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APRESENTAÇÃO 

O Plano de Ação é uma ferramenta que trás consigo as informações 

necessárias para atingir um objetivo proposto e perseguido a partir da 

organização de atividades a serem desenvolvidas e dos recursos necessários 

para tal. Assim, este Plano de Ação (PA) representa o conjunto de ações 

administrativo-gerenciais em nível estratégico para a condução do curso de 

Medicina da Universidade Federal do Pará – Campus Altamira para período do 

Ano 2022.  

Atualmente o curso possui 355 alunos matriculados, distribuídos em 09 

(nove) turmas. O presente PA é importante para documentar as atividades e 

posicionar o coordenador a um direcionamento consciente sobre quais 

atividades devem ser realizadas e qual o andamento de cada uma.  

O PA também se constitui de importante instrumento na organização do 

trabalho sendo utilizado como um mecanismo de avaliação diagnóstica, 

formativa e somativa para melhoria constante da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Pará Campus Altamira. 
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IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 

a) Localização do estabelecimento de Instituição de Ensino Superior 

A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará – Campus 

Altamira – PA está situada na Rua Cel. José Porfírio, Bairro Esplanada do 

Xingu. 

Home page: https://altamira.ufpa.br/index.php/institucional-campus  

 

b) Características Gerais do Curso 

Modalidade Oferta: Presencial  
Ingresso: Processo Seletivo  
Vagas: 60  
Turno: Integral  
Total de Períodos: 12  
Duração mínima: 6 anos  
Duração máxima: 9 anos  
Forma de Oferta: Paralela  
Carga Horária Total: 7950 horas  
Título Conferido: Médico  
Período Letivo: Extensivo  
Regime Acadêmico: Atividades Curriculares  
. 

c) Gestão 2021- 2022 

Diretor: Leonardo de Oliveira Rodrigues da Silva 

Vice – Diretor: Aline Andrade de Souza 

 

d) Missão, Visão e Valores da Gestão 

Missão: Gerir com práticas inovadoras de gestão para possibilitar o 

crescimento institucional da Faculdade de Medicina. 

Visão: Possibilitar o engajamento da comunidade acadêmica na 

consolidação do projeto institucional universitário com face ao 

ensino, pesquisa e extensão junto à sociedade na Região Xingu. 
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Valores: São valores que conduzem a gestão a colaboração, 

crescimento, adaptação, integração transparência, responsividade, 

inovação e o diálogo. 

OBJETIVO DO PLANO DE AÇÃO 

Sistematizar documento com ações a serem desenvolvidas pela Direção 

da FAMED, bem como divulgar amplamante estas ações na comunidade 

acadêmica da Faculdade de Medicina no ano de 2022, permitindo o 

acompanhamento do desenvolvimento das atividades executados. 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

A coordenação do curso é constituída por um diretor (a) e um vice-diretor 

(a). Para exercer sua função o Diretor (a) é necessário: 

(a) Pertencer ao quadro efetivo dos professores lotados nesta 

Subunidade Acadêmica, no pleno exercício da função;  

(b) Possuam residência fixa no município de Altamira;  

(c) Não estejam sendo alvo de processo administrativo em andamento. 

As funções, a constituição, as competências e as condições de exercício 

do Conselho de Curso de Medicina e da Direção do Curso estão em 

consonância com o Regimento Geral.  As decisões do Conselho do Curso são 

feitas por meio de discussão e votação no âmbito do Conselho, com reuniões 

mensais e extraordinárias. 

Compete ao Diretor da Faculdade, além de outras funções inerentes à 

sua condição, coordenar as atividades acadêmicas e dirigir os serviços 

administrativos, financeiros, patrimoniais e de recursos humanos pertinentes. 

Cabendo a ele adotar, em caso de urgência, medidas indispensáveis ao 

funcionamento da Faculdade e resolver os casos omissos, ad referendum do 

Conselho, submetendo seu ato à ratificação destas no prazo máximo de dez 

(10) dias. 
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Compete ao Vice-Diretor substituir o Diretor, em suas faltas e 

impedimentos, colaborar com este na coordenação das atividades acadêmicas 

e administrativas e desempenhar as funções que lhe forem delegadas pelo 

titular ou determinadas pelo Conselho. 

