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A

missão

institucional

é

incentivar

a

transformação social com projetos em que
alunos e professores se unem para atenderem
à população mais necessitada, atuando junto à
comunidade do entorno dos campi.

coronavírus e em virtude do isolamento social,

BREVE

ações

da

Agenda

Socioambiental

de

foram

Responsabilidade
adaptadas

e

desenvolvidas de forma remota. Em 2021,
ainda

HISTÓRICO

neste

cenário,

mas

com

o

retorno

gradativo de algumas atividades presenciais,
muitas ações ocorreram de forma remota e
algumas foram realizadas de forma presencial,
possibilitando
professores

a
de

atuação
forma

de

híbrida,

alunos

e

junto

às

iniciativas sociais planejadas.

Foram realizadas, palestras, LIVES, rodas de

Laureate Brasil, mantenedora da FMU | FIAM-

conversa, workshops, mostra de talentos, feiras

criação

da

Coordenação

Nacional

de

Responsabilidade Social.

de fazer a diferença no mundo, os aspectos da
social

com

alta

adesão

da

comunidade

acadêmica e público externo. Já entre as

Com o compromisso de formar pessoas capazes
responsabilidade

temáticas, entre outras ações no ambiente
remoto,

são

considerados

na

intervenções presenciais, contamos com um
megaposto

de

vacinação,

atendimentos

e

orientações de saúde à pessoas em situação de

formação dos estudantes. Assim sendo, a FMU |

vulnerabilidade social, além de prestações de

FIAM-FAAM

serviços e orientações jurídicos agendadas a

cumpriu

Responsabilidade

a

Social

Agenda

Nacional

de

e tem proporcionado

maior amplitude e sinergia às ações anualmente.

comunidade externa.

foram

firmadas

e

renovadas, como o Instituto Limpa Brasil e a

Responsável”

da

ABMES

que

reafirma

o

compromisso da FMU | FIAM FAAM com a
sociedade.

Ainda no contexto de pandemia, o “NERA Núcleo de Estudos Étnico-Raciais“ da FMU |
FIAM

FAAM

reconhecidas

foi
e

uma

das

iniciativas

aptas

a

receberem

o ”Selo Municipal de Direitos Humanos e
Diversidade” da Prefeitura de São Paulo. A
FMU | FIAM FAAM, oficialmente, compõe
a Rede de Organizações do Selo, um espaço
exclusivo para troca de experiências entre as

Em 2018 muitas mudanças aconteceram na Rede
FAAM até metade desse ano. Uma delas foi a

importantes

renovação do “Selo Instituição Socialmente

Em 2020, no cenário da pandemia do novo

as

Parcerias

organizações

reconhecidas

pela

Secretaria

Municipal de São Paulo como socialmente
responsável. É a segunda vez que somos
contemplados com este reconhecimento.

Este relatório apresenta como a FMU | FIAM
FAAM

contribuiu

no

ano

de

2021

para

transformar positivamente, não só o mundo
acadêmico, mas também a sociedade que o
cerca, para construir o futuro desejado.

Boa leitura!

REGISTROS
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REGISTROS
DAS AÇÕES
O Repositório de Responsabilidade Social foi implementado em maio de 2019 com o objetivo de
padronizar o recebimento dos resultados e evidências das ações sociais referentes a Agenda e
aos Programas e Projetos de Extensão, como também obter fácil acesso as informações quando
necessário consultar o planejamento das IES e elaborar relatórios.

Em 2021, tivemos a criação do site da QA, o que facilitou a entrega dos resultados. O Repositório
está localizado no OneDrive e as líderes de Responsabilidade Social e Extensão da FMU | FIAM
FAAM possuem acesso. Há pastas com o nome das ações que servem para depositar as
evidências, como fotos, vídeos e comunicações realizadas. Também existe uma pasta chamada
Resultados Ações, contendo uma planilha para cada IES reportar os indicadores das atividades
desenvolvidas ao longo do ano.

Os únicos resultados coletados fora do Repositório foram os Relatórios Finais de Extensão.
Devido a complexidade dos dados, os indicadores foram solicitados por meio de um formulário
no forms.

As evidências das iniciativas depositadas pela Liderança de Responsabilidade Socioambiental de
cada escola, em pastas do OneDrive da QA são repassadas para as pastas do REPOSITÓRIO da
Rede.

