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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

Goiânia, 18 de agosto de 2022 

 

VOCÊ SABE POR QUE E COMO A FACULDADE DA POLÍCIA MILITAR FOI 

CRIADA? 

 

O Estatuto da Fundação Tiradentes, em seu art. 5º, especifica sua finalidade assistencial 

aos Policiais Militares de Goiás, Pensionistas e Dependentes, compreendendo 

assistência social em geral, assistência em saúde, e também, assistência educacional.  

 

Nesse contexto, o Programa Educacional da Fundação Tiradentes facilita acesso do 

beneficiário à educação de nível superior por meio de programas de descontos na 

Faculdade da Polícia Militar, Instituição de Ensino Superior Privada, criada e mantida 

pela Fundação Tiradentes, com objetivos que vão além dessa facilidade.  

A FPM contribui para o desenvolvimento do ensino, da extensão e pesquisa, ampliando 

assim, os serviços assistenciais prestados pela Fundação Tiradentes, seja por meio do 

emprego de recursos humanos, seja pela mobilização de recursos junto às entidades 

parceiras.  

 

A FPM foi criada como suporte às ações assistenciais promovidas pela Fundação 

Tiradentes, inclusive do ponto de vista econômico e apoio às ações de saúde 

necessárias ao policial militar, criando um ciclo virtuoso em que o programa 

educacional contribui com o programa assistencial, e vice-versa. Por isso, os primeiros 

cursos de graduação oferecidos, têm ligação direta com a função da FT em promover 

saúde e assistência social, que são: Biomedicina, Enfermagem, Educação Física 

(Bacharelado) e pós-graduação. A Faculdade iniciou suas atividades, com conceito 4 no 

MEC em todos os atos regulatórios, ou seja, Institucional (Credenciamento) e 

Autorização de Cursos, sendo uma das poucas faculdades do estado de Goiás com tal 

pontuação no ano de 2017.  

 



 

Av. Contorno, 2185 - Setor Central - Goiânia (GO) - CEP: 74055-140 
Fone: (62) 3269-3399 - Website: www.tiradentes.org.br 

Como consequência, um ecossistema sustentável vem sendo construído. Hoje, o 

Hospital do Policial Militar (HPM) é campo de estágio para os alunos da faculdade, que 

através do ensino e da pesquisa representam um importante suporte nos atendimentos 

ofertados, diante de um cenário complexo de redução do quadro de saúde da 

instituição, em decorrência de mudanças legislativas e previdenciárias.  

 

Diferente dos recursos do Fundo de Assistência Social (FAS) e de Fardamento, que são 

“carimbados”, os da FPM são os únicos que podem ser remanejados e aplicados, sem 

que haja impedimento de chancela de recurso, portanto, são fundamentais. O retorno 

da FPM para o policial militar é intangível e tem ocorrido através de importantes 

contrapartidas em apoio à assistência ao policial militar e sua família. Alunos Estagiários 

atuam diretamente no HPM no suporte ao atendimento aos pacientes, além de 

importantes parcerias nacionais e internacionais para projetos de pesquisa em saúde, já 

iniciadas, com resultados que se reverterão em bem-estar e novos serviços ao policial 

militar, e ainda com benfeitorias realizadas em áreas antes ociosas e degradadas no 

HPM, que foram revertidas para a criação de um novo pronto atendimento exclusivo 

aos pacientes relacionados à Covid-19, durante a pandemia. 

 

Além do suporte no dia a dia das demandas do policial militar, a FPM também tem um 

papel importante no financiamento dos programas e manutenção dos projetos da FT, 

gerando 8% na receita da Fundação Tiradentes no ano de 2020.  

 

No podcast FAZ TODA DIFERENÇA, disponibilizado pela Fundação Tiradentes, há um 

episódio que apresenta toda a estratégia de criação da IES, que mostra seu diferencial, 

baseado nos mesmos pilares de educação dos Colégios Militares de Goiás, exemplos de 

sucesso no ensino fundamental e médio no Estado. Ouça o episódio no canal do 

YouTube https://youtu.be/XlqHiKYZhKY ou na sua plataforma preferida de podcast: 

Spotfy, Deezer, Google Podcast. 

 

 

Recurso para a criação da FPM 

A Faculdade da Polícia Militar, por ser uma instituição privada de ensino superior, tem 

suas despesas custeadas pelas mensalidades dos alunos. E isso ocorreu desde o início 

https://youtu.be/XlqHiKYZhKY
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de suas atividades. Os investimentos iniciais foram feitos através de empréstimos, que 

foram quitados através das mensalidades ao longo dos primeiros anos de 

funcionamento. Inicialmente, não houve grandes impactos de investimentos em 

estrutura física, pois a Secretaria de Estado de Educação (Seduce), cedeu, através de 

parceria, as instalações do Colégio Militar Polivalente Modelo Vasco dos Reis (CPMG) em 

horários distintos às aulas regulares dos ensinos fundamental e médio. Com o 

crescimento do número de alunos e, consequentemente de sua receita, a FPM foi 

transferida para seu endereço sede, mantida ainda pelo próprio negócio. No 

planejamento, outros investimentos poderão ser executados, conforme viabilizados 

pelo aumento de alunos e consequente aumento de receita.  

 

Descontos para o militar 

Para o ingresso na Faculdade da Polícia Militar, instituição privada de ensino superior, é 

necessário prestar o vestibular, que ocorre semestralmente. Com o pagamento das 

mensalidades de seus ingressantes, é gerada a fonte de recursos para manutenção e 

investimentos da FPM.  

 

Para o beneficiário, a faculdade oferece a partir de 30% de desconto, como 

consequência direta do programa educacional da Fundação Tiradentes. Neste 2º 

semestre de 2022, o desconto pode chegar a 50%. Entende-se por beneficiário não 

apenas o militar ou pensionista, mas também seus dependentes legais, ou seja, cônjuge 

e filhos até 24 anos. O interessado pode buscar mais informações por meio do telefone 

e WhatsApp 62 9 9699-3855, bem como no site e redes sociais da FPM.  

 

Acesse https://www.faculdadepm.edu.br/ e siga suas redes sociais informadas no 

rodapé do site.  

https://www.faculdadepm.edu.br/