ATRIBUIÇÕES DA DIREÇÃO 

A Direção do Curso de Medicina atua: 

I. Na representação do curso junto às comissões locais e aos órgãos 

superiores da Universidade Federal do Pará e na relação com outras 

instituições educacionais e sociais; 

II. Orientação dos acadêmicos do curso desde a matrícula, na 

organização e seleção de suas atividades curriculares, até a 

diplomação;  

III. Organização e acompanhamento da inserção dos alunos nos 

serviços de saúde;  

IV. Atua junto ao NDE na garantia da articulação entre ensino, pesquisa 

e extensão; 

V. Realiza o gerenciamento da organização e funcionamento dos 

espaços do Curso; 

VI. Realiza a promoção de debates para identificação de dificuldades de 

ensino e aprendizagem evidenciadas no desenvolvimento das 

atividades do curso;  

VII. Estimula práticas pedagógicas interdisciplinares entre os 

componentes curriculares e/ou entre as diferentes áreas de 

conhecimento;  

VIII. Gerencia processos avaliativos internos e participa de processos 

avaliativos externos;  

IX. Incentiva a participação de docentes e discentes em eventos 

acadêmicos e científicos regionais, nacionais e internacionais que 

potencializam a formação acadêmica e profissional e contribuam 

para melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 
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O regime de trabalho do(a) diretor(a) é 40 horas sendo dedicadas 20 

horas semanais para a Direção e para Vice-diretor(a) de 20 horas sendo 10 

horas para a função. 
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EXECUÇÃO DE AÇÕES, PRAZOS E INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO. 

 

REQUISITO DO MEC 
Garantir o direito a educação; Formar profissionais de acordo com o perfil previsto no PPC e 

Oferecer educação pública, gratuita e de qualidade. 

EIXO – GESTÃO E ORGANIZAÇÃO 
Objetivo: Socialização de Instrumentos de Gestão da IES 

META AÇÕES NECESSÁRIAS PRAZO RECURSOS INDICADORES DE 
ACOMPANHAMENTO 

Conhecimento de 100% dos docentes quanto ao Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade 
Federal do Pará, Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 
e Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

Reunião de socialização de Instrumentos de Gestão 
da IES  

Agosto/2022 Computador  
Datashow 
Internet 

01 (uma) reunião no 
semestre 

Realizar 01 (uma) atualização e/ou ajustes no PPC do 
curso  

• Organizar equipes de trabalho para atualização 
do PPC do curso; 

• Propor, acompanhar e avaliar a execução do 
PPC, em conjunto com o NDE e o Conselho do 
Curso visando à melhoria do ensino, da pesquisa e 
da extensão; 

• Manter atualizadas as bibliografias básicas e 
complementares dos componentes curriculares no 
PPC e na Biblioteca Central  

Junho/2022 Reunião Remota 01 (um) PPC atualizado 
e aprovado pelo 

CONSEPE 

Objetivo: Organização do planejamento Acadêmico 

META AÇÕES NECESSÁRIAS PRAZO RECURSOS INDICADORES DE 
ACOMPANHAMENTO 

Realizar 02 (duas) semanas de Planejamento 
Acadêmico com atualização/capacitação docente no 
ano. 

• Organizar a semana de planejamento acadêmico; 

• Convidar palestrantes para Capacitações; 

• Programar calendário conforme Calendário 
Acadêmico da FAMED.  

• Elaborar com a participação dos Coordenadores 

Primeira 
Semana de 
Março; 
Primeira 
semana de 

Reunião Remota 02 Semanas de 
Planejamento Acadêmico 

no Ano 2022 
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de Eixo o planejamento acadêmico e submetê-la ao 
Conselho e ao Colegiado da unidade acadêmica; 

• Dar ampla divulgação ao planejamento, após 
aprovado, a todos os integrantes da comunidade 
acadêmica da FAMED 

Agosto. 

Objetivo: Fortalecimento do Núcleo Docente Estrutural 

META AÇÕES NECESSÁRIAS PRAZO RECURSOS INDICADORES DE 
ACOMPANHAMENTO 

Revisão na estrutura da composição do NDE com 20% 
atuando em regime integral e 60% com titulação stricto 
sensu 

• Reunião com NDE orientação de composição 
conforme orientação; 

• Reunião com Conselho da FAMED para 
indicação/eleição dos representantes.   