AQUI PODERÁ INSERIR ALGUMA FOTO

REGISTROS
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Modelo de instrução compartilhado com os docentes para gestão dos dados
e reporte de resultados.

SOBRE A AGENDA

AGENDA
de Responsabilidade
Socioambiental

AGENDA
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IMPACTO

TRANSFORMADOR

TEMAS
A Agenda dispõe de ações com variados temas, contribuindo
assim para o cumprimento da Agenda 2030 com os 17 ODS.
Responsabilidade Social, Cidadania e Cultura

A Agenda Nacional de Responsabilidade Social apresenta

todas as principais frentes de atuação da FMU | FIAM-FAAM.

Sustentabilidade e Meio Ambiente

Para a FMU | FIAM-FAAM,
a Responsabilidade
Social deve fazer parte
das ações cotidianas.

Direitos Humanos, Justiça Social, Diversidade e Inclusão

Empreendedorismo Social

ORGANIZAÇÃO DA AGENDA

Edital de Extensão
Trote Solidário/Ação do Bem

Ações Permanentes

Campanhas de arrecadação

Parcerias com Governo

Parcerias não Governamentais

Ações de Diversidade

Ações Culturais

Ações Mensais
Agenda Cultural

Ações Anuais

Doações

Ações de Impacto Social

Ações por segmento

Prêmio Laureate Brasil
Semana de Resp. Social

Ações Semestrais
Trote Solidário
Ações do Bem
Ações de Diversidade

Global Days of Service

Dia Mundial do Meio Ambiente
Semana de Responsabilidade Social

CADA AÇÃO
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AÇÕES
PERMANENTES

Cards NAP 2.0

RECONHECIMENTOS E
CONQUISTAS

Parcerias
com
Órgãos
Governamentais
e
NãoGovernamentais para desenvolver e executar ações que
consigam impactar verdadeiramente a sociedade.

AÇÕES SEMESTRAIS

AÇÕES ANUAIS
Semana de Responsabilidade Social - Acontece sempre no
mês de setembro. As IES constroem uma agenda positiva de
eventos, cursos, oficinas, palestras, ações sociais voltadas
para dentro e fora dos seus campi. O objetivo é reafirmar o
compromisso com a Responsabilidade Socioambiental e
promover maior interação entre a comunidade acadêmica e a
sociedade. Busca-se seguir o calendário de campanhas da
ABMES para a renovação do selo de Empresa Socialmente
Responsável.

Ação de Impacto Local
- São ações que as IES já
desenvolvem em parceria contínua com alguma instituição
que geram impacto local.

Ações para Diversidade – Rodas de Conversa: Proporcionar um
diálogo aberto com estudantes, professores e colaboradores
sobre os temas: deficiências, gênero, orientação sexual, raça,
religião e saúde mental para ampliar conceitos e enfrentar os
preconceitos. Realização de Rodas mensais, podendo ser
abordado um ou mais temas a cada mês. Serão conduzidas por
profissionais do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico – NAP
e professores TI´s (Tempo Integral) selecionados para a ação,
sendo liderada pela Qualidade Acadêmica de cada IES.
Trote Solidário - Início de cada semestre letivo. Deve ser
construído em parceria com os docentes, Núcleo de
Atendimento Psicopedagógico (NAP), Coordenadores de Curso
e Representantes Estudantis. Realizar atividades diversas: doação
de sangue, cadastramento para doação de medula óssea,
captação de doações, gincanas, ações para “adotar” uma praça,
escola, ação cultural ou artística, LIVES, rodas de conversa,
workshops, etc.
Ações do Bem - Ação emblemática institucional para realizar
atividades que promovem o bem a instituições, grupos sociais,
comunidades, etc. Devem estar sempre atreladas aos ODS
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) - ONU.

Renovação do
“Selo Instituição
Socialmente Responsável ”
2 0 2 0 -2 0 2 1 | F M U F I A M F A A M .

