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APRESENTAÇÃO
Este relatório ressalta o compromisso do Complexo Educacional FMU e de
seus alunos com o respeito e a promoção da defesa dos direitos humanos, da
qualidade de vida e do meio ambiente.
A FMU entende que sua responsabilidade social compreende os preceitos de
inclusão social, propagação da igualdade dos direitos e oportunidades que
promovam a ascensão das pessoas em uma sociedade cada vez mais globalizada.
Sendo assim, como busca de um processo constante de melhoria, o Complexo
Educacional FMU decidiu elaborar o ‘FMU Social’, com o objetivo de deixar
as ações da Instituição ainda mais claras, reforçando princípios como: ética e
cidadania, presentes desde a fundação da Instituição.
Esta edição apresenta o que foi desenvolvido ao longo do ano de 2012. Aqui,
foram incluídas informações de caráter qualitativo, além dos números e dados
que comprovam a relevância do trabalho e a atuação da Instituição junto à
comunidade.
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MISSÃO E VISÃO
Missão

Promover a formação científica, cultural, tecnológica e humanística de seus
alunos (sob a segura orientação dos seus professores), produzir e difundir novos
conhecimentos e prestar serviços que contribuam para a melhoria da qualidade de
vida da comunidade e para o desenvolvimento de um País melhor.

Visão

Participar efetivamente na formação de pessoas, por meio de ações acadêmicas de
qualidade, fundamentadas em nobres valores e ideais que exaltam: a democracia,
a liberdade, o comportamento ético, o rigor científico, a responsabilidade social, o
espírito de solidariedade, o respeito às diferenças individuais, a prática da cidadania
e o profundo comprometimento com os problemas da realidade brasileira.
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ATENDIMENTO À COMUNIDADE
O Complexo Educacional FMU entende que a ciência e o conhecimento não devem
ficar restritos às suas dependências ou aos seus docentes, alunos e funcionários. Ele
deve ser compartilhado com a comunidade, em situações que resultam em troca de
experiências e aprendizado mútuo. Além disso, há uma série de atividades e projetos
que podem beneficiar àqueles que estão em seu entorno.
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INSTITUTO METROPOLITANO
DE SAÚDE – IMS
Dentre as diversas iniciativas que visam contribuir para formação dos alunos está o
Instituto Metropolitano de Saúde (IMS) - localizado nos Campi Liberdade e Santo Amaro
- que realiza todos os serviços de saúde oferecidos à comunidade, com um conceito
de atendimento integrado e uma abordagem multidisciplinar.
O Instituto tem sua estrutura dividida em núcleos de Análises Clínicas, Enfermagem,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Musicoterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia. Criado
há mais de 30 anos, o IMS reafirma o compromisso social da Instituição ao possibilitar
a experiência prática do conteúdo transmitido em sala de aula, bem como a interação
entre os estudantes e profissionais de diferentes áreas da saúde.
Ao oferecer condições de acesso às
pessoas com limitações financeiras,
por intermédio de descontos, a
FMU garante a efetividade de
suas políticas de acessibilidade e
contribuição para o desenvolvimento
social na região em que atua.
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Confira abaixo os números de pessoas atendidas
e procedimentos realizados pela FMU em 2012:

CLÍNICAS

NÚMERO DE PESSOAS
ATENDIDAS

Clínica de Odontologia

2420

Clínica de Fisioterapia

715

Clínica de Musicoterapia

691

Clínica de Fonoaudiologia

582

Clínica de Psicologia

1087

Clínica de Nutrição

170

Laboratório de Análises Clínicas 80
TOTAL

5745

CLÍNICAS

NÚMERO DE PROCEDIMENTOS
REALIZADOS

Clínica de Odontologia

12102

Clínica de Fisioterapia

7954

Clínica de Musicoterapia

2764

Clínica de Fonoaudiologia

2615

Clínica de Psicologia

4350

Clínica de Nutrição

850

Laboratório de Análises Clínicas 80
TOTAL

30715
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HOSPITAL
VETERINÁRIO
O Hospital Veterinário (Hovet) da FMU, anexo do
Curso de Medicina Veterinária, está situado numa
região especialmente nobre da Cidade de São
Paulo, o Bairro Real Parque Morumbi.
No Hovet são realizadas diversas atividades de atendimento clínico e cirúrgico, bem como
projetos de extensão voltados à população carente, a exemplo da campanha de castração
e posse responsável de animais.
Em 2012, foram realizados, aproximadamente, 8 mil atendimentos e 4 mil cirurgias.
As atividades desenvolvidas no Hovet buscam preparar o aluno para a vivência profissional,
ofertando condições de crescimento técnico, aliado ao senso de cidadania pelo serviço oferecido
à população, com a prática de preços acessíveis.

