PROGRAMAS PERMANENTES
•

Clínica Integrada de Saúde

•

Núcleo de Prática Jurídica (NPJ)

•

Complexo Odontológico
PROJETOS

•

Projeto O Canto das Emoções

•

Projeto Cuidando do Cuidador

•

Feira de Artesanato

•

Projeto de Extensão “Até quando esperar?: juventude, educação
e cidadania”

•

Projeto Grupo de Idosos: Construindo a Melhor Idade
AÇÕES/EVENTOS

•

Cursos de Extensão Gratuitos

•

Ação Lar Torres de Melo

•

Ação Dia do Jornalista - Jornal O Povo

•

Fametro na Praça Nossa Senhora de Fátima (13 de Maio)

•

Ação Creche Castelinho Vermelho

•

1º Psicafé - Loucura e Trabalho

•

Fametro na Praça Coração de Jesus

•

Doação para o Centro Comunitário Nossa Senhora Medianeira.

•

1º Edição Fametro na Comunidade

•

Ação de Prevenção e Combate ao Suicídio

•

Ação Abrigo de Homens

•

Fametro na Praça Lago do Jacarey

•

2ª Edição Fametro na Comunidade

•

Atendimento à Gestante

- Descrição:
Programa Permanente a Clínica Integrada de Saúde Fametro é um ambiente acadêmico
criado para os alunos desenvolverem e executarem as atividades práticas dos cursos de
Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Estética e Cosmética e Psicologia. O
espaço oferece estrutura e equipamentos necessários para a realização das aulas
práticas, o que proporciona a melhor experiência de aprendizado. A Clínica atende a
comunidade, reforçando o compromisso social da Fametro e comprometimento não só
com a qualidade do ensino, mas também com os interesses e necessidades sociais.
As atividades realizadas gratuitamente são:

Enfermagem (Consulta hiperdia; Avaliação clínica;
Consulta adolescente; Puericultura; Atendimento a
gestantes). Farmácia (Consulta ao idoso). Fisioterapia
(Clínica da dor). Psicologia (Orientação profissional).
Nutrição (Projeto Nutrieduca; Atendimento à
gestante; Atendimento à criança; Atendimento a
hipertenso e diabéticos). Estética e Cosmética
(Estética capilar; Estética facial; Estética corporal;
Massagem; Gestante - Drenagem Linfática Manual
Corporal, Clareamento de Virilha e Axilas, Controle de
Acne e Seborreia Facial).
Totalizamos 3.070 atendimentos no ano de 2017.
- Endereço:
Rua Liberato Barroso
Nº 1503
Bairro: Centro
Fortaleza - CE

Descrição:
Programa permanente 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.
No semestre 2017.1 o núcleo passou a funcionar 6 dias da semana com diferentes
tipos de atividades práticas. As segundas, quartas e sábados são prestados
atendimentos jurídicos em convênio com a Defensoria Pública do Estado do
Ceará. As terças e quintas o Núcleo funciona como Centro de Mediação e
Conciliação visando a tentativa de auto composição dos conflitos trazidos pelos
assistidos do NPJ.
.
No semestre 2017.2, 404 novos atendimentos
foram iniciados. O NPJ possui também 2 dias de
atendimento para a efetivação de conciliações e
mediações. No que tange à quantidade de
sessões para a tentativa de auto composição,
foram designadas 94 delas, com uma média de 4
ou 5 por dia.
- Endereço:
NPJ - Núcleo de Prática Jurídica
Rua Conselheiro Estelita N° 515
Bairro: Centro
Fortaleza - CE

- Descrição
Programa permanente do curso de Odontologia para atendimento gratuito à
comunidade. Atividades realizadas: 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.
A partir de Agosto/2017 foi iniciado atendimento Odontológico Infantil com
serviços de prevenção, tratamento dental de cáries e outras doenças bocal, além de
casos simples de aparelho ortodôntico. Apresentamos os serviços disponibilizados
no complexo:
Clínica de Cirurgia I; Clínica de Cirurgia II; Dentística e
Prótese; Clínica Integrada I; Clínica Integrada II; Clínica de
Radiologia; Semiologia; Triagem; Eixo de Pério-Cirurgia
Implante; Eixo de endodontia.
TOTALIZANDO: 2.452 atendimentos em 2017.

