PROGRAMAS PERMANENTES
Clínica Integrada de Saúde;
Núcleo de Práticas Jurídicas;
Complexo Odontológico

PROJETOS DE EXTENSÃO
Grupo de Idosos: Construindo a melhor idade;
Até quando Esperar: juventude, educação e cidadania
Cinefísio
Feira do Artesanato
Cinepsi
Centro de Informações sobre Medicamentos (CIM)
Nutrieduca
Estética sem Fronteiras
Promulher
Picolé Consciente
Doutores da Fisioterapia
Postura, Ergonomia e Saúde
Microcefalia
Clínica da Dor
Psicafé
Setembro Amarelo

AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
Ação Abrigo dos Homens (Março)
Ação Lar Torres de Melo (Abril)
Unifametro na Praça (Maio)
Curso de Férias aberto a Comunidade (Julho)
Ação no Colégio Liceu do Ceará (Agosto)
Maratona do Conhecimento (Agosto)
Ação + Bairros – Prefeitura Municipal de Fortaleza /
Secretaria Regional II (Agosto)
Doação de Alimentos - NUTRIDAY (Setembro)
Ação Capela São Judas Tadeu (Setembro)
Ação Solidária Atendimento Odontologia - Escola
Nossa Senhora de Assunção (Outubro)
Ação Centro Espírita MEI MEI (Novembro)
Unifametro na Comunidade – Nossa Senhora das
Medianeiras (Dezembro)
Ação Paróquia Senhor do Bonfim
Doação de Alimentos Hospital São José
Doação de Alimentos Nossa Senhora das
Medianeiras

Trata-se de 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 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).
- Em
2018
foram
realizados
aproximadamente 4.300 (quatro mil e
trezentos) atendimentos.

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.
O núcleo funciona 6 (seis) dias da
semana com diferentes tipos de
atividades práticas. Nas segundas,
quartas e sábados é prestado
atendimento jurídico em convênio
com a Defensoria Pública do Estado
do Ceará, serviço relacionado à
disciplina de Estágio Curricular de
Prática Jurídica II, abarcando,
também, alunos voluntários. Na
terça e sábado o Núcleo funciona
como Centro de Mediação e
Conciliação, visando a tentativa de
autocomposição
dos
conflitos
trazidos
pelos
assistidos.
Em
2018
foram
realizados
aproximadamente 550 (quinhentos e
cinquenta) atendimentos no NPJ.
Endereço: Rua Conselheiro
Estelita N° 515, Bairro: Centro
Fortaleza - CE

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.
O
complexo
possui
ainda
atendimento Odontológico Infantil
com serviços de prevenção,
tratamento dental de cáries e
outras doenças bocal, além de
casos
simples
de
aparelho
ortodôntico.
Em
2018
foram
realizados
aproximadamente 6.000 (seis mil)
atendimentos para a comunidade.

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

Projeto desenvolvido pelo curso de
Enfermagem, visa a promoção do
envolvimento de discentes e docentes
da UNIFAMETRO pensando na lógica do
trabalho multiprofissional.

Acontece encontros todas as terçasfeiras com os idosos do entorno, sendo
trabalhado por meio de oficinas de
diversos assuntos.
O Projeto contempla a participação de
25 idosos do entorno da faculdade, 1
professor e 6 alunos voluntários.

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

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 contempla a participação
de 1 professor e 8 alunos voluntários.

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

Projeto realizado pelo curso de
Fisioterapia, tem como objetivo
desenvolver o senso crítico e
reflexivo dos discentes do curso de
fisioterapia a partir de uma análise
dos filmes apresentados tornando-o
capaz de questionar práticas de
saúde
não
humanizadas,
promovendo o desenvolvimento
pessoal com ênfase na capacidade de
expressão de ideias e debate e a
formação de cidadãos e profissionais
éticos e humanizados.
Os encontros acontecem uma vez por
mês na Unifametro. O projeto
contempla a participação de 1
professor e 3 alunos voluntários.

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

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
UNIFAMETRO.
Essa
parceria
reforça
a
importância
do
artesanato para a cultura e
economia do país.

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

Projeto realizado pelo curso de
psicologia, tem por objetivo discutir
temas e sua interseção com o
conhecimento da Psicologia usando
como principal recurso a exibição e
debate de filmes seguido de
comentários de um\a convidado\a e
da conversa com os participantes.

Para isso, uma vez por semestre, um
filme é escolhido, que terá um
debatedor\mediador, com ampla
divulgação ao corpo discente e
docente, assim como às instituições
parceiras.
O projeto contempla a participação
de 1 professor e 3 alunos voluntários.

