
www.fametro.com.br
/Fametro @Fametro



desenvolve ações de extensão nas áreas de geração e ocupação de renda e saúde, 

priorizando as comunidades do seu entorno. Essas ações visam à promoção do 

conhecimento, da ética e da cidadania a partir da construção conjunta: instituição, 

colaboradores, alunos e comunidade nas mais diversas ações e práticas conscientes de 

responsabilidade social, crescimento pessoal e empregabilidade. Essas ações estão 

embasadas no PDI, que elenca como um de seus princípios fundamentais, “captar demandas 

da sociedade, em especial da comunidade no entorno da 

FAMETRO, para orientar as ações de extensão com base em 

princípios éticos, bem como aplicações dos projetos 

pedagógicos”. O Programa de Responsabilidade Social 

apresenta como foco o incentivo ao voluntariado, ao 

desenvolvimento comunitário no âmbito do meio ambiente, 

saúde coletiva e desenvolvimento sustentável. Ao 

sistematizar as suas ações de responsabilidade 

socioambiental, a FAMETRO objetiva 

contribuir para o desenvolvimento 

sustentável das comunidades, bem como 

promover a qualidade de vida de seus 

colaboradores e comunidade acadêmica. A 

sistematização das ações de Responsabilidade Social 

proporcionou à FAMETRO a condecoração do Selo de 

Instituição Socialmente Responsável, desde 2008 até 

2016, conferido pela Associação Brasileira das 

Mantenedoras do Ensino Superior – ABMES.

A Fametro 



No âmbito da Responsabilidade Social,

a FAMETRO contempla ações contínuas que visam à melhoria da qualidade de vida de 

alunos, funcionários e comunidade do entorno da instituição. Cabe destacar que a 

perspectiva socialmente responsável é também norteadora nas práticas de extensão e 

pesquisa, tendo em vista a premissa de que toda ação interventiva na realidade deve se 

orientar pelo respeito aos grupos e comunidades, assim como pelo compromisso de 

construir um saber competente, teórica e tecnicamente, sensível às dificuldades enfrentadas 

pelas populações no seu cotidiano.

O programa de Responsabilidade Social da FAMETRO compreende 

ações junto às comunidades (priorizando o seu entorno) e a alguns 

parceiros, desde o ano de

2005. Para tanto, conta com a participação de 

colaboradores, professores, alunos, coordenadores 

e voluntários. Destacam-se, dentre outras, a 

participação no “Programa de Formação 

Cidadã”, Fórum de Responsabilidade 

Socioambiental do Instituto Portal de 

Educação e as ações referentes ao “Dia 

Nacional da Responsabilidade Social das IES”, 

registrando-se sua participação desde o ano de 2006.

A seguir, apresentamos as ações de Responsabilidade Social 

direcionados para a comunidade realizadas em 2016. As ações 

estão distribuídas pelas atividades de Programa Permanente, 

que são as atividades realizadas de forma sistemática ao longo 

de todo o ano e pelos demais eventos realizados tais como: 

projetos, cursos e palestras.





ATIVIDADES Direito

Atendimento Jurídico

- Descrição:

Programa do curso de Direito, tem por objetivo 
prestar assistência jurídica para a comunidade 
hipossuficiente do entorno da instituição de 
ensino. Além disso, busca-se enfatizar com a 
aproximação da faculdade à comunidade o 
caráter social que o curso de Direito impõe.

- Endereço:
NPJ - Núcleo de Prática Jurídica
Rua Conselheiro Estelita Nº 515 - Centro, 
Fortaleza - CE



ATIVIDADES Enfermagem

Vamos Cuidar da
sua Saúde

- Descrição:

Programa do curso de Enfermagem, tem por 
objetivo prestar assistência para a comunidade 
do entorno com a realização de consulta de 
enfermagem, verificação de glicemia e 
colesterol, aferição de pressão arterial e 
avaliação cardíaca.

