resultados obtidos. Foram realizados convênios com vários hospitais com assistência 

primária, secundária e terciária do município, com a rede de saúde da prefeitura municipal e estadual para a 

viabilização das atividades médico-assistenciais do Curso de Medicina. O Coordenador do Curso é médico, 

tem título de Mestre pela UFRJ na área de Ortopedia, tem 15 anos de experiência no magistério superior e 

de 13 anos em gestão acadêmica. Atua na IES há 14 anos e, atualmente, coordena o Curso de Medicina em 

regime de tempo integral. O seu relacionamento com os docentes e alunos do curso é bom e participa nos 

colegiados superiores da IES. O Coordenador do Curso de Medicina da UNIPAC é médico com 

experiência profissional de 16 anos e atua no magistério superior há 15 anos. Coordena o Curso desde a sua 

constituição. O Coordenador do Curso coordena o Curso de Medicina em regime de tempo integral, sendo a 

relação entre o número de vagas anuais (94) e as horas semanais (25) dedicadas à coordenação igual a 3,76. 

O corpo docente do Curso de Medicina da UNIPAC conta com um total de 90 profissionais sendo 55 com 

titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu (61 %). Dos 55 docentes titulados 23 

possuem o título de Doutor, representando 41 % dos docentes titulados e 25% do total dos docentes. Dos 90 

docentes do Curso, 58 (64%) tem regime de trabalho parcial e/ou integral. Todos os docentes do Curso de 

Medicina da UNIPAC têm mais de cinco anos de experiência profissional. Dos 90 docentes do Curso 84 

(93%) tem experiência em magistério superior maior ou igual que 5 anos. O Colegiado do Curso, 

juntamente com suas atribuições, está previsto no PPC, sendo que sua composição está prevista no PPC, 

porém não está bem definida administrativamente, não existindo assim, ato administrativo indicando a 

composição do Colegiado. O livro de atas das reuniões está atualizado, porém as atas não citam 

nominalmente e o número de presentes. Do total de 90 docentes, apenas 29 (32%) têm pelo menos um 

trabalho publicado nos últimos 3 anos. Do total de 90 docentes, 58 (64%) são responsáveis pela supervisão 

de atividades envolvendo pacientes e destes, 36 (68%) supervisionam serviços clínico-cirúrgicos 

frequentados pelos alunos. O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente é composto por 8 

docentes, todos com no mínimo 10 anos de experiência docente. Cobre as áreas de saúde da criança, saúde 

da mulher, clínica médica, clinica cirúrgica, medicina da família e comunidade, ciclo básico e iniciação 

científica.  

 

Conceito da Dimensão 2  

4.0  

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes 

Curriculares Nacionais, quando houver, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e 

Documentação Comprobatória.  

3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI   (Para fins de 

autorização, considerar os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral do 

primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  

3  

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos  3  

3.3. Sala de professores (Para fins de autorização, considerar a sala de professores 

implantada para os docentes do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, 

se bacharelados/licenciaturas)   NSA para IES que possui gabinetes de trabalho para 

100% dos docentes do curso  

3  

3.4. Salas de aula    (Para fins de autorização, considerar as salas de aula implantadas para 

o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  
3  



3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática    (Para fins de autorização, 

considerar os laboratórios de informática implantados para o primeiro ano do curso, se 

CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  

4  

3.6. Bibliografia básica  (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia 

básica disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

bacharelados/licenciaturas)     Nos cursos que possuem acervo virtual (pelo menos 1 

título virtual por unidade curricular), a proporção de alunos por exemplar físico passam a 

figurar da seguinte maneira para os conceitos 3, 4 e 5:   Conceito 3 – 13 a 19 vagas anuais 

Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais)  

5  

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da 

bibliografia complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  

5  

3.8. Periódicos especializados (Para fins de autorização, considerar os periódicos 

relativos às áreas do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

bacharelados/licenciaturas. Para fins de autorização, os critérios de análise passam a 

figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 3 títulos Conceito 2 – maior ou 

igual a 3 e menor que 6 Conceito 3 – maior ou igual a 6 e menor que 9 Conceito 4 – 

maior ou igual a 9 e menor que 12 Conceito 5 – maior ou igual a 12)  

5  

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para cursos que não 

utilizam laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios 

didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os 

laboratórios especializados da sede e dos polos   Para Pedagogia é obrigatório verificar a 

brinquedoteca  

4  

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA para cursos que não 

utilizam laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios 

didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os 

laboratórios especializados da sede e dos polos Para Pedagogia é obrigatório verificar a 

brinquedoteca  

4  

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços     NSA para cursos que não utilizam 

laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios 

didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os 

laboratórios especializados da sede e dos polos   Para Pedagogia é obrigatório verificar a 

brinquedoteca  

3  

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)   

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:NÃO SE APLICA PARA O CURSO DE MEDICINA.  

