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Apresentação 
 

 

Sou Arthur de Almeida Medeiros, nascido em 19 de 

janeiro de 1985 em Campo Grande. A cidade Morena é 

o local onde cresci e me formei.  

O início da minha trajetória profissional ocorreu em 

2003, quando ingressei no curso de Fisioterapia da 

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). 

O período de graduação foi marcado pela intensa 

dedicação não somente aos estudos, mas também as 

demais atividades deste processo – ensino, pesquisa e 

extensão. Estas experiências foram gatilhos para 

despertar em mim o desejo em seguir a carreira 

acadêmica.  

Ao término do curso, em dezembro de 2006, já tinha a certeza de que realizar o 

mestrado seria a minha próxima etapa, e foi por isso que em 2007 participei do processo 

de seleção do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Desenvolvimento da Região 

Centro-Oeste (PPGSD) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e fui 

aprovado para iniciar o curso de mestrado.   

A defesa da dissertação ocorreu em abril de 2009, e na sequência prestei concurso 

na UFMS para compor o quadro de docentes do curso de Fisioterapia, que havia sido 

criado recentemente, em 2008. Não houve a aprovação, mas a experiência foi suficiente 

para que eu pudesse direcionar a minha trajetória profissional e acadêmica.   

Em janeiro de 2010 fui aprovado no processo seletivo para docente no curso de 

Fisioterapia no Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná, em Rondônia, onde iniciei 

minha carreira docente. No início de 2011 fui convidado a ser coordenador do curso, 

função que exerci até julho de 2012, momento que me mudei para Cuiabá (MT) para 

atuar na Universidade de Cuiabá (UNIC). 

As experiências pessoais e profissionais que tive neste período foram fundamentais 

e contribuíram para minha aprovação no concurso para docente do curso de Fisioterapia 

da UFMS em novembro de 2013.  

Desde 05 de fevereiro de 2014 a UFMS tem sido o local de trabalho, mas também 

continuou sendo o local de aprendizado, e entre 2015 e 2017 realizei o curso de 

doutorado também no PPGSD. 

Sempre fui muito dedicado aos estudos, e foi por isso e em busca de qualificação 

pessoal e profissional que em julho de 2019 iniciei o pós-doutorado no Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi um 

período de intenso aprendizado que se encerrou em janeiro de 2021.1 

                                                           
1 http://lattes.cnpq.br/4390913887382221 

http://lattes.cnpq.br/4390913887382221
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Atuação na UFMS 
 

 

Ingressei na UFMS em 2014 em concurso específico para a área de Saúde Coletiva 

no curso de Fisioterapia, e desde então todas as minhas atividades - ensino, pesquisa e 

extensão - têm sido desenvolvidas nesta área.  

Na graduação, atuo no curso de Fisioterapia nos componentes curriculares Saúde e 

Cidadania V e VI, que abordam, respectivamente, a respeito do Núcleo Ampliado de 

Saúde da Família e Atenção Básica e das Redes de Atenção à Saúde, e também atuo 

como supervisor no estágio curricular obrigatório realizado na atenção primária à saúde.  

No ensino da pós-graduação, contribuí nos Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde - Atenção ao Paciente Crítico, Residência Profissional em 

Saúde - Medicina Veterinária, e Residência Multiprofissional em Reabilitação Física, e 

recentemente fui credenciado como docente permanente no Programa de Pós-

Graduação em Saúde da Família.  

No âmbito da gestão tive a oportunidade de contribuir enquanto coordenador da 

Coordenação de Gestão Acadêmica (COAC) do Inisa desde a criação do instituto (março 

de 2017) até julho de 2019. Este foi um período de grande aprendizado e que forneceu 

um amplo conhecimento acerca da organização pedagógica e administrativa da UFMS e 

do Inisa.  

O Inisa apresenta como visão “Ser excelência na formação em saúde, sob os 

preceitos da interprofissionalidade, inclusão e responsabilidade social, a partir do 

desenvolvimento técnico-docente, metodologias inovadoras de ensino e da integração 

ensino-serviço-comunidade”, e considerando as demandas recebidas pela COAC, no 

início do primeiro semestre letivo de 2019, realizamos a I Semana Pedagógica que teve 

como objetivo proporcionar um momento para educação permanente dos servidores 

da unidade. 

Neste período que estive na COAC também tive a oportunidade de, em conjunto 

com a direção e com a Coordenação Administrativa (COAD), organizar e realizar a I 

Oficina de Planejamento do Inisa que resultou na elaboração do Plano de 

Desenvolvimento da Unidade (PDU) e que permitiu conhecer profundamente as 

demandas do instituto em todos os aspectos. 

As experiências vividas enquanto docente e coordenador de gestão acadêmica me 

estimulam a lutar pelo fortalecimento e reconhecimento do Inisa.   
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O Instituto Integrado de Saúde 
 

 

Desde 2013 o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) já expressava o desejo 

em promover uma reorganização administrativa, e na ocasião, uma comissão 

constituída para analisar a viabilidade de tal iniciativa, propôs um projeto para a criação 

de três unidades a partir de seu desmembramento.   