- Endereço:

Av. Filomeno Gomes N°184
Bairro: Jacarecanga
Fortaleza-CE

- Descrição:
Projeto dos cursos de Administração e Psicologia que tem como objetivo promover
atividade de promoção de saúde com foco na qualidade de vida, através da música,
dos assistidos da casa da Vovó Dedé. O programa conta com a participação de 1
professor e 6 alunos voluntários.
A Casa de Vovó Dedé é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 1993 na
Barra do Ceará, tem como missão promover o desenvolvimento humano, pessoal e
profissional, por meio da arte, cultura e educação de crianças e jovens de seis a
vinte e nove anos em situação de vulnerabilidade social.

- Endereço:
Casa de Vovó Dedé
Bairro: Pirambu
Fortaleza-CE

- Descrição:
Trata-se de um projeto do curso de Psicologia que tem por objetivo promover
atividades de promoção à saúde com foco na qualidade de vida dos trabalhadores da
Creche Amadeu de Barros Leal.
O Projeto conta com a participação de 1 professor e 10 alunos voluntários.
Atualmente a Creche atende cerca de 140 crianças em situação de vulnerabilidade
social.

- Endereço:
Creche Amadeus Barros Leal
Bairro: jacarecanga
Fortaleza-CE

- Descrição:
Trata-se de um projeto realizado pelos artesões da Associação dos Empreendedores
do Município de Fortaleza - ASSEF.
A exposição acontece uma vez ao mês no pátio principal da faculdade. Essa parceria
reforça a importância do artesanato para a cultura e economia do país.

- Endereço:

Rua Conselheiro Estelita, N°500
Bairro: Jacarecanga
Fortaleza-CE

- Descrição:
O Projeto de Extensão “Até quando esperar?: juventude, educação e cidadania”
trata-se de uma iniciativa da Coordenação do Curso de Graduação em Serviço
Social, e 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 desenvolvidas junto à
Associação O Pequeno Nazareno. Trata-se de
uma organização nacional de referencia na luta
por dignidade e justiça para a infância que busca a
sensibilização da sociedade para o enfrentamento
a problemática das crianças e adolescentes em
situação de rua e a implementação de políticas
públicas efetivas.
O Projeto conta com a participação de 1
professor e 8 alunos voluntários.

- Endereço:
Rua Senador Alencar
N° 1324
Brairro: Centro
Fortaleza - CE

- Descrição:
Projeto do curso de Enfermagem que visa a promoção do envolvimento de
discentes e docentes da Fametro pensando na lógica do trabalho
multiprofissional. Acontece encontros todas as terças-feiras com os idosos do
entorno, sendo trabalhado por meio de oficinas de diversos assuntos.
O Projeto conta com a participação de 1 professor e 6 alunos voluntários.

- Endereço:

Rua Conselheiro Estelita, N°500
Bairro: Jacarecanga
Fortaleza-CE

- Descrição:
Dia 02 de Junho, o curso de Educação Física
realizou seu VIII Festival de Dança, sob a
temática filmes infantis. O evento foi aberto
ao público e o ingresso foi 1kg de alimento não
perecível para posterior doação.
Trata-se de um projeto de extensão
desenvolvido pelo curso de Educação Física.

- Endereço:

Rua Conselheiro Estelita, N°500
Bairro: Jacarecanga
Fortaleza-CE

- Descrição:

Foram abertas inscrições gratuitas para 55 cursos de extensão no período de férias
em Janeiro/2017.
Foram ofertadas 6.151 vagas divididas em atividades voltadas para as áreas de
Saúde e Bem Estar, Gastronomia e Nutrição, Administração, Ciências Contábeis e
Gestão, Direito, Serviço Social e Tecnologia.
Os cursos foram realizados na semana de 16 e 20 de janeiro, nos turnos da manhã
(8h às 12h) e tarde (14h às 18h). Todas as aulas foram ministradas na sede da
Fametro e na Clínica Integrada de Saúde. Aproximadamente 500 pessoas estiveram
presentes nos cursos.

- Endereço:

Rua Conselheiro Estelita, N°500
Bairro: Jacarecanga
Fortaleza-CE

- Descrição:
Dia 11 de abril, o curso de Estética realizou ação voluntária no Lar Torres de
Melo. Dentre as atividades realizadas estão maquiagem, unhas, cuidado e muito
amor para com os idosos do Lar.
O Lar Torres de Melo é uma associação sem fins lucrativos, que presta serviço
integral às pessoas idosas carentes, de ambos os sexos, a partir de 60 anos, em
regime de internato.
- Endereço:
Lar torres de Melo
Bairro: Jacarecanga
Fortaleza - CE

- Descrição:
Dia 07 de abril, os acadêmicos do curso de Fisioterapia realizaram uma ação de
bem estar para os profissionais da comunicação na sede do Jornal O Povo em
comemoração ao dia do Jornalista.
Os serviços oferecidos foram: massagem funcional e práticas de terapias
manuais com objetivo de aliviar tensões e dores.