Em 2012 foram realizados, aproximadamente
2 mil atendimentos clínicos.
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AÇÃO DA SAÚDE
Em 2012, o IMS e o Hospital Veterinário realizaram
a 11ª edição da “Ação da Saúde”, como parte
das atividades ligadas aos cursos de Saúde. Este
evento já é tradição na FMU, pois perdura há
mais de uma década. Trata-se de um projeto de
utilidade pública integrando os serviços de todos
os cursos da área em prol da comunidade.

Dr. Jean Carlo Gorinchrtiyn, médico do Instituto
Emílio Kibas (a esquerda) e o diretor da área da
Saúde da FMU - marcos Vinícius Gava.

Durante a ‘Ação’, o Complexo Educacional FMU
coloca os seus recursos humanos (professores,
alunos e funcionários) e infraestrutura física para
atender a comunidade paulistana no trabalho de
orientação, conscientização e enfrentamento de
problemas de saúde que afetam a população
brasileira. O evento foi realizado nos Campi Santo
Amaro e Liberdade.
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Número de Atendimentos Realizados na 11ª Ação de Saúde
CURSOS
BIOMEDICINA
ENFERMAGEM
FARMÁCIA
FISIOTERAPIA
FONOAUDIOLOGIA
VETERINÁRIA
MUSICOTERAPIA
NUTRIÇÃO
ODONTOLOGIA
PSICOLOGIA
TOTAL
TOTAL GERAL

SANTO AMARO
385
374
290
84
182
11
150
214
94
31
1815
4330

LIBERDADE
537
539
422
104
74
12
160
523
242
98
2515
5.226

O evento contou com a participação de alunos
de diversos cursos na área da Saúde.
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Por entender que a responsabilidade social é um componente de trabalho que
compõe a formação humanística e plural dos alunos de todos os cursos, a participação
nas atividades de extensão é uma prática pedagógica que envolve a aplicação de
conhecimentos teóricos e o cultivo dos valores que dignificam a pessoa humana e
exaltam o sentido da solidariedade e da convivência harmoniosa com os semelhantes.

A 11ª Ação de Saúde 2012 realizou, em
apenas um dia de evento, aproximadamente,
10 mil atendimentos em seus Campi - Santo
Amaro e Liberdade.

10

SUSTENTABILIDADE
A FMU entende que a educação sustentável consiste, fundamentalmente, em
transmitir conhecimentos e habilidades para as gerações futuras e transformar esses
conhecimentos de forma a tentar perpetuar essa transmissão. Seu objetivo é o de
sustentar e manter os mais diversos aspectos da vida humana (econômicos, sociais,
culturais, profissionais, ambientais).
Um bom exemplo desta prática é a cooperação estabelecida entre a FMU e a FIESP
e entre a FMU e a SPTuris, três grandes organizações envolvidas com a melhoria das
condições de produção (Produção Mais Limpa) e com a manutenção da vitalidade
dos ambientes destinados ao convívio humano na região em que se encontram os
Campi da Instituição. A coleta seletiva de resíduos, programas de redução no gasto de
energia elétrica, de água e insumos, associados a políticas de produção mais limpa
fazem parte do contexto no qual a FMU apresenta sua atenção para com questões de
defesa ambiental. Na mesma linha, os cursos são estimulados a estabelecerem ações
que privilegiem o patrimônio histórico e a produção artística.