Embora tenha havido um grande esforço por parte da comunidade acadêmica para 

a consolidação deste projeto, as condições administrativas da universidade 

inviabilizaram a efetivação daquele projeto.  

Em janeiro de 2017 foi instituída uma nova comissão para a retomada das discussões 

acerca da proposta de desmembramento da unidade. O trabalho desta comissão 

resultou na elaboração de um projeto que foi apresentado ao Conselho Diretor e 

Conselho Universitário e foi aprovado em 21 de março de 2017, criando, a partir da 

extinção do CCBS, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (Facfan), 

o Instituto de Biociências (Inbio) e o Instituto Integrado de Saúde (Inisa). 

Atualmente o Inisa é composto por 51 docentes e 23 técnicos-administrativos, e 

conta com os cursos de graduação em Enfermagem e Fisioterapia; os Programas de 

Residência em Enfermagem Obstétrica, Atenção ao Paciente Crítico, e Reabilitação 

Física; além dos mestrados em Enfermagem; em Saúde da Família, e em Ciências do 

Movimento. Considerando todos os cursos ofertados, a unidade possui, 

aproximadamente, 640 discentes.   

A Clínica Escola Integrada (CEI) também compõe a estrutura administrativa do 

instituto, e oferta atendimento nas áreas de fisioterapia, enfermagem e nutrição a toda 

sociedade. 

 De acordo com os últimos dados da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e 

Finanças (Proplan), considerando as 25 Unidades de Administração Setorial (UAS) da 

UFMS, o Inisa é a 6ª UAS com menor índice de evasão, a 9ª unidade com maior índice 

de projetos  de extensão, e a 5ª unidade com maior índice de projetos de pesquisa.   

Com base nestes dados e em outras variáveis qualitativas e quantitativas é que são 

definidos os critérios para distribuição orçamentária as UAS, e no ano de 2020 o 

orçamento total destinado ao Inisa foi de R$ 121.695,71, distribuídos em R$ 72.966,46 

para custeio, e R$ 48.729,25 para revitalização de laboratórios, posicionando o instituto 

como a 10ª UAS com maior orçamento da UFMS. 
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Programa de Trabalho  - 2021 - 2025 

Eixo Ensino 

 

 

A construção deste programa de trabalho foi realizada com base no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) para o quadriênio 2020 – 2024 e no Plano de 

Desenvolvimento da Unidade (PDU) para o quadriênio 2018-2021, e está organizado em 

quatro eixos centrais: ensino, pesquisa, extensão e gestão.  

As propostas aqui apresentadas amparam-se na missão do Inisa que é “Promover a 

formação integrada de profissionais de saúde visando a produção do cuidado 

humanizado e do conhecimento científico para valorização da vida” e na visão do 

instituto que é “Ser excelência na formação em saúde, sob os preceitos da 

interprofissionalidade, inclusão e responsabilidade social, a partir do desenvolvimento 

técnico-docente, metodologias inovadoras de ensino e da integração ensino-serviço-

comunidade”.  

Assim, este programa de trabalho é composto por diversas propostas que possuem 

como foco o fortalecimento do instituto, através de uma gestão democrática, 

participativa, colaborativa e inclusiva. 

 

 

✓ Iniciar o estudo de criação de uma disciplina de caráter interprofissional a ser 

ofertada pela unidade. 

✓ Fortalecer as ações desenvolvidas pela Comissão de Acompanhamento ao 

Discente no sentido de: 

o conhecer o perfil dos estudantes da unidade; 

o reconhecer os estudantes que demandam de atendimento 

educacional especializado e àqueles em situação de vulnerabilidade 

para prover o suporte adequado; 

o estudar estratégias para a manutenção dos alunos matriculados, 

reduzir a evasão, e aumentar a taxa de sucesso; 

✓ Propor a criação do Fórum de Coordenadores de Curso do Inisa para: 

o constituir uma rede colaborativa entre as coordenações; 

o estimular o trabalho colaborativo com foco no fortalecimento dos 

cursos, e consequentemente melhorar as avaliações;  

o promover a integração entre o ensino de graduação e de pós-

graduação; 

o fortalecer a integração entre os cursos de graduação; 

o estimular a integração entre os cursos de pós-graduação; 

o propor a criação de área verde comum entre os cursos de graduação; 

o articular com os coordenadores dos programas de pós-graduação 

stricto sensu e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp) 

estratégias para a melhoria dos indicadores dos programas de pós-
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Eixo Pesquisa 

Eixo Extensão 

Eixo Gestão 
Gestão Financeira 

graduação, e posteriormente elaborar proposta de criação dos cursos 

de doutorado para os programas do instituto; 

o estabelecer mecanismos para acompanhamento dos egressos; 

o analisar a viabilidade de criação de novos programas de pós-

graduação. 

 

 

  

✓ Ampliar a divulgação de editais de fomento à pesquisa aos servidores do 

Inisa. 