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de direito 

(presencial e a distância), NSA para os demais cursos    
NSA  

Justificativa para conceito NSA:NÃO SE APLICA PARA O CURSO DE MEDICINA.  

3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e mediação   

Obrigatório para cursos de direito (presencial e a distância), NSA para os demais cursos   
NSA  

Justificativa para conceito NSA:NÃO SE APLICA PARA O CURSO DE MEDICINA.  

3.15. Unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial   Obrigatório para o curso 

de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam unidades hospitalares de 

ensino e complexo assistencial no PPC  

4  

3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para o curso de Medicina, 

NSA para os demais cursos   
3  



3.17. Biotérios   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que 

não contemplam biotério no PPC  
3  

3.18. Laboratórios de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais 

cursos que não contemplam laboratórios de ensino no PPC   
3  

3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os 

demais cursos que não contemplam laboratórios de habilidades no PPC   
4  

3.20. Protocolos de experimentos   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os 

demais cursos que não contemplam protocolos de experimentos no PPC   
1  

3.21. Comitê de ética em pesquisa   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os 

demais cursos que não contemplam comitê de ética em pesquisa no PPC   
3  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

Existe um ambiente com 70m² com boa iluminação e ventilação exclusivo para os professores em regime 

de TI. Compreende 12 (doze) gabinetes individuais. Não existe privacidade visto que são de uso comum. 

Apenas 4 destes gabinetes dispõem de computador fixo. O Coordenador do Curso de Medicina dispõe de 

uma sala com 35 m2, também ocupada pelo Diretor acadêmico da Faculdade de Medicina. A sala dispõe de 

ventilador, notebooks, impressora, duas mesas, 6 cadeiras e 1 mesa de reuniões. Os professores dispõem de 

um ambiente de 70m² com iluminação natural e conservação, faltando contudo, conforto térmico. Tem 

horário de funcionamento integral que proporciona o conforto necessário nos momentos de descanso. 

Possui dois ventiladores, acesso à rede sem fio, dois computadores com mesa própria, 6 arquivos com 

divisórias, 4 mesas de reunião com cadeiras, 1 quadro avisos, bebedouro, aparador para café, 1 sofá de 2 

lugares, 2 poltronas e caixas para devolução de diário. Possui 39 salas para aulas teóricas com boas 

condições de acústica, iluminação e limpeza, com horário de funcionamento integral e acessíveis por 

rampas. Todas as salas de aula possuem móveis e equipamentos necessários. Oferece aos alunos acesso à 

68 computadores, com um número equivalente a 12 alunos por computador, considerando-se que os 

equipamentos são compartilhados pelos alunos dos cursos de Medicina (466) e Medicina Veterinária (403). 

Além do acesso aos computadores, há rede wireless com velocidade de 10 MB em todo o campus que pode 

ser acessada por notebooks particulares dos alunos. A Biblioteca ocupa um espaço físico de 570 m2, com 

uma sala comum e três salas para reuniões e estudos em grupos de seis. Está devidamente informatizada 

para fornecer informações rápidas e precisas a seus usuários. Adota padrões internacionais para o 

tratamento da informação utilizando as normas de catalogação AACR2 e a CDD, que classifica assuntos 

por área do conhecimento, e a tabela CUTTER-Sanborn, que indica a autoria das obras literárias. O acesso 

ao material bibliográfico é livre aos alunos, professores e usuários, sob a supervisão e controle das 

bibliotecárias. A bibliografia básica disponível para a área de Medicna apresenta uma relação de 03 títulos 

por disciplina com média de 32 exemplares por título. Considerando as 94 vagas anuais autorizadas a 

relação de número de exemplares por vaga é de 2,9. A Biblioteca tem assinatura de 45 periódicos para a 

área de Medicina. Além destes periódicos, a mantém duas assinaturas de base de dados de periódicos 

eletrônicos (EBSCO e a UPTODATE). Utiliza o sistema de automação PHL Existem 240 títulos de 

bibliografia complementar, incluindo os títulos virtuais, para 43 unidades curriculares, resultando mais que 

05 títulos por vaga ofertada no curso, com 02 exemplares por título. Disponibiliza a assinatura de 45 títulos 

de periódicos especializados na área de ciências da área da saúde, sendo 22 estrangeiros e 23 nacionais. 