CADA AÇÃO
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RECONHECIMENTOS E
CONQUISTAS

AÇÕES CULTURAIS

Agenda Cultural 15X15 - Ações que divulguem e fomentem
a cultura nas IES. Devem ser promovidas por estudantes com
a supervisão de professor tempo integral (TI). A captação é de
responsabilidade
da
Qualidade
Acadêmica
e
a
comunicação/divulgação da Equipe de Marketing e
Comunicação. São 15min de apresentação cultural a cada 15
dias. São exemplos de ações 15X15: exposição de fotografia,
artes. apresentação de canto, coral, música, dança, teatro,
poesia. Projeção de filme, curtas, clipes, etc.
Com o cenário da pandemia do novo Corona vírus, as ações
da Agenda Cultura 15X15 foram substituídas por uma
“Mostra Virtual de Talentos”, com adaptação da mostra
artística de alunos e colaboradores das IES, para o ambiente
virtual. Em 2021, tivemos a nossa “Terceira edição da Mostra
Virtual de Talentos”.

O “Núcleo de Estudos Étnico-Raciais“
NERA foi uma das iniciativas
reconhecidas e aptas a receberem
o ”Selo Municipal
de Direitos Humanos e
Diversidade” da Prefeitura de São
Paulo em 2021.

Cartaz da terceira Mostra
Virtual de Talentos - 2021

Oficina de upcycling: “Um novo
significado: transformar uma calça
jeans em jardineira ou
macacãozinho”. Curso de Moda

Apresentação musical do aluno
Vinicius Marques, tocando
Desenho da estudante Pietra
baixo para Mostra Virtual de
Oliveira para Mostra Virtual de Talentos 2021.1
Talentos 2021.1

Ações por Segmento - São ações que buscam fortalecer os Eixos e
Linhas da Política e Extensão. Como exemplo: parceria com Instituto
Limpa Brasil, Ong que tem por foco o debate socioambiental.
Realização de Piloto com o4 IES onde o Instituto tem sede: São
Paulo, Recife e Salvador

A Agenda Nacional de
Responsabilidade Social possui ampla
articulação com a Política de Extensão
da IES, com vinculação orgânica a
seus Eixos e Linhas e, por conseguinte,
contribui sobremaneira para o
fortalecimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da
ONU (Agenda 2030)

RENOVAÇÃO 2021

Reitor Manuel N. da
Furriela apresenta o
troféu do Selo Municipal
de Direitos Humanos e
Diversidade.

INDICADORES GERAIS

Trote
SOLIDÁRIO

TROTE SOLIDÁRIO
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O PÚBLICO
O público engajado nas ações
durante as duas edições do Trote
Solidário

49

Colaboradores

334
Docentes

5.322

OS RESULTADOS

Curso de
Artes Visuais

A participação dos docentes, estudantes e colaboradores
foi essencial para o desenvolvimento das comunidades
do entorno:

Total de
ações

A FMU | FIAM FAAM realiza uma série de atividades nos meses de fevereiro, março, agosto e setembro para
celebrar o início das aulas e promover a integração entre os alunos ingressantes e os veteranos, o Trote Solidário.
No ano de 2021, diversas ações ocorreram de forma remota e contaram com o engajamento da comunidade
acadêmica, entre elas palestras sobre inteligência emocional, setembro amarelo, ações ambientais e muito mais!

50

Estudantes

5.705

Total de voluntários

Modalidade
presencial e
EAD

Total de pessoas
impactadas

17.471

AÇÕES principais
Principais ações em 2021.1 e 2021.2

World Clean Up Day
Produção de posts para divulgação
visando promover a limpeza
solidária, adaptando a ação de
limpeza de microlixos para o
ambiente digital em parceria com
a ONG Limpa Brasil.
Boas vindas Escola MEDVET
Welcome com a Coordenação
Trote solidário – vacinas
contra COVID-19

Dia do Advogado no Trote
solidário

ODS

MAIS
RELACIONADOS

INDICADORES GERAIS

Ações de

DIVERSIDADE

AÇÕES DE DIVERSIDADE
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RODAS DE CONVERSA
E OUTROS EVENTOS

MULHERES
NA CIÊNCIA

A pr e se n ça do n e gro n a s diversas
á r e as d a mod a
F a d iga por compa ix ão:
pr ofission ais d a sa ú d e

Cr oqu is: dos pa dr õe s de merca do à
in clu são socia l
Michel Fou cault e a histór ia do
cor po: con struções,
descon struções e o cu idar de si

No mês da mulher, os cursos de Comunicação

S e ma na d a Con scie n tização e
P r e v e nção a A lie n ação P a r e ntal 

homenageiam mulheres que tornam possível o avanço
nas ciências de comunicação e que possuem suas
produções

cientificas

frequentemente

em

nossos

currículos.

