PROJETO de extensão FEA/ FUMEC

Dia da Responsabilidade Social

O DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL é uma iniciativa
da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior
(ABMES), que ocorre sempre no mês de setembro desde 2005.
O evento tem como objetivo geral organizar, anualmente, nas instituições e/ou em espaços escolhidos por elas, uma mostra de suas
ações, isto é, expor os seus feitos nos projetos sociais nas áreas de
educação, saúde, cultura, meio ambiente, dentre outros, desenvolvidos ao longo de todo o ano.
Trabalhar por um futuro melhor para nossa sociedade é responsabilidade de todos. Quando se busca essa meta em grupo, os resultados são ainda melhores. Isso não seria diferente para a Fumec
que nos últimos quatro anos (2016 a 2019) teve a participação de
1496 pessoas nos eventos.

Local
2016

N. atendi- N. Participanmentos
tes/visitantes
Parque das Mangabei- 468
700
ras

2017

Parque Prof. Amílcar 223
Viana

450

2018

Av. Getúlio Vargas

146

146

2019

Universidade Fumec

85

200

Em 2019 ofereceu atividades e serviços gratuitos à comunidade. As
ações foram realizadas no dia 05 de outubro na área de convivência
da Universidade Fumec, contando com diversas atividades voltadas para o público de todas as idades. Foram oferecidas atividades
para o público infantil, adultos e idosos, com a participação de professores, alunos e técnicos administrativos. Foram registrados 85
atendimentos e uma visitação de 200 pessoas.
Em todos os anos que participou, a Universidade Fumec recebeu o
“Selo IES Responsável” emitida pela ABMES, ao aderir ao projeto.
Este selo atesta que a instituição se preocupa e é comprometida
com o bem-estar social da comunidade e com seu desenvolvimento sustentável.

https://youtu.be/g_5sIREd43Q
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2019
U N I - COORDENADOR (A)
DADE

TíTULO DA ATIVIDADE/ DESCRIÇÃO
OFICINA

FACE

Suporte Básico de Vida

Fernando da Cruz Coelho
Sandra Maria Oliveira

Atividade de primeiros socorros à vítima em Parada Cardiorrespiratória.
Será realizada uma palestra de 15 minutos com realização da prática (massagem
cardíaca) em boneco pelos participantes.

FACE

Armando Sérgio de Aguiar Filho, Fer- Doação de cabelo junto com A ONG Fio de Luz recolhe cabelos que são transformados em perucas para
nanda Falci e Renata Farinha
a ONG Fio de Luz
pacientes oncológicos.

FACE

Armando Sérgio de Aguiar Filho, Fer- Recepção aos participan- Oferta de procedimentos do curso que servirão para receber e acolher o público.
nanda Falci e Renata Farinha
tes com Quick massagem e
Análise capilar

FACE

Armando Sérgio de Aguiar Filho, Fer- Dia da Beleza
nanda Falci e Renata Farinha

Público previamente agendado terá acesso a serviços de imagem pessoal como:
cabelo, limpeza de pele, design de sobrancelha e maquiagem.

F C H Ana Paula do Vale Fossali Paranhos
Escritório
Modelo
FCH
Profa. Ana Amélia e Profa. Maria Lectícia F.Pena

A importância da prática
jurídica real na formação
acadêmica no Curso de
Direito
Aferimento de pressão

FEA

Profa. Mariana Volpini

Usos do simulador multipa- Usos do simulador multiparamétrico – Engenharia Biomédica
ramétrico –

FCH

Profa. Andréa Vasconcellos

Oficina noções básicas Discussão dos temas:
Direito do Trabalho
- o mundo do trabalho;

Abordagem do público para a divulgação do trabalho desenvolvido pelo Escritório Modelo da Universidade FUMEC, demonstrando a importância do estágio ser
realizado na Universidade, pois ele traz aprendizados e benefícios que serão levados para toda a vida, especialmente no que diz respeito ao exercício da advocacia.
Aferição de pressão para o conhecimento e combate da hipertensão.

- relação de emprego;
- trabalho autônomo;
- MEI.

FEA

Prof. Jacques Lazzarotto / Prof. Sérgio Práticas com Maquetes – Elaboração de maquetes
Palhares/Eder
Arquitetura e Urbanismo

FEA

Profª. Maria da Glória Braz

Cinemática dos fluidos– Estudo do movimento dos fluidos sem considerar as ´ forc¸as que estao atuando
Engenharia Civil

FEA

Prof. Marco Elísio / Profª. Mariana

Exposição da Bobina de Oficina mostrando a perda de audição de altas frequências devido ao envelheciTesla/
mento humano – Engenharia Elétrica

FEA

Prof. Aloísio André

FEA

Prof. Leonardo / Prof. Rogério Parra

Apresentação do Simu- Simulando voos.
lador de Voo – Ciências
Aeronáuticas
Mostra de Motores – Enge- Como funcionam os motores.
nharia Mecânica/Engenharia Aeronáutica

FEA

Prof. Antônio Fernando e Profa. Tereza Design de Moda
Cristina Leão

FEA

Profª. Adriana Borges

FEA

Prof. Eduardo Neto

FEA

Profª. Cláudia Terezinha

Exposição – Projeto de Agência Experimental de Design Gráfico 2019. Apresentação dos trabalhos
extensão: Protótypos –
desenvolvidos.

FEA

Profª. Juliana Pontes

FEA

Prof. Reginaldo Almeida

FEA

Profª. Deyse Fialho

Oficina “Pernas, pra quê te Oficina de designer.
quero?”
Oficina de Desenho – Uma Prática de desenho.
prática para todos
Gincana de Matemática
Brincadeiras envolvendo a matemática

FEA

Profª. Bruna Fineli

Composição Fotográfica

Descobrindo a fotografia.

FEA

Profa. Janaina Kizzi

Laboratório de Química

A importância do conhecimento da Química para o cotidiano, incluindo aspectos
sociais, econômicos, ambientais e profissionais.

Oficina de Design de Superfície - Carimbos

Práticas no Laboratório de Apresentação de práticas de laboratório.
Física - Projeto de extensão:
Ação interdisciplinar em um
cursinho popular
Oficina com telescópios –
Projeto de extensão: Passaporte da Astronomia. Observação do sol.

Suporte básico de vida
Suporte básico de vida

Doação de cabelo junto com a ONG Fio de Luz

Doação de cabelo junto com a ONG Fio de Luz

Prática Jurídica
Quick massagem e Análise capilar

Aferimento de pressão
Dia da beleza

Exposição da Bobina de Tesla/

Usos do simulador multiparamétrico

Oficina de designer

Usos do simulador multiparamétrico

Oficina de Design de Superfície - Carimbos

Práticas de laboratório.

Oficina com telescópios
Oficina com telescópios

Gincana de Matemática

Gincana de Matemática

Laboratório de Química

Laboratório de Química

Além das oficinas também ocorreu a apresentação da Atlética da Universidade Fumec.