Possui 07 laboratórios especializados onde são ministradas aulas práticas de Anatomia, Histologia, 

Embriologia, Biologia celular, Bioquímica, Fisiologia, Farmacologia, Biofísica, Genética, Imunologia, 

Parasitologia, Microbiologia e Patologia. Cada um destes laboratórios ocupa uma área de 70 m2 e contêm 6 

bancadas com capacidade para 30 alunos, além dos equipamentos básicos. Os laboratórios estão instalados 

em uma área adequada para as práticas propostas com suas respectivas normas de funcionamento, 

utilização e segurança. Estão localizados no subsolo, primeiro e segundo andar do edifício central com 

acesso por rampas. Todos dispõem de recurso áudio-visuais. Estão adequadamente equipados de acordo 

com as finalidades específicas, incluindo em um laboratório, 25 lupas e, em dois, 60 microscópios. A 

atualização de equipamentos e a aquisição de insumos ocorrem regularmente. A IES possui convênios 

firmados como o sistema público de saúde municipal e estadual.A comissão avaliadora visitou uma das 

UBS conveniadas no bairro de Filgueiras, distanciado a 16 km do centro de Juiz de Fora constatando o 

funcionamento de duas equipes de PSF constituídas por médicos, enfermeiras, assistente social e agentes de 

saúde, o Hospital Geral João Penido e a Santa Casa de Misericórdia. Mantém convênio firmado pelo prazo 



de 10 anos com a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, certificada como Hospital de Ensino pelo 

MEC/MS conforme a portaria interministerial no 1.635, de 06 de agosto de 2013 publicada no Diário 

Oficial da União, atendendo o que determina a portaria 2.400/07 MEC/MS. É hospital de referência 

regional desde sua criação. A Santa Casa de Juiz de Fora é um hospital geral de assistência secundária e 

terciária, instalado em um edifício de 13 andares, conta com 503 leitos, sendo 318 destinados aos pacientes 

do SUS. Os alunos do curso de Medicina têm aulas e fazem estágio de várias especialidades, incluindo 24 

leitos de Clínica Médica e 18 de Clínica Cirúrgica. A Santa Casa oferece Residência Médica em 

Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Endocrinologia e Metabologia, Ginecologia e Obstetrícia, 

Ortopedia e Traumatologia e Pediatria. Os convênios, firmados como o sistema público de saúde municipal 

e estadual, possibilita que o aluno atue na integralidade da atenção, participando do atendimento inicial 

ambulatorial e acompanhando o paciente ao hospital secundário, permitindo o acompanhamento da 

evolução dos doentes através do sistema de referência e contra referência. Possui um Biotério com uma 

área de 117,14 m² em fase de implantação. Está instalado podendo vir a atender às necessidades práticas do 

ensino. Apesar da estrutura física ser apropriada para suas finalidades, o mesmo encontra-se desativado, 

não possui animais, não são feitos experimentos ou procedimentos de criação e manutenção de animais. A 

IES possui laboratórios especializados onde são ministradas aulas práticas de Anatomia, Histologia, 

Embriologia, Biologia celular, Bioquímica, Fisiologia, Farmacologia, Biofísica, Genética, Imunologia, 

Parasitologia, Microbiologia e Patologia. Estes laboratórios estão adequadamente equipados de acordo com 

as finalidades específicas, incluindo lupas e microscópios, centrífugas, estufas, balanças de precisão, 

autoclaves, destiladores e deionizadores de água, agitadores magnéticos de bancada com aquecimento, 

capelas de fluxo laminar e de exaustão, pipetadores, micropipetadores, espectrofotômetros, aparelho de 

Eletroforese, contadores de Células Sanguíneas e homogeneizador. As aulas práticas de técnica cirúrgica 

são realizadas em animais de médio porte (suínos) pós-mortem. O Laboratório Morfofuncional tem 60m², 

comportando 30 alunos e com possibilidade de ampliação de sua utilização. O Laboratório de Habilidades 

possui 360m² capaz de atender as necessidades de turmas subdivididas em grupos de 20 alunos.O 