OS RESULTADOS
Total de
docentes

Total de
discentes

352

11.160

Total de
Participantes

Total de
Intervenções

67.021

89

ODS

Modalidade
presencial e
EAD
Total de
Colaboradores

11

MAIS RELACIONADOS

INDICADORES GERAIS

Ações
CULTURAIS

AGENDA CULTURAL
FIAM FAAM. RE L ATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

HABILIDADES
ARTÍSTICAS E
CULTURAIS
Durante o ano de 2021 a FMU | FIAM-FAAM promoveu diversas
atividades culturais de forma remota. Vários talentos foram
relevados: dança, poesia e música, mostrando que cultura faz

A palestra teve como objetivo apresentar e debater

parte do processo de formação de profissionais e cidadãos.

possibilidades profissionais do designer de serviços no atual
mercado de trabalho

Modalidade
presencial e
EAD
Total de
discentes

489
Mostra Matiz Audiovisual – Diversidade, Direitos Humanos e
Cultura de Paz. Mais de 100 participantes.

Total de
Participantes

3.780

OS RESULTADOS
Total de
Atividades

5

Total de
Docentes e
colaboradores

37

ODS

MAIS RELACIONADOS

INDICADORES GERAIS

III World Clean Up Day

Ações

AMBIENTAIS
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AÇÕES AMBIENTAIS

Modalidade
presencial e
EAD

O PÚBLICO
O público engajado nas ações
ambientais durante 2020.

POR UM
PLANETA MAIS
SUSTENTÁVEL

4

Colaboradores

61

Docentes

5.768
Discentes

5.833

Total de voluntários

OS RESULTADOS
Total de
ações

33

Diversas ações voltadas para a conscientização e preservação do meio ambiente foram

Total de pessoas
impactadas

8.847

realizadas em 2021, com o destaque para as lives do Dia da Terra.

A FMU foi selecionada para compor
a Comissão Municipal para o

AÇÕES

Desenvolvimento Sustentável de SP,
órgão colegiado que visa internalizar,
difundir e dar transparência ao processo

Semana da Água – Educação
Ambiental, um olhar para o Futuro
Semana da Água – Ações
Sustentáveis no Meio Urbano
Visita remota: Prato Verde
Sustentável
Agroecologia: Desafios para
construção de sociedades mais
justas

de implementação da Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável da
Organização das Nações Unidas (ONU).

ODS

MAIS RELACIONADOS

INDICADORES GERAIS

Semana de

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

SEMANA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Ações ocorridas no mês de
Setembro
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O PÚBLICO

O público engajado nas
ações durante os dias 23 a 28 de
setembro.

A Semana de Responsabilidade Social é o período em que a FMU | FIAM
FAAM desenvolve ações voltadas para o público interno e externo,
demonstrando o compromisso com as causas sociais.

32

738

Colaboradores

Docentes

1857

Discente

2.627

Total de voluntários

AÇÕES principais
Liste as principais ações realizadas durante a
Semana de RS de 2021:
• Visita Monitorada - Consulado do Japão;
• Debater sobre o Dia Internacional da Igualdade da Mulher;
• Palestra de Comemoração ao Dia do Advogado;
• Ciências - afinal, sabemos o que é?;
• A política externa em direitos humanos do Brasil atual na ONU;
• Conversa sobre Setembro Amarelo;
• Núcleo de Estudo e Pesquisa em Relações Internacionais – NESPRI.

OS RESULTADOS

A participação dos docentes, estudantes e colaboradores foi
essencial para o desenvolvimento das iniciativas:

Total de
ações

32

Total de pessoas
impactadas

14.824
Modalidade
presencial e
EAD

Renovação do
“Selo Instituição Socialmente
Responsável” 2021.

Live E-lixo

Live Musicoterapia e saúde mental em
tempos de Pandemia

INDICADORES GERAIS

AÇÕES GLOBAIS
de Responsabilidade
Socioambiental
AGENDA DE OUTUBRO

GLOBAL DAYS
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DURANTE O MÊS DE OUTUBRO
C a l e n d á r i o m u nd i a l d a L a u r e a t e q u e e s t i m u la e r e ú n e a ç õ e s d e i mp a c t o s o c i al . T o d o s
o s a n o s , d ur a n t e o mê s d e o u t ub r o, a s IE S o f e r e c e m o p o r t u ni d a de s p a r a e s t u d a n t e s ,
professores

e

f un c ion á r i o s

de

t o do

o

mundo

se

u ni r e m

pa r a

expressar

seu

c o mp r o mi s s o c o m a s c o mu n i d a d e s l o c a i s .

