
 

 

 

PDI - Informações institucionais 
 

Apresentação 

A Faculdade IBCMED é uma Instituição de Ensino Superior, cuja diversidade 

política, cultural, étnica e geográfica delineia a área geoeducacional de sua 

abrangência e foi concebida para atender às necessidades da comunidade local e 

regional no que diz respeito à formação de cidadãos no Ensino Superior, nas 

diversas modalidades de ensino e para fomentar o desenvolvimento da região de 

Sete Lagoas - MG. 

MANTENEDORA: INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS JUSCELINO 
KUBITSCHEK LTDA – IBCMED 

CNPJ: 08.178.668/0001-35 

ENDEREÇO: Rua Fernando Lanza, 53. Centro. Sete Lagoas/MG. CEP 35700-545. 

TELEFONE: 0800-892-4884 

PORTAL: IBCMED.COM 

 

MANTIDA: Faculdade IBCMED 

SIGLA: IBCMED 

ENDEREÇO: Rua Fernando Lanza, 53. Centro. Sete Lagoas/MG. CEP 35700-545. 

TELEFONE: 0800-892-4884 

PORTAL: FACULDADE.IBCMED.COM 

 

 

 

 

 



 

 

 

HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

A Faculdade IBCMED, com limite territorial de atuação circunscrito ao Município de 

Sete Lagoas, Minas Gerais, na Rua Fernando Lanza, 53. Bairro Centro, Sete Lagoas 

- MG - CEP 35700-545, é uma instituição isolada, particular, de educação superior de 

caráter técnico, educativo e cultural, regida pela legislação educacional, pelo 

contrato social da entidade mantenedora e pelo Regimento Geral. 

A Faculdade IBCMED é mantida pelo Instituto Brasileiro de Ciências Médicas 

Juscelino Kubitscheck Ltda, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 08.178.668/0001-35, protocolada no 

Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas de Sete Lagoas/MG sob nº 

58.006 e registrada no livro A-13, sob nº 6290, constituída no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas de Sete Lagoas/MG sob o protocolo nº 058006, registro nº 00620 

do Livro A-1, de 27/6/2006. 

A criação da Faculdade IBCMED, anteriormente denominada Faculdade Presidente 

JK, ocorreu em 2006. Em 2017 foi adquirida por um grupo com elevada experiência 

no campo educacional, motivados pelo ideal de promover novas oportunidades de 

continuidade de estudos aos jovens egressos do ensino médio na cidade de Sete 

Lagoas e trazer para a região um ensino de qualidade. 

A Faculdade IBCMED tem CI – Conceito Institucional 4 e foi credenciada pela 

Portaria 307 de 04/04/2012, D.O.U. de 9/4/2012. 

 

 

 



 

 

MISSÃO 

 

A missão da Faculdade IBCMED é “Educar com excelência as gerações, apoiando 

seus projetos de vida, a realização de seus sonhos e contribuindo para uma 

melhor vida em sociedade”. 

 

VISÃO DE FUTURO 

 

Considerando o atual contexto em que está inserida, a Faculdade IBCMED idealiza 

uma nova reestruturação da IES com sólido planejamento e organização de respeito 

ao futuro e transparência nas ações. Assim tem por visão “Ser reconhecida como 

uma Faculdade de excelência, comprometida com o sucesso das futuras 

gerações, realizando seus sonhos e contribuindo para uma melhor vida em 

sociedade.” 

 

VALORES 

● Comprometimento 

● Inovação 

● Respeito 

● Responsabilidade Social 

 