Laboratório de Habilidades consiste de sala de 360m², com sala de simulação de situações clínicas e 

cirúrgicas e 3 salas de simulação de consultório. Os ambientes foram reformados e adaptados para o 

treinamento de cuidados em saúde e procedimentos médicos intensivos, invasivos e de emergência, com 

cenários diferentes: UTI, centro cirúrgico, enfermaria e consultório. A sala conta simulador 

computadorizado SimMan, que simula pacientes em diferentes situações clínicas, e um sistema de 

comunicação computadorizada de alta tecnologia. Dispõe, de alguns manequins adultos e pediátricos para 

simulação de parto, ginecologia, suturas e outros procedimentos invasivos. Não são utilizados experimentos 

de pesquisa ou em aulas práticas. O Comitê de Ética e Pesquisa da UNIPAC dispõe de Regimento e foi 

aprovado pelo CONEP em 3.06.2004; foi renovado junto ao CONEP em 25.07.2007, funcionando na 

unidade de ensino situada em Barbacena-MG; sua composição foi renovada em 2015.  

Conceito da Dimensão 3  

3.5  

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS  

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que não têm Diretrizes 

Curriculares Nacionais  
Sim  

Critério de análise:  

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?  
 

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; 

Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004)  

Sim  

Critério de análise:  

A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa nas disciplinas e atividades 

curriculares do curso?    

 

A temática está inclusa nos Componentes Curriculares (Prática Médica I/II/III, Organização 

dos Serviços de Saúde I/II e Metodologia Científica I/II.  



4.3. Titulação do corpo docente (Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996)   Sim  

Critério de análise:  

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação?   
 

O corpo docente é constituído por 90 contratados, dos quais 14 são Doutores, 17 Mestres e 17 

são Especialistas.  

4.4. Núcleo Docente Estruturante (NDE)  (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010)  Sim  

Critério de análise:  

O NDE atende à normativa pertinente?  
 

O NDE tem 6 docentes, sendo 5 graduados em medicina, 3 doutores e 3 mestres.  

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria Normativa N° 

12/2006)  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:NÃO SE APLICA PARA O CURSO DE MEDICINA.  

Critério de análise:  

A denominação do curso está adequada ao Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia?  
 

4.6. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria 

N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP N°3,18/12/2002)  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:NÃO SE APLICA PARA CURSO DE MEDICINA.  

Critério de análise:  

Desconsiderando a carga horária do estágio profissional supervisionado e do Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC, caso estes estejam previstos, o curso possui carga horária igual ou superior ao 

estabelecido no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia?  
 

4.7.  

Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas Resolução 

CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 

04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002 

(Licenciaturas). Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 (Pedagogia) 

  

Sim  

Critério de análise:  

O curso atende à carga horária mínima em horas estabelecidas nas resoluções?  
 

4.8.  

Tempo de integralização Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, 

Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). 

Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas) 

Sim  

Critério de análise:  

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?  
 

4.9. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida  (Dec. 

N° 5.296/2004, com prazo de implantação das condições até dezembro de 2008)   
Sim  

Critério de análise:  

A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida?   
 

As instalações físicas utilizadas pelos alunos, situadas no campus localizado no endereço 

citado, avenida Juiz de Fora, 1100, Bairro Granjas Bethânia, Juiz de Fora possuem rampas para 

acessos desde o andar térreo até os mais elevados; o acesso às salas de aulas e laboratórios são 

desprovidos de degraus; todos os banheiros destinados aos alunos têm instalações para 

deficientes.  



4.10. Disciplina de Libras  (Dec. N° 5.626/2005)   Sim  

Critério de análise:  

O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular do curso?  
 

A disciplina de LIBRAS é ofertada como optativa, com carga horária de 33 h, no 8° período.  

4.11. Prevalência de Avaliação Presencial para EAD  (Dec. N° 5622/2005 art. 4 inciso II, 

§ 2)   
NSA  

Justificativa para conceito NSA:não se aplica para o curso de medicina.  

Critério de análise:  

Os resultados dos exames presenciais prevalecem sobre os demais resultados obtidos em quaisquer 

outras formas de avaliação a distância?   

4.12. Informações Acadêmicas  (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela 

Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010,  publicada em 29/12/2010)   
Sim  

Critério de análise:  

As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e virtual?   
 