27
Ação Saúde

AÇÕES principais

Modalidade
presencial e
EAD

DOCENTES
ATIVIDADES

XX AÇÃO SAÚDE: Os cursos da escola da saúde e medicina veterinária se unem para realizar palestras

e orientações de saúde e bem-estar.
Ações: "Orientação nutricional; Saúde mental em tempos de pandemia; Meio ambiente e descarte
inteligente de lixo doméstico; Assistência para as vítimas de violência doméstica; Tele-orientações de
Estética, Biomedicina e bem-estar; Tele-orientações sobre Medicina Veterinária e pets e muito mais!

55

15.105

Pessoas beneficiadas

24
COLABORADORES

539
DISCENTES

INDICADORES AGENDA

INDICADORES
GERAIS
da Agenda

INDICADORES SOCIAIS
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Abaixo os principais indicadores das atividades relacionadas a Agenda de Responsabilidade Socioambiental,

ações pontuais promovidas pelos cursos e núcleos de extensão que foram realizadas ao longo de 2021.

2021.1 CAMPANHA DO BEM
• Realizamos 300 iniciativas sociais;
• Mais de 111,5 mil pessoas foram beneficiadas;
• Contamos com a participação de 1.365 docentes;
• 39.700 estudantes, conectados em suas casas, participaram da ações;
• 30 colaboradores envolvidos nas iniciativas.

2021.2 AGENDA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Número de
atividades

Número de
participantes

Número de pessoas
impactadas

Trote Solidário

37

4.464

15.236

Ações de Diversidade + Núcleos

70

7.866

13.815

Ações Culturais

3

367

3.620

Ações Ambientais

28

4.546

7.559

Semana de Responsabilidade Social

32

2.627

14.824

Global Days of Service

27

618

15.105

Ações dos Cursos + Ação do Bem

201

2.385

46.734

Projetos Extensão Universitária

19

1.847

35.246

417

24.720

152.139

Ações

INDICADORES SOCIAIS
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Resultado do ano de 2021

263.639

717
INICIATIVAS
SOCIAIS

PESSOAS

BENEFICIADAS

65.815
PARTICIPANTES
ESTUDANTES, DOCENTES E
COLABORADORES

Modalidade
presencial e EAD

A EXTENSÃO NAS IES

EXTENSÃO
Universitária

A POLÍTICA DE EXTENSÃO

FIAM FAAM. RE L ATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

PRINCÍPIOS

A
POLÍTICA
A Extensão é um processo interdisciplinar, educativo, cultural,
científico e político, por meio do qual se promove uma interação que
transforma não apenas a academia, mas também os setores sociais com os
quais ela interage (FORPROEX, 1987).

EIXOS DE ATUAÇÃO
EIXO 1: RESPONSABILIDADE SOCIAL,
INOVAÇÃO,
ECONOMIA SOLIDÁRIA E CRIATIVA

EIXO 4: DIREITOS
HUMANOS, DIVEERSIDADE,
CIDADANIA E INCLUSÃO

EIXO 2:
SUSTENTABILIDADE E
MEIO AMBIENTE

Igualdade - de valor do ser humano
e garantia de igualdade de direitos
entre eles;
Pluralidade
expressão
da
igualdade e diferença entre as
pessoas, iguais porque humanos e
diferentes porque singulares;
Solidariedade - adesão à causa do
outro, fundada no respeito mútuo e
na interlocução entre sujeitos da
sociedade

OBJETIVOS
Alguns dos nossos objetivos:

Intensificar a relação
bidirecional entre as IES e a
sociedade – integrando
agentes públicos e privados, a
partir da articulação de redes e
parcerias;

História e Atuação

O Brasil de modo geral e a educação em particular, encontram-se contemporaneamente diante de
importantes desafios. As transformações vivenciadas nas últimas décadas convocam a Educação a
tomar assento em lugar de destaque na cena pública. Tornou-se fundamental e indispensável que as
Instituições de Ensino Superior exercitem seu papel social de questionadoras críticas e fomentadoras
de um conhecimento que dialogue e interfira, de maneira propositiva, na realidade social e econômica
em que se inserem.
Diante da análise dessa realidade, dos desafios por ela apresentados e, com o olhar apontado para o
futuro, a Rede Laureate Brasil, reunida num esforço coletivo, operou uma mudança interna
significativa nos últimos anos culminando com um Modelo Acadêmico consistente, que coloca o
estudante e a aprendizagem no lugar que eles devem ocupar numa instituição de ensino, qual seja: no
centro do processo.
A dimensão do Ensino foi toda reestruturada e grande mudanças aconteceram para qualificar ainda
mais nossa ação educadora.