- Endereço:
Clínica Integrada de Saúde Fametro
Rua Liberato Barroso Nº 1503 - Centro, 
Fortaleza - CE



ATIVIDADES Odontologia

Atendimento 
Odontológico

- Descrição:

Programa do curso de Odontologia, tem por 
objetivo prestar assistência para a comunidade 
do entorno com a realização de consulta, 
avaliação, limpeza, restaurações, extrações, 
profilaxias, aplicações de flúor, exames clínicos 
e radiológicos para detectar lesões bucais e 
orientações sobre saúde bucal estão entre os 
procedimentos do dia a dia do complexo 
odontológico.

- Endereço:
Complexo Odontológico
Av. Filomeno Gomes Nº 184 - 
Jacarecanga, Fortaleza - CE



ATIVIDADES Enfermagem

Grupo de Idosos: 
Construindo a Melhor 
Idade

- Descrição:

O programa visa a promoção do envolvimento 
de discentes e docentes da Fametro pensando 
na lógica do trabalho multiprofissional. 
Aconteceram encontros todas as terças-feiras 
com os idosos moradores do entorno, sendo 
trabalhado por meio de oficinas de diversos 
assuntos.

- Endereço:
Campus Conselheiro Estelita
Rua Conselheiro Estelita Nº 
500- Centro, Fortaleza- 
CE



ATIVIDADES

Projeto “ATÉ QUANDO 
ESPERAR”: Juventude, 
Educação e Cidadania

- Descrição:

O Programa visa promover o aprimoramento da 
formação profissional dos estudantes através de uma 
experiência de intervenção no âmbito da formação 
política e cidadã junto a grupos de adolescentes e 
jovens em situação de vulnerabilidade social. As 
atividades são realizadas sob orientação de professor 
supervisor do corpo docente do Curso de Graduação 
em Serviço Social. Os alunos selecionados participam 
de um curso de preparação e em seguida iniciam os 
atendimentos com a orientação do docente 
responsável.

- Endereço:
Instituição O Pequeno 
Nazareno
Rua Senador Alencar, 1324- 
Centro, Fortaleza- CE

Serviço Social



ATIVIDADES

Ginástica Laboral

- Descrição:

O programa é direcionado para os funcionários 
e cuidadores da Instituição Lar Tores de Melo, 
tem por objetivo proporcionar boas condições 
físicas e mentais à equipe no ambiente de 
trabalho. Os encontros ocorreram duas vezes 
por semana com atividades de, alongamento, 
respiração postural, controle e percepção 
corporal e compensação dos músculos.

- Endereço:
Instituição Lar Torres de Melo
R. Júlio Pinto, 1832 - Jacarecanga, 
Fortaleza - CE

Educação Física



ATIVIDADES Todos os cursos

Fametro na Praça

- Descrição:

O programa visa a integração da comunidade por meio 
de atividades desenvolvidas pelos cursos da Fametro. 
Ocorre em Praças de Fortaleza nas manhãs de 2 sábados 
por semestre. A ação leva saúde, bem estar, informações 
sobre os direitos do cidadão e empreendedorismo à 
comunidade. Dentre as atividades oferecidas estão 
avaliação respiratória do risco cardiovascular e postural, 
orientação sobre o uso de medicamentos, aferição de 
pressão arterial, índice glicêmico, orientação sobre 
elaboração de currículos e empreendedorismo, além de 
atividades recreativas e educativas. A programação é 
gratuita e funciona de 9h às 12h.

- Praças visitadas:
Praça do Liceu - Ação realizada em 16/04
Praça do Ferreira - Ação realizada em 08/10
Praça de Messejana - Ação realizada em 12/11



ATIVIDADES Farmácia

Serviço de Cuidado 
Farmacêutico

- Descrição:

Programa do curso de Farmácia, tem por 
objetivo oferecer o serviço de cuidados 
farmacêuticos gratuitos a pacientes idosos e 
cuidadores. Os atendimentos foram realizados 
todas as sextas-feiras.