As informações acadêmicas são disponibilizadas de forma impressa através do Manual 

Acadêmico e de forma virtual através do site da instituição (unipacjf.com.br) e através do portal 

acadêmico com utilização de número de matrícula e senha.  

4.13. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 

4.281 de 25 de junho de 2002)   
Sim  

Critério de análise:  

Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e 

permanente?    

Os conteúdos referentes à educação ambiental estão incluídos nas disciplinas de Iniciação à 

Prática Médica I (1º período; CH=66 h) e Iniciação à Prática Médica II (2º período; CH=66 h) e 

Prática Médica III (3° período; CH = 50 h), Organização do serviço de Saúde I (4° período; 

CH= 33 h) e II (5° período; CH= 33 h).  

DISPOSIÇÕES LEGAIS  

Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena estão incluídos nas disciplinas de 

Iniciação à Prática Médica I (1º período; CH=66 h) e Iniciação à Prática Médica II (2º período; CH=66 

h)Apesar do curso atender às Diretrizes Curriculares a Instituição não providenciou as adequações 

curriculares previstas na Res. N° 3 de junho de 2014 do CNE/CES, encontrando-se todos os alunos, 

inclusive os matriculados em 2017, seguindo o currículo formulado de acordo com as DCNs da Res. N° 4 

de novembro de 2001. O corpo docente, constituído por 90 docentes, tem 35 Especialistas, 32 Mestres e 23 

Doutores. O NDE tem 6 docentes, sendo 5 graduados em Medicina, 3 Doutores e 3 Mestres. O Curso tem 

carga horária total de 8.129 h, sendo 4.289 h em disciplinas, 240 em atividades complementares e 3.600 

(44%) em estágio supervisionado. O Curso pode ser integralizado no prazo minimo de 6 anos e máximo de 

9 anos. As instalações físicas utilizadas pelos alunos, situadas no campus localizado no endereço citado, 

avenida Juiz de Fora, 1100, Bairro Granjas Bethânia, Juiz de Fora possuem rampas para acessos desde o 

andar térreo até os mais elevados; o acesso às salas de aulas e laboratórios são desprovidos de degraus; 

todos os banheiros destinados aos alunos têm instalações para deficientes.A disciplina de LIBRAS é 

ofertada como optativa, com carga horária de 33 h. As informações acadêmicas são disponibilizadas de 

forma impressa através do Manual Acadêmico e de forma virtual através do site da instituição 

(unipacjf.com.br) e através do portal acadêmico com utilização de número de matrícula e senha. Os 

conteúdos referentes à educação ambiental estão incluídos nas disciplinas de Iniciação à Prática Médica I 

(1º período; CH=66 h) e Iniciação à Prática Médica II (2º período; CH=66 h) e Prática Médica III (3° 

período; CH = 50 h), Organização do serviço de Saúde I (4° período; CH= 33 h) e II (5° período; CH= 33 

h). 

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  



A Comissão de Avaliação designada pelo o Ofício Circular CGACGIES/DAES/INEP, de 10 de dezembro 

de 2016, constituída pelos Professores Drs. Joe Luiz Vieira Garcia Novo e Carlos Alberto Redins, realizou 

a Avaliação Nº 121592, Processo Nº 2014418264, para fins de Renovação de Reconhecimento de Curso de 

Graduação em Medicina, Bacharelado, com carga horária total de 8129 horas/aula, em regime seriado 

semestral de 12 semestres, duração mínima d 6 anos e máxima de 9 anos, da Faculdade de Medicina da 

Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC - localizada à Avenida Juiz de Fora, n° 110, Bairro 

Granja Bethânia, CEP 36048000, Juiz de /fora - MG. 

Esta comissão, na visita in loco, no período de 01 a 04/fevereiro de 2017, tendo realizado as ações 

preliminares de avaliação, as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os 

requisitos legais, todas integrantes deste relatório, atribuiu, em consequência, os seguintes conceitos por 

Dimensão: 

Dimensão 1 - Organização Didático-Pedagógica - Conceito = 3,6  

Dimensão 2 - Corpo Docente - Conceito = 4,0 

Dimensão 3 - Infraestrutura - Conceito = 3,5 

Conceito final = 4,0 

Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na legislação 

vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e neste 

instrumento de avaliação, para efeito de Renovação de Reconhecimento de Curso de Bacharelado em 

Medicina, apresenta um conceito final 4,0 de perfil de qualidade. 

CONCEITO FINAL  

4  
 

FECHAR  
 


