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Apresentação 

 

A FCMS/JF objetiva formar profissionais com alta qualificação científica e tecnológica, 

aptos para atender às demandas regionais e nacionais, capazes de propor soluções 

inovadoras para os problemas da sociedade contemporânea relacionados às questões 

da saúde. 

Este Manual tem como objetivo informar aos candidatos, ao Processo Seletivo da 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, os direitos e as obrigações 

dos alunos da Instituição. 

Recomenda-se a leitura atenta deste Manual para que sejam evitados equívocos 

relacionados à expectativa do candidato. 

 

Estrutura Curricular 

 

A FCMS/JF adota o regime seriado semestral para os cursos de graduação. 

 

• REQUISITOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS 

 

São atividades didáticas que não se caracterizam como disciplinas, mas que são 

exigidas do estudante para que faça jus ao grau e ao diploma (estágios, trabalhos de 

conclusão de curso, Programa Integrador e atividades complementares). 

 

• DURAÇÃO 

 

As disciplinas têm duração de um semestre letivo e cargas horárias diferenciadas. 



Cursos de Graduação 

 

 

- Curso de Enfermagem 

 

Renovação de Reconhecimento pela Portaria/MEC Nº 110 04 de Fevereiro de 2021. 

 

     OBJETIVO DO CURSO 

 

Fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, o curso de Enfermagem foi 

organizado para proporcionar ao aluno os conhecimentos e a formação necessários 

para que ele possa apreender o ser humano em sua integralidade, tornando-se assim, 

capaz de intervir nos processos de saúde/doença, com responsabilidade ética e social. 

 

PERFIL DO PROFISSIONAL 

 

Objetiva formar enfermeiros generalistas, reflexivos, críticos e humanistas, que sejam 

capazes de detectar os problemas, agravos e situações de saúde-doença mais 

prevalentes no perfil epidemiológico nacional, bem como intervir sobre eles, com ênfase 

na sua região de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais e seus 

determinantes. 

 

 

COORDENADORA 

Érika Bicalho de Almeida 

Enfermeira, Doutora em Enfermagem e Biociências (UNIRIO) 

 

 

 

 

 

 

 



- Curso de Farmácia 

 

Renovação de Reconhecimento pela Portaria/MEC Nº 110 04 de Fevereiro de 2021. 

 

OBJETIVO DO CURSO 

 

O curso de Farmácia da FCMS/JF é fundamentado em um projeto pedagógico 

inovador, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, que visa a uma formação de 

profissionais críticos, criativos, participativos, éticos e humanistas. 

Nesse sentido, o processo de formação desse farmacêutico generalista é alicerçado 

em base científica e clínica, a fim de capacitá-lo a acionar recursos para intervir nas 

mais variadas situações vinculadas ao seu desempenho profissional, bem como a 

interagir com profissionais de áreas afins, buscando solucionar problemas relacionados 

com a saúde-doença. 

 

PERFIL DO PROFISSIONAL 

 

O profissional farmacêutico formado na FCMS/JF, que já inicia a prática de observação 

e de vivência no segundo período do curso, deverá estar preparado para atuar nas 

áreas das análises clínicas, toxicológicas, análises e controle ambientais, controle da 

qualidade das águas, assistência farmacêutica, assuntos regulatórios, indústrias 

farmacêutica e de alimentos. 

 

 

COORDENADORA 

Soraida Sozzi Miguel 

Farmacêutica, Mestre em Química Analítica Ambiental (UFV) 

 

 

 

 

 

 



- Curso de Fisioterapia 

Renovação de Reconhecimento pela Portaria/MEC Nº 110 04 de Fevereiro de 2021. 

 

OBJETIVO DO CURSO 

 

O curso de Fisioterapia visa a uma formação crítica, criativa, participativa e ética. 

Habilita o aluno cientificamente para o desempenho competente de suas atividades na 

assistência à saúde de qualidade nos níveis promocional (preventivo), assistencial 

(curativo) e reabilitacional. 

 

PERFIL DO PROFISSIONAL 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, o perfil proposto para o formando 

é generalista. Entende-se por fisioterapeuta generalista, um profissional que seja capaz 

de lidar com os problemas de saúde, visando ao movimento humano e ao uso dos 

recursos físicos em todas as suas dimensões, com senso de responsabilidade social, 

compromisso com a cidadania, com a saúde individual e a da coletividade. 

 

 

COORDENADOR 

Plínio dos Santos Ramos 

Fisioterapeuta - Doutor em Ciências do Exercício e do Esporte (Universidade Gama 

Filho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Curso de Medicina 

Reconhecido pela Portaria nº 1.138, de 20 de maio de 2011, publicada no DOU em 23 

de maio de 2011. 

 

OBJETIVO DO CURSO 

O curso de Medicina da FCMS/JF é estruturado em projeto pedagógico inovador cuja 

base é a melhoria da qualidade da educação superior atendendo em sua plenitude à 

Portaria Nº 3.065 de setembro de 2004, no que se refere aos quesitos para autorização 

de novos cursos pelo Ministério da Educação. 

A organização curricular do referido curso é estruturada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Medicina e em algumas exigências 

encontradas em disposições constitucionais, ordenamentos do Sistema Único de 

Saúde para a formação profissional, medidas legais do Ministério da Educação e da 

Saúde, assim como em condições impostas pelo desenvolvimento das sociedades 

contemporâneas. 

Visando à consolidação do projeto pedagógico a FCMS/JF desenvolve em seus alunos 

leitura e consciência críticas dos problemas de saúde e seus impactos locais e 

regionais, que deverão ser assumidos pelo egresso como imperativo ético e 

humanístico para definir sua forma de inserção no mundo do trabalho. As experiências 

educativas serão organizadas de modo a direcionar o olhar e a ação dos futuros 

médicos para a complexidade do processo saúde-doença, em uma sociedade 

permeada por graves questões sociais. 

 

PERFIL DO PROFISSIONAL 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, o perfil proposto para o formando 

é generalista. Entende-se por Médico generalista, um profissional que seja capaz de 

lidar com os problemas de saúde, visando ao movimento humano e ao uso dos recursos 

físicos em todas as suas dimensões, com senso de responsabilidade social, 

compromisso com a cidadania, com a saúde individual e a da coletividade. 

 

COORDENADOR 
Raimundo Nonato Bechara 
Médico, Mestre em Cirurgia 



 

- Curso de Odontologia 

 

Renovação de Reconhecimento pela Portaria/MEC 820 de 30 de dezembro de 2014. 

 

OBJETIVO DO CURSO 

 

Formar profissionais aptos para atuar no mercado de trabalho, na atual conjuntura 

social, política e cultural, seguindo as necessidades sociais de saúde, dentro de seu 

âmbito preventivo, de promoção e de reabilitação, tanto em nível individual quanto 

coletivo. 

 

 

PERFIL DO PROFISSIONAL 

 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas, o curso de odontologia 

tem como perfil profissional proposto buscar uma formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva. A partir disso, espera-se formar um profissional qualificado para o 

exercício da odontologia, com base no rigor científico e intelectual, fundamentado em 

princípios éticos. 

 

 

COORDENADOR 

Rodrigo Guerra de Oliveira 

Cirurgião Dentista, Especialista em Implantodontia, 

 Doutor em Saúde Brasileira (UFJF). 

 