- Endereço:
Clínica Integrada de Saúde Fametro
Rua Liberato Barroso Nº 1503 - Centro, 
Fortaleza - CE





ATIVIDADES Todos os cursos

Ação Shopping Benfica

- Descrição:

Em julho, foi realizada uma ação de serviços 
gratuitos em diversas áreas para a comunidade 
no Shopping Benfica. Dentre as atividades, 
destacamos: atividades recreativas, aferição de 
pressão arterial, vacinação, orientações de 
saúde, jurídicas e de como elaborar seu currículo 
foram algumas delas.

- Endereço:
Shopping Benfica
Av. Carapinima, 2200 - Benfica, 
Fortaleza - CE



ATIVIDADES Gastronomia

Curso de Extensão: 
Fabricação de Pães 
Recheados Doces e 
Salgados

- Descrição:

Em julho, foi realizado um curso de extensão 
gratuito para a comunidade do entorno de 
Fabricação de Pães Recheados, Doces e 
Salgados. O objetivo deste curso foi ensinar os 
alunos a produzir pães recheados doces e 
salgados de maneira artesanal e de forma 
industrializada.

- Endereço:
Clínica Integrada de Saúde 
Fametro
Rua Liberato Barroso Nº 
1503 - Centro, Fortaleza 
- CE



ATIVIDADES

Seminário - A conjuntura 
atual e os impactos nas 
políticas públicas e no 
serviço social

- Descrição:

Em agosto, foi realizado um Seminário 
Inaugural de Serviço Social gratuito para a 
comunidade do entrono, com a participação da 
Dra. Ieda Maria Nobre de Castro. O seminário 
teve como enfoque maior a questão da 
intervenção dos assistentes sociais no campo 
das políticas públicas.

- Endereço:
Campus Conselheiro Estelita
Rua Conselheiro Estelita Nº 500- 
Centro, Fortaleza- CE

Serviço Social



ATIVIDADES Gastronomia

Oficina de Hambúrguer

- Descrição:

Em outubro, foi realizada uma oficina de 
HAMBÚRGUER aberta para a comunidade do 
entorno. O objetivo da oficina foi apresentar a 
história do hambúrguer, seus nutrientes e como 
preparar um sanduíche nutritivo, balanceado e 
saudável.

- Endereço:
Clínica Integrada de Saúde Fametro
Rua Liberato Barroso Nº 1503 - Centro, 
Fortaleza - CE



ATIVIDADES

IV Noite de Ginástica
- Descrição:

Em outubro foi realizada a IV Noite de 
Ginástica. O evento teve como temática 
"Olimpíadas" e foi aberto para a comunidade do 
entorno. O projeto tem o objetivo de 
incentivar os alunos e demais público a praticar 
atividades física e assim ter uma vida mais 
saudável e ativa.

- Endereço:
Campus Guilherme Rocha
Rua Conselheiro Estelita Nº 264 - 
Centro, Fortaleza - CE

Educação Física



ATIVIDADES Educação Física

VII Festival de Dança

- Descrição:

Em novembro foi realizado o VII Festival de 
Dança, sob a temática "Danças Interacionais", 
aberto para a comunidade do entorno. O 
evento tem como objetivo promover a dança 
como expressão artística e contribuir para 
difusão cultural.

- Endereço:
Campus Conselheiro Estelita
Rua Conselheiro Estelita Nº 500- 
Centro, Fortaleza- CE



ATIVIDADES Psicologia

Psicologia Hospitalar: 
desafios e possibilidades

- Descrição:

Em novembro foi realizada palestra gratuita 
para a comunidade do entorno sobre 
"Psicologia Hospitalar: desafios e 
possibilidades". O evento teve como objetivo 
debater sobre o processo de adoecimento, 
visando a minimização do sofrimento 
provocado pela hospitalização.

- Endereço:
Campus Conselheiro Estelita
Rua Conselheiro Estelita Nº 500- 
Centro, Fortaleza- CE



ATIVIDADES Psicologia

Surdez e Inclusão: relato 
de experiências

- Descrição:

Em novembro foi realizada palestra gratuita 
para a comunidade do entrono sobre Surdez e 
Inclusão: relato de experiências, com a 
participação da professora convidada Ms. 
Vanessa Teixeira de Freitas Nogueira.