Reunião 
Ordinária 
Junho 2022 

Reunião Remota Composição com 
estrutura recomendada 

pelo MEC 

Manutenção de NDE ativo e cumprindo suas funções 
com reuniões mensais no período letivo (12 
reuniões/ano)  

• Reunião periódica  Mensal Sala de Reunião 
Data Show 

Computador 

12 reuniões/ano 

Objetivo: Composição do Corpo Docente com Profissionais médicos nos ciclos clínicos 

META AÇÕES NECESSÁRIAS PRAZO RECURSOS INDICADORES DE 
ACOMPANHAMENTO 

Estabelecer Estratégias para Contratação de docentes 
para ciclo clínico do Eixo PIESC (04 vagas) 

• Buscar potenciais candidatos; 

• Divulgar processo seletivo na classe médica. 

Reunião 
Ordinária 
Maio 2022 

Reunião Remota Realização de 01 (um) 
processo seletivo para 

docente médico 

Objetivo: Melhorar Infraestrutura dos cenários de aprendizagem (Teórico e Prático) 

META AÇÕES NECESSÁRIAS PRAZO RECURSOS INDICADORES DE 
ACOMPANHAMENTO 

08 (oito) Unidades Básicas de Saúde disponíveis e 
adequadas para receber estudantes 

• Articulação com Prefeitura Municipal 

• Resgate do Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Ensino-Saúde (COAPES) 

Julho/ 2022 Reunião 
Presencial com 
Administração 

Pública Municipal 

Realização de 02 (duas) 
visitas/ano aos campos 

de prática antes do início 
de Período Letivo com 
emissão de Relatório 
Situacional e Envio a 

Administração Municipal 

Ampliação de 01 (um) prédio para atender as 
demandas atuais da Faculdade de Medicina 

• Confecção de Relatório de Infraestrutura da 
FAMED com base nas demandas atuais; 

• Articulação com Instâncias Superiores da UFPA 

Julho/ 2022 Reunião 
Presencial com 

Reitoria 

Envio de 01 (um) 
relatório de 

infraestrutura/ano à 
Reitoria da UFPA 
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Objetivo: Realizar Processo de Auto Avaliação da Unidade, Aperfeiçoamento e Melhoria Contínua 

META AÇÕES NECESSÁRIAS PRAZO RECURSOS INDICADORES DE 
ACOMPANHAMENTO 

Implantar 01 (uma) Comissão de Auto avaliação 
Interna Sistemática e Periódica 

• Reunião para Proposta de organização de auto 
avaliação; 

• Implantar Comissão Interna de Avaliação (CIA) 

Junho/ 2022 Material de 
Expediente (papel 

A4, caneta, 
impressora, 
computador, 

internet) 

Implantação de 01 (uma) 
Comissão de Auto 
Avaliação Interna 

Realizar 02 (dois) monitoramentos a partir dos 
relatórios da CIA 

• Realizar a análise dos relatórios semestrais da 
CIA; 

• Dar encaminhamento as necessidades de 
melhoria conforme relatórios; 

• Realizar as orientações aos docentes que 
necessitam de apoio pedagógico. 

Julho/2022 
Dezembro/2
022 

Computador 
Internet 

02 (duas) Análises e 
encaminhamento de 

providências dos 
relatórios da CIA 
(AVALIA FAMED)  

Realizar 01 (um) Levantamento de Necessidades de 
Capacitação Interna 

• Organizar capacitação docente na semana de 
planejamento 2022.4 conforme demanda 

Junho/ 2022 Computador e 
Internet 

01 (uma) Capacitação 
Docente conforme 
demanda de LNCI  

Ter 50% de docentes com pelo menos 9 (nove) 
produções nos últimos 3 anos  

• Fomentar e acompanhar a produção docente 
semestralmente com metas estipuladas 

Julho/ 2022 Computador e 
Internet 

24 (vinte e quatro) 
Docentes com 09 (nove) 
produções científicas nos 

últimos 03 (três) anos 

Realizar 01 (um) Teste de Progresso (TP) aplicado aos 
estudantes da FAMED 

• Articular inscrição da FAMED junto à ABEM 

• Articular com Curso de Medicina Campus Belém 
aplicação de TP na FAMED 

Agosto/2022 Computador 
Internet 
Papel 

Caneta 
Pastas 

 

01 (um) Teste de 
progresso realizado 

Objetivo: Ampliar a Comunicação da coordenação com estudantes e professores 

META AÇÕES NECESSÁRIAS PRAZO RECURSOS INDICADORES DE 
ACOMPANHAMENTO 
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Alimentar mensalmente canais de comunicação 
institucionais (Manter/criar/ampliar) 

• Ampla divulgação de informes, resoluções, 
manuais do aluno bem como outras informações de 
interesse acadêmico pelo Website do curso, 
facebook, twiter, instagran, mail list, etc 