- Endereço:
Sede do Jornal O Povo
Bairro: Fátima
Fortaleza - CE

- Descrição:
No dia 06 de maio, foi realizada a 4ª edição do Fametro na Praça Nossa Senhora de Fátima
(13 de Maio). O programa permanente 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 foi gratuita teve início a partir das 9h
e término às 12h.Nessa edição tivemos uma novidade:
a unidade do Vapt Vupt esteve presente com a
emissão de carteira de identidade (1ª via) gratuita.
Estiveram presentes no evento: 18 professores, 75
alunos, 1 profissional de marketing, 5 funcionários de
apoio a organização e 1 coordenador do evento.
Totalizando 100 colaboradores e foram realizados
cerca de 55 atendimentos a população.

- Endereço:
13 de Maio, S/N – Fátima
Bairro: Centro
Fortaleza - CE

- Descrição:
Os alunos do curso de Nutrição promoveram uma ação de educação nutricional
no período de 20 a 22/maio, na Creche Castelinho Vermelho do Corpo de
Bombeiros. O intuito da atividade foi realizar uma avaliação nutricional e
promover mudanças de hábitos alimentares com educação nutricional.

- Endereço:
Rua Liberato Barroso, 1475
Bairro: Centro
Fortaleza - CE

- Descrição:
Dia 07 de junho, o curso de Psicologia realizou um fórum de debate sobre as
Reformas Trabalhistas e da Previdência e os Impactos Psicológicos e Sociais. O
evento foi gratuito e aberto para a comunidade

- Endereço:

Rua Conselheiro Estelita, N°500
Bairro: Jacarecanga
Fortaleza-CE

- Descrição:
Dia 10 de junho, foi realizada a 5ª edição do Fametro na Praça Coração de Jesus. O
programa permanente 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 tem início de 9h às 12h.
Estiveram presentes durante o evento: 22
professores, 76 alunos, 1 profissional de
marketing, 5 funcionários de apoio a organização
e 1 coordenador do evento. Totalizando 105
colaboradores e foram realizados cerca de 135
atendimentos a população.

- Endereço:
Av. Duque de Caxias
N° 135
Bairro: Centro
Fortaleza - CE

- Descrição:
A Fametro, por meio do Núcleo de Extensão e Responsabilidade Social fez a
doação de equipamentos ao Centro Comunitário Nossa Senhora da
Medianeira. A instituição funciona há mais de 40 anos e seus trabalhos são
voltados ao atendimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos,
moradores dos bairros Farias Brito, Otávio Bonfim e adjacências.
Foram doadas 35 cadeiras de sala de aula, 2 lousas, 3 armários de ferro, 2
armários, além de mesas e birôs.

- Endereço:
Rua General Clarindo de
Queiroz N° 2018
Bairro: Otávio Bonfim
Fortaleza - CE

- Descrição:
Trata-se de uma ação que tem por objetivo promover a integração da instituição com a
sociedade, é desenvolvido por professores e acadêmicos voluntários de todos os cursos de
graduação da faculdade e tem como foco estimular os alunos a exercitar a responsabilidade social
e a vivenciar na prática o conhecimento adquirido em sala de aula. A primeira edição foi realizada
no Centro Comunitário Nossa Senhora Medianeira, localizado no bairro Otávio Bonfim,
atualmente a instituição atende crianças, jovens e adultos com serviços de educação, saúde e
lazer. O evento aconteceu no período de 3 a 7 de julho, foi uma semana intensa de atividades. A
ação contemplou cursos e oficinas com temas voltados à saúde, beleza, análise e
desenvolvimento de sistemas e gastronomia.
Além das oficinas, a iniciativa levou ao público serviços e
atividades como fabricação de pães recheados doces e
salgados, oficina de pizza, avaliação nutricional, cuidados
com idosos e recém-nascidos, consulta de enfermagem,
contação de história e oficina de pintura, excel básico,
clínica da dor, massagem, dentre outros.
Estiveram presentes durante o evento: 14 professores,
62 alunos, 1 profissional de marketing, 4 funcionários de
apoio a organização e 1 coordenador do evento. Foram
realizados mais de 300 atendimentos a comunidade
durante toda a ação.