EIXO 3: QUALIDADE DE VIDA E
BEM ESTAR

Resolução Nº 7, de 18 de dezembro de 2018
A Política de Extensão está alinhada com a Resolução Nº 7 do Ministério da
Educação, a exemplo os pontos abaixo:
Art. 4º As atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento)
do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais
deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos;
Art. 7º São consideradas atividades de extensão as intervenções que envolvam
diretamente as comunidades externas às instituições de ensino superior e que
estejam vinculadas à formação do estudante, nos termos desta Resolução, e
conforme normas institucionais próprias.

Estimular a participação
comunidade acadêmica
produção/registro
conhecimento gerado
meio de atividades
extensão;

da
na
do
por
de

Relacionar todas as ações,
projetos,
programas
e
núcleos com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
da ONU (Agenda 2030);

Estimular o engajamento do
corpo docente e discente
aos
Objetivos
de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e relacioná-los com as
disciplinas que desenvolvem
em sala de aula.
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Para realização do presente relatório, contamos com o report de

Neste ano foram desenvolvidas 19 Ações de Extensão que contaram com a participação de 120 Docentes e 1.627

19 Ações entregues em dois momentos, primeiro e segundo

Discentes.

semestre de 2021, pelos docentes responsáveis.

Apresentamos abaixo os resultados das Ações de 2021:

RESULTADOS primeiro semestre

RESULTADOS segundo semestre

811
19

936

19

Participantes
(docentes + discentes +
colaboradores)

Ações

Participantes
(docentes + discentes +
colaboradores)

Ações

17.069
Beneficiários

18.177
35.246
Beneficiários
Totais

Beneficiários
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Todos os programas e projetos de extensão estão vinculados a um ou mais Eixo da Política de
Extensão, assim como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Com os
resultados que obtivemos no ano de 2021 foi possível apenas destacar os Eixos e ODS mais
atuantes.

O DS

mais relacionados
Biomédicos do Bem

1º

EIXO S

mais relacionados

EIXO 1:
RESPONSABILIDADE SOCIAL, INOVAÇÃO,
ECONOMIA SOLIDÁRIA E CRIATIVA

2º
3º

I Simpósio em Agronegócio
e Sustentabilidade

EIXO 3:
SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR

EIXO 4:
DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE, CIDADANIA E INCLUSÃO

Megaposto FMU

A Extensão é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, por meio do qual se promove uma interação que
transforma não apenas a academia, mas também os setores sociais com os quais ela interage (FORPROEX, 1987).
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PÚBLICOS ATENDIDOS

Comunidade discente da FMU | FIAM FAAM

Trabalhadores do manejo de resíduos hospitalares

Comunidade discente de outras IEs

Estagiários de Direito

Comunidade docente da FMU | FIAM FAAM

Estagiários de Artes e Comunicação

Comunidade docente de outras IEs

Trabalhadores do manejo de animais domésticos

Público geral do entorno do campus Santo Amaro

Estagiários de Medicina Veterinária

Associações de Igualdade de Gênero

Estagiários de Enfermagem

Educadores Infantis e de Adultos

Pesquisadores de Saúde Nutricional

Rodas de conversas

Ambiental STEAM FMU

Público em geral

Vítimas de violência doméstica e sexual

Pesquisadores de questões climáticas e ambientais

Medicina Veterinára

Trabalhadores da Saúde Humana e Animal

A EXTENSÃO TRANSFORMA A
FORMAÇÃO DO ESTUDANTE E
A SOCIEDADE

PARCEIROS

PARCEIROS

PARCERIAS
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LIMPA BRASIL
O Instituto Limpa Brasil é uma organização sem fins lucrativos que tem
como objetivo promover a conscientização da população brasileira para o
problema do descarte irregular do lixo urbano por meio da realização de
projetos integrados que envolvem a sociedade civil, o setor privado e os
órgãos do governo. Em parceria com a FMU FIAM FAAM são organizadas
atividades visando estimular a participação dos colaboradores, docentes e
discentes em ações práticas (mutirões de limpeza), vinculada a ações
educativas para estimular a mudança de comportamento e a reflexão sobre
o tema “lixo” e seus impactos sociais, ambientais e econômicos. Em 2021
ocorreram ações individuais, trazendo segurança para o voluntário em
tempos de pandemia.