Mensal Computador 
Internet 

 

12 (doze) atualizações 
das plataformas digitais 

da FAMED 

EIXO – PEDAGÓGICO 

Objetivo: Acompanhar e estimular a Relação Institucional com Discente 

META AÇÕES NECESSÁRIAS PRAZO RECURSOS INDICADORES DE 
ACOMPANHAMENTO 

100 % dos alunos matriculados em seus componentes 
curriculares a cada semestre 

• Coordenar a matrícula e a inscrição dos 
estudantes nos componentes curriculares do curso; 

• Realizar, semestralmente, o controle do número 
de períodos letivos já cursados pelos estudantes 
matriculados no curso. 

Primeira 
semana de 
Março 2022 
Primeira 
semana de 
Agosto 2022 

Computador  
Internet 

02 (dois) monitoramentos 
de matrícula/ano (vagas 

ofertadas x alunos 
matriculados) 

Realizar 01 (uma) semana acadêmica anual • Realizar o planejamento da semana acadêmica 
com Direção do Campus Altamira 

• Estabelecer contato com palestrantes 

• Definir plano de ação da semana acadêmica 

Primeira 
semana de 
Março 2022 
 

Computador 
Internet 

Som 
Datashow 
Canetas 
Pastas 

Realização de 01 (uma) 
Semana Acadêmica/ano 

100% dos alunos conhecem o Plano de Ensino dos 
Eixos que compõem o Manual do Aluno do Período 
Letivo 

• Ampla divulgação do Manual do Aluno pelos 
Docentes e nas redes digitais da FAMED 

Primeira 
semana de 
Março 2022 
Primeira 
semana de 
Agosto 2022 

Computador 
Internet 

02 (duas) Alimentações 
Regulares (Período 

Letivo) dos Manuais do 
Aluno nas plataformas 

digitais da FAMED 

100% dos alunos conhecem os Programas de Apoio 
ao Discente 

• Ampla divulgação dos programas de apoio ao 
Discente na Semana Acadêmica e nas redes digitais 
da FAMED 

Semana 
Acadêmica 
 
 

Computador 
Internet 

Realização de 01 (uma) 
Semana Acadêmica/ano 

Objetivo: Constituir espaço para discussão dos trabalhos de extensão, pesquisa e ensino 
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META AÇÕES NECESSÁRIAS PRAZO RECURSOS INDICADORES DE 
ACOMPANHAMENTO 

Divulgar semestral os projetos de extensão, pesquisa e 
ensino para professores e estudantes do curso 

• Ampla divulgação por canais de comunicação da 
FAMED 

Semestral  Computador 
Internet 

02 (duas) atualizações 
anuais dos Projetos com 

vigência. 

Objetivo: Acompanhar o desenvolvimento do PPC do Curso 

META AÇÕES NECESSÁRIAS PRAZO RECURSOS INDICADORES DE 
ACOMPANHAMENTO 

Revisão Anual do PPC do Curso • (Re)Organizar a oferta de disciplinas optativas, 
TCC, entre outros 

• Analisar a pertinência e oportunidade de adições, 
ajustes e reformulação curriculares 

Anual Reunião NDE e 
Conselho FAMED 

01 (uma) revisão/ano do 
PPC do Curso 

Objetivo: Incentivar a participação dos estudantes em eventos e espaços da universidade 

META AÇÕES NECESSÁRIAS PRAZO RECURSOS INDICADORES DE 
ACOMPANHAMENTO 

Divulgar MENSALMENTE oportunidades de eventos e 
demais programas da universidade 

• Ampla divulgação por canais de comunicação da 
FAMED 

Mensal  Computador 
Internet 

12 (doze) 
atualizações/ano 
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EIXO – POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Objetivo: Fortalecer a Institucionalidade com a Comunidade Acadêmica e Sociedade  

META AÇÕES NECESSÁRIAS PRAZO RECURSOS INDICADORES DE 
ACOMPANHAMENTO 

Realizar Fórum de Socialização de Projetos 
Acadêmicos da FAMED na Região Xingu 

• Programar Fórum de divulgação de projetos junto 
aos municípios da Região 

• Articular junto à Comissão Intergestora Regional 
participação das instâncias de saúde dos municípios 
da região. 

Dezembro/ 
2022 

Computador 
Internet 

Som 
Datashow 
Canetas 
Pastas 

01 (um) Fórum de 
Socialização dos 

Projetos da FAMED na 
região Xingu 

 

 