- Endereço:
Rua General Clarindo de
Queiroz N° 2018
Bairro: Otávio Bonfim
Fortaleza - CE

- Descrição:
Dia 16 de setembro, o curso de Psicologia realizou ação de prevenção e combate
ao suicídio no Calçadão da Praia de Iracema. A ação foi organizada pelo psicólogo e
Prof. David Maia e contou com um grupo de 12 alunos voluntários. O grupo
realizou a entrega de informativos e botons no calçadão e prestaram orientações
sobre a prevenção do suicídio.
A atividade integra a programação do Setembro Amarelo que tem o objetivo de
informar a população sobre a necessidade de observar a saúde mental de familiares
e amigos.

- Endereço:
Praia de Iracema
Bairro: Praia de Iracema
Fortaleza - CE

- Descrição
Dia 18 de setembro, o curso de Enfermagem realizou ação voluntária no Abrigo de
homens localizado no bairro Jacarecanga. As atividades realizadas foram consulta,
avaliação clínica de enfermagem e teste de glicemia. Foi realizada triagem inicial
para direcionamento dos casos necessários para a Clínica Integrada Fametro.
O Abrigo de Homens funciona desde 2014 e tem por objetivo o acolhimento de
pessoas em situação de rua. A unidade possui funcionamento 24 horas para atender
até 50 pessoas. Os moradores de rua são encaminhados para o abrigo por meio dos
Centros de Referência para População em Situação de Rua (Centros Pop) e dos
Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), atualmente é
patrocinado pela Prefeitura de Fortaleza.

Estiveram presentes durante a ação: 2 professoras,
10 alunos voluntários e foram realizados cerca de
25 atendimentos.

- Endereço:

Abrigo de Homens
Bairro: Jacarecanga
Fortaleza - CE

- Descrição:
Dia 07 de outubro, foi realizada a 6ª edição do Fametro na Praça do Lago do
Jacarey. O programa permanente visa a integração da comunidade por meio de
atividades desenvolvidas pelos cursos da Fametro. Ocorre em Praças de Fortaleza
no final de tarde de um sábado 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 foi gratuita e teve
início a partir das 17h às 20h.
Estiveram presentes durante o evento: 10
professores, 46 alunos, 1 profissional de
marketing, 2 funcionários de relacionamento, 1
representante da pós graduação, 5 funcionários
de apoio a organização e 1 coordenador do
evento. Totalizando 66 colaboradores. Foram
realizados cerca de 89 atendimentos à
população.
- Endereço:
Praça Lago jacarey
Bairro: Cidade dos
Funcionários
Fortaleza - CE

- Descrição:
Trata-se de uma ação que tem por objetivo promover a integração da instituição com a
sociedade, é desenvolvido por professores e acadêmicos voluntários de todos os cursos de
graduação da faculdade e tem como foco estimular os alunos a exercitar a responsabilidade
social e a vivenciar na prática o conhecimento adquirido em sala de aula. A segunda edição foi
realizada na Casa de Vovó Dedé, localizada no bairro Barra do Ceará. A instituição tem o
objetivo de levar música, tecnologia e cultura para a comunidade, através de atividades e
projetos voltados para crianças, jovens e adultos.
O evento aconteceu no período de 11 a 13 de
dezembro, foram 3 dias de atividades intensas no
período da manhã e tarde. A ação contemplou cursos
e oficinas com temas voltados à saúde, beleza, análise
e desenvolvimento de sistemas e gastronomia.
Estiveram presentes durante o evento: 10
professores, 53 alunos, 1 profissional de marketing, 2
funcionários de apoio a organização e 1 coordenador
do evento, total de 67 pessoas. Foram realizados em
torno de 250 atendimentos a comunidade durante
toda a ação.

- Endereço:
Casa de Vovó Dedé
Bairro: Barra do Ceará
Fortaleza - CE

- Descrição:
Nos dias 15 de março, 5 de Abril, 15 de maio, 6 e 13 de Setembro, o curso de
nutrição realizou atendimento nutricional gratuito à gestantes da comunidade.
Os serviços foram realizados na Clínica Integrada da fametro.

- Endereço:
Rua Liberato barroso
N° 1503
Bairro: Centro
Fortaleza - Ce