- Endereço:
Campus Conselheiro Estelita
Rua Conselheiro Estelita Nº 500- 
Centro, Fortaleza- CE



ATIVIDADES Gastronomia

Feira de Negócios na 
Gastronomia

- Descrição:

Em novembro foi realizada Feira de Negócios 
da Gastronomia. Trata-se de um evento 
realizado pelos alunos do curso de Gastronomia 
com objetivo de apresentar o conteúdo e 
práticas ensinadas em sala de aula para a 
comunidade acadêmica e comunidade do 
entorno.

- Endereço:
Campus Conselheiro Estelita
Rua Conselheiro Estelita Nº 500- 
Centro, Fortaleza- CE



ATIVIDADES Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Palestra: Desmistificando 
a Ciência dos Dados 
(Data Science)

- Descrição:

Em dezembro foi realizada palestra gratuita 
"Desmistificando a Ciência dos Dados (Data 
Science)", com Nauber Goes do (SERPRO). A 
palestra teve como objetivo apresentar de 
forma rápida como empregar os recursos de 
sistemas de banco de dados de forma eficiente 
e racional.

- Endereço:
Campus Conselheiro Estelita
Rua Conselheiro Estelita Nº 
500- Centro, Fortaleza- 
CE



ATIVIDADES Todos os cursos

Conectados no Lacre

- Descrição:

Trata-se de uma campanha iniciada pelo curso 
de Fisioterapia, que possui como objetivo de 
arrecadar lacres de latinhas, que serão trocados 
por cadeiras de rodas. A ação beneficiará o Lar 
Torres de Melo - instituição sem fins lucrativos, 
voltada para a assistência social e promoção 
humana, com finalidade específica de prestar 
assistência integral a pessoas idosas. Os lacres 
foram arrecadados até 31/12 e entregue a 
instituição no dia 02/01/2017. Trata-se de uma 
campanha permanente que vem sendo 
desenvolvida por todos os cursos da Fametro.

- Endereço:
Todos os campi da Fametro, 
Fortaleza - CE



ATIVIDADES Estética e
Cosmética

Atendimento Estético à 
Gestantes

- Descrição:

Em novembro e dezembro foi realizado 
atendimento gratuito à gestantes da 
comunidade do entorno com a prestação de 
serviços de limpeza de pele e controle de acne, 
higienização e hidratação facial, estética e 
gestantes: desvendando mitos.

- Endereço:
Clínica Integrada de Saúde Fametro
Rua Liberato Barroso Nº 1503 - Centro, 
Fortaleza - CE



ATIVIDADES Fisioterapia

Prática de Terapias 
Manuais

- Descrição:

Em dezembro foi realizado curso gratuito para 
comunidade do entrono sobre Prática de 
Terapias Manuais. O objetivo do curso foi 
avaliar a dor e a disfunção do público com 
queixa de dor corporal, por tensão muscular 
e/ou decorrente de má postura.

- Endereço:
Campus Conselheiro Estelita
Rua Conselheiro Estelita Nº 500- 
Centro, Fortaleza- CE



ATIVIDADES Todos os cursos

II Festival de Libras 
Fametro

- Descrição:

Em dezembro foi realizado o II Festival de 
Libras gratuito para a comunidade do entorno. 
O evento acontece como finalização da 
disciplina de Libras e teve apresentações de 
músicas individuais e em grupo.

- Endereço:
Campus Conselheiro Estelita
Rua Conselheiro Estelita Nº 500- 
Centro, Fortaleza- CE



A sistematização das ações de Responsabilidade Social 
proporcionou à FAMETRO a renovação da condecoração 
do Selo de Instituição Socialmente Responsável, em 2016, 
conferido pela Associação Brasileira das Mantenedoras do 
Ensino Superior – ABMES, assim como a comenda de 
Responsabilidade Socioambiental do Fórum de 
Responsabilidade Socioambiental do Instituto Educação 
Portal (IEP).