ASSOCIAÇÃO ETHOS SUSTENTÁVEL

O Programa Prato Verde Sustentável é uma iniciativa de um egresso do
curso de gestão ambiental da FMU, que visa, por meio de hortas urbanas,
promover a educação ambiental e a segurança alimentar de comunidades
periféricas da cidade de São Paulo. O parceria tem como objetivo aumentar
as iniciativas do projeto prato verde sustentável para outros grupos sociais e
envolver os alunos dos cursos de gestão ambiental e engenharia ambiental
na capacitação em hortas, para também atuarem como disseminadores do
projeto e ampliar iniciativas como o prato verde sustentável.

ECOFALANTE

Tem como objetivo promover, a partir da exibição de vídeos com temática
socioambiental, o debate e a conscientização dos alunos. Parceria envolvida:
Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental e NEMA (Núcleo De Estudos Em
Meio Ambiente) do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SP

Em 2021, a FMU | FIAM FAAM renovou o Acordo de Cooperação com a
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, por meio do Núcleo
de Estudos do Meio Ambiente – NEMA, representado pela Prof. Rita Ribas,
para participar da Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável
(AGENDA 2030) 2020-2022

MISSÃO PAZ

Parceria em prol das questões pertinentes ao fenômeno do refúgio e da
migração no Brasil.

OBSERVAÇÃO: As parcerias permanecem firmadas e as atividades, sob planejamento segundo o plano de contingência da COVID-19.

ACNUR

Em 2019, o Centro Universitário FMU firmou um acordo de cooperação
com o ACNUR Brasil – Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados, para a prestação de serviços comunitários e atendimentos
diretamente aos refugiados.

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

O objetivo da parceria é fomentar o voluntariado e promover rodas de
conversa.

ESCOLAS PELO CLIMA

Visando um mundo onde todos os estudantes sejam capazes de agir na
busca de soluções para a crise climática, a FMU | FIAM FAAM tornou-se
uma Instituição signatária do movimento “Escolas pelo Clima”. Trata-se
de uma comunidade de escolas comprometidas com sua função
formativa nesta busca.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA (SMDHC) – SP
A FMU | FIAM FAAM recebeu novamente o Selo de Direitos Humanos da
Prefeitura de SP pelo “Programa de Atenção Especial” como boas práticas de
inclusão, gestão da diversidade e promoção dos direitos humanos. É parte
da Rede de Organizações do Selo.

SECRETARIA DO ADOLESCENTE /
SECRETARIA DA SAÚDE – SP

Parceria para discussão da criação de mídias sociais para o Programa Trote
Solidário. Parceria em desenvolvimento.

ONG OPEN DOOR

A parceria apoia a missão da ONG que é transformar vidas, capacitando
pessoas carentes portadoras de deficiências físicas e visuais por meio do
Programa de Empatia e Humanização na Formação Profissional em Saúde
CisBem – FMU. Parceria em desenvolvimento.

EQUIPE QUALIDADE ACADÊMICA

EQUIPE

EQUIPE

REITOR
Arthur Sperandéo de Macedo

LÍDERES DE RSA E EXTENSÃO
DIRETORIA
VICE-PRESIDENTE ACADÊMICO
Manuel Nabais da Furriela

Elisangela Ronconi Rodrigues (STEAM)
Rogéria Maria Ventura (CISBEM e FMU FIAM FAAM)
Vânia Gomes (HECSA)

VICE-PRESIDENTE ACADÊMICA E INOVAÇÃO
Aline Alves de Andrade
REGULAÇÃO E QUALIDADE
ACADÊMICA
Janile Daniel Moiano Silva

PRODUÇÃO DO RELATÓRIO
Michele Lourenço Folha
Rogéria Maria Ventura (CISBEM e FMU FIAM FAAM)

COORDENAÇÃO DE
QUALIDADE ACADÊMICA
Denise C. Marchesoni
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