✓ Dar visibilidade às pesquisas desenvolvidas pelos servidores do Inisa.  

✓ Elaborar com a Comissão Setorial de Pesquisa (CSP) e com a Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação (Propp) estratégias para prover suporte aos 

pesquisadores da unidade, e para fortalecer os grupos de pesquisa existentes 

do instituto. 

 

 

 

 

✓ Ampliar a divulgação de editais de fomento às ações extensionistas aos 

servidores do Inisa. 

✓ Dar visibilidade aos projetos de extensão coordenados por servidores do 

Inisa.  

✓ Elaborar com a Comissão Setorial de Extensão (CSE) e com a a Pró-Reitoria 

de Extensão, Cultura e Esportes (Proece) estratégias para prover suporte aos 

coordenadores de ações de extensão ofertadas pela unidade. 

 

  

 

 

 

 

✓ Criar a cultura da gestão participativa, democrática e eficiente para a 

execução financeira da unidade, a partir da definição coletiva e colaborativa 

das prioridades, baseadas em um planejamento estratégico.  

✓ Otimizar a utilização dos recursos financeiros da unidade com a proposição 

de atas de registro de preço que atendam as demandas da unidade.  

✓ Analisar com o Conselho da Unidade as possibilidades para ampliar o volume 

de receita própria do instituto.  
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Gestão dos Recursos Humanos 

Gestão Administrativa 

 

  

✓ Fazer gestão junto a Reitoria, Vice-Reitoria e Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas (Progep) para a ampliação do quadro de docentes e técnicos-

administrativos do Inisa.  

✓ Propor atividades de qualificação aos servidores do instituto, e dar 

continuidade as atividades da Semana Pedagógica, iniciada em 2019. 

✓ Analisar a viabilidade para a constituição de um Núcleo de Aprimoramento 

Profissional aos servidores do Inisa. 

✓ Articular junto ao Curso de Psicologia a possibilidade de criação de um grupo 

de apoio/atendimento aos discentes do Inisa.  

 

 

 

 

✓ Estimular a participação dos centros acadêmicos e das associações atléticas 

dos cursos do Inisa nas ações desenvolvidas pela Comissão de 

Acompanhamento Discente. 

✓ Fazer gestão junto a Reitoria, Vice-Reitoria e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (Propp) para o estudo da viabilidade para o pagamento de função 

gratificada de coordenação de curso (FCC) aos coordenadores dos Programas 

de Residência. 

✓ Estimular a participação dos representantes discentes no conselho da 

unidade. 

✓ Garantir a pluralidade das representações no conselho da unidade 

✓ Solicitar a Agecom a criação de propostas de identidade visual do instituto, 

para que estas possam ser colocadas para a apreciação e escolha da 

comunidade acadêmica do Inisa. 

✓ Estabelecer diálogo contínuo e direto com discentes, docentes e técnicos 

administrativos para acolhimento das demandas.  

✓ Articular os diferentes serviços oferecidos pela CEI no sentindo de promover 

a integração na perspectiva da educação interprofissional e prática 

colaborativa.  

✓ Construir dispositivos de avaliação dos serviços oferecidos pela CEI que 

considerem a percepção dos usuários, técnicos-administrativos, docentes e 

discentes.  

✓ Fortalecer a comunicação interna e externa de modo a dar transparência e 

visibilidade as ações desenvolvidas pelo instituto.   
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Gestão da Infraestrutura 
 

  

✓ Solicitar a continuidade das obras de revitalização dos prédios do Inisa. 

✓ Promover a modernização das salas de aula. 

✓ Realizar o monitoramento contínuo dos equipamentos e das instalações da 

unidade para a realização de manutenção preventiva e/ou corretiva em 

tempo oportuno. 

✓ Propor a Comissão Central de Elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) - 2020-2024 a inclusão da solicitação de ampliação da 

estrutura física do Inisa nas metas de expansão da infraestrutura física da 

universidade que constam no PDI para que assim possamos: 

o estruturar os laboratórios de pesquisa e melhorar organização dos 

laboratórios de ensino; 

o construir uma área de convivência dos estudantes com refeitório; 

o construir o almoxarifado do instituto; 

o estruturar a sala de videoconferência. 
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Considerações Finais 

Contato 

 

 

 

O programa de trabalho que apresento a vocês é um somatório de experiências 

individuais e coletivas e que refletem o anseio pelo fortalecimento e reconhecimento 

do Inisa. 

A minha trajetória pessoal e profissional sempre foi de muito diálogo, esforço, 

dedicação, compromisso e respeito, e é por isso que me apresento a vocês e me coloco 

a disposição como candidato a Direção do Inisa, para que possamos caminhar no sentido 

da construção coletiva, colaborativa e democrática. 

 

 

Juntos pelo Inisa 
 

 

 

 

 

 

  

 

arthur.medeiros@ufms.br 

(67) 98116-6770 

mailto:arthur.medeiros@ufms.br