Alunos de parceria internacional da FMU são
recebidos pelo prefeito Gilberto Kassab.
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São representantes destas ações, os eventos realizados junto a museus, aos espaços
culturais da cidade de São Paulo e em projetos de grande abrangência social, tais como
o Carnaval de São Paulo, Exposições no Metrô, pesquisas na Fórmula Indi, Fórmula I,
Salão do Automóvel e Virada Cultural. Em relação ao desenvolvimento local, a FMU,
por intermédio de diversas parcerias, privilegia projetos conjuntos entre estudantes,
professores e iniciativa empresarial na medida em que representem atendimento aos
anseios do entorno da Instituição.
Na mesma medida, as ações sociais de prestação de serviços à comunidade, naturais
e essenciais ao desenvolvimento e formação dos alunos são efetivadas pelo Núcleo
de Práticas Jurídicas, criado para solucionar, de forma mais rápida e econômica,
questões simples, comuns, no dia a dia do cidadão. Em 2012, o núcleo realizou 4.113
atendimentos, tendo obtido sucesso em 90% dos casos e procedimentos.
Ainda em 2012, a FMU realizou a confecção de imposto de renda e consultoria, projetos
de inclusão social, o Mapa Tátil, dentre outros que fazem parte da vocação institucional,
no entanto destaca-se o trabalho realizado pelo Instituto Metropolitano da Saúde IMS em suas clínicas, laboratórios e consultórios.
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Confira abaixo alguns projetos que mereceram destaque em 2012:

I.R. (Ciências Contábeis)
O curso de Ciências Contábeis da FMU
realizou no mês de abril de 2012, a ação
voluntária para auxílio à comunidade no
preenchimento da Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2012,
ano base 2011. Supervisionados por
professores, o atendimento foi realizado
pelos alunos da Instituição. O projeto atendeu
aproximadamente 120 pessoas e arrecadou
80 quilos de alimentos não perecíveis, que
foram doados para instituições de caridade.

Perder para ganhar (Nutrição)
O curso de Nutrição, realizou a 8ª e a 9ª edição
do programa de redução de peso “Perder para
Ganhar”. O programa, que soma a perda de mais
de 160kg de seus participantes, é gratuito e aberto
à toda comunidade. O programa, que atendeu
aproximadamente 120 pessoas em 2012, tem
duração de dois meses, com encontros semanais
às terças-feiras, das 14h às 17h30, no Campus
Santo Amaro da FMU (Avenida Santo Amaro,
1.239, Vila Nova Conceição - São Paulo - SP).
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Parcerias Internacionais
O Complexo Educacional FMU está sempre em busca de modelos de aprendizado e
parcerias que possam enriquecer a vida profissional e acadêmica de seus alunos por meio
de convênios firmados com grandes instituições de ensino internacionais. Em 2012, a
FMU firmou diversas parcerias internacionais com as seguintes instituições: Universidade
Sorbonne, Universidade de Nanterre, Paris 8 de Vincennes – Saint-Denis, e, Paris-Est
Créteil, todas na França. Diante da cooperação estabelecida por meio desses convênios,
foram organizados projetos de pesquisa, de iniciação científica e de intercâmbio de alunos
e docentes entre os países citados, além do desenvolvimento conjunto de publicações
e de congressos internacionais em ambas as universidades. A FMU também mantém
convênios com outras instituições internacionais como: Universidade de Samford, nos
EUA, Universidade de Angers, na França, Universidade de Lodz, na Polônia, Universidade
de Salamanca, na Espanha, Universidade de East London, na Inglaterra, e Universidade
de Nápoles, na Itália.
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INVESTIMENTO SOCIAL
Ações voltadas à comunidade, capazes de fomentar o desenvolvimento e reduzir distâncias
sociais pautam o trabalho da FMU. Os serviços comunitários prestados, bolsas de estudos
concedidas, atendimentos clínicos e projetos sociais comprovam a vocação do Complexo
Educacional FMU. No ano de 2012, foram concedidas mais de 20 mil bolsas de estudos
e realizados mais de 42 mil atendimentos clínicos.

Programas de Inclusão Social
O Complexo Educacional FMU também
tem contribuído com a sociedade por
meio da educação inclusiva. Diversas
ações e parcerias para oferecer
bolsas de estudo são desenvolvidas
pela Instituição tendo em vista a
democratização do acesso ao Ensino
Superior de qualidade.
Entre elas está a iniciativa do Governo Federal o programa de Financiamento Estudantil FIES. A FMU oferece ainda opções de bolsas de estudo parciais e integrais, ao estabelecer
parcerias com diversas entidades sociais de acordo com sua missão institucional.
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