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

Trata-se de um projeto desenvolvido
pelo curso de Farmácia, está
implantado na Clínica Integrada de
saúde e tem o objetivo de fomentar e
apoiar o ensino e a disseminação dos
conceitos sobre uso racional de
medicamentos (URM) no curso de
Farmácia e em outros cursos da área
da Saúde da UNIFAMETRO.
Surgiu ainda da necessidade de apoiar
as atividades de Farmácia Clínica
realizadas no Consultório de Cuidados
Farmacêuticos, prestar informação
sobre medicamentos aos estudantes,
profissionais de saúde e a comunidade
atendida na Clínica Integrada e
desenvolver pesquisas nas áreas de
farmacoepidemiologia,
farmacovigilância e avaliação de
tecnologias em saúde.

Endereço: Rua Liberato Barroso,
N°1503, Bairro: Centro
Fortaleza - CE

Trata-se de um projeto desenvolvido
pelo curso de nutrição que tem por
objetivo
realizar
atendimento
nutricional de alunos e colaboradores
da UNIFAMETRO.
O projeto contempla 3 etapas, inicia
com um ciclo de palestras sobre
alimentação saudável, posteriormente
é realizada avaliação nutricional de
alunos e colaboradores, em seguida
ocorre o agendamento de atendimento
individualizado.
Os
atendimentos
ocorrem na Clínica Integrada Saúde e
tem como metodologia a elaboração
de orientação dietética visando a
mudança de hábitos saudáveis e
educação nutricional.

O projeto contempla a participação de
1 professor e 12 alunos voluntários.

Endereço: Rua Liberato Barroso,
N°1503, Bairro: Centro
Fortaleza - CE

Trata-se de um projeto desenvolvido
pelo curso de Estética e Cosmética
que tem por objetivo realizar
atividades de ensino e aprendizagem
(tecnologias)
sobre
acne
em
população matriculada no ensino
médio (jovens – adolescentes) da rede
liceu de escolas públicas do município
de Fortaleza.

O público alvo do projeto são os
adolescentes, partindo do princípio
que este público carece de
informações de forma lúdica e
envolvente.
O projeto contempla a participação de
2 professores e 11 alunos voluntários.

Endereço: Rua Liberato Barroso,
N°1503, Bairro: Centro
Fortaleza - CE

O PROMULHER – Promovendo a
Efetivação de Direitos da Mulher é
uma iniciativa do curso de Serviço
Social que 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 mulheres adolescentes, jovens e idosas em
situação de vulnerabilidade social.

As atividades são desenvolvidas junto
ao Centro Comunitário Nossa Senhora
das
Medianeira,
parceira
da
UNIFAMETRO.
O projeto contempla a participação de
1 professor e 6 alunos voluntários.

Endereço: Rua Clarindo de Queiroz,
N°2018, Bairro: Centro
Fortaleza - CE

Trata-se de um projeto desenvolvido
pelo curso de Engenharia que tem por
objetivo mostrar o valor e a
importância da honestidade nas
pessoas, através da prática da
honestidade em situações em que não
estamos sendo observados. Hoje em
dia muito se fala sobre ética e
honestidade, mas são raros os
momentos em que se pode refletir e
se conscientizar em ações práticas.
Em 2018 foram consumidos 16.291
picolés nos 3 campi e foi possível
arrecadar a quantia líquida de
aproximadamente, R$ 700,00, que
será convertida em doação para
instituição filantrópica parceira.
O projeto contempla a participação de
1 professor e 5 alunos voluntários.

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

Trata-se de um projeto desenvolvido
pelo curso de Fisioterapia que busca
contemplar a
necessidade
de
humanização dos profissionais de
saúde com a aplicação, pesquisa e
conscientização a respeito
da
Humanização da Assistência à Saúde,
na área psicossocial da saúde em
complemento ao tratamento biológico
oferecido, levando alegria não apenas
às crianças e idosos portadoras de
algum tipo de enfermidade, mas
também aos idosos pertencentes a
centro dia e instituição de longa
permanência, assim como em
campanhas educativas nas escolas e
empresas do município de Fortaleza,
considerando
a
influência
e
subsequente responsabilidade do agir
de uma pessoa sobre o bem-estar de
seus próximos.
O projeto contempla a participação de
1 professor e 10 alunos voluntários.

Endereço: Rua Liberato Barroso,
N°1503, Bairro: Centro
Fortaleza - CE

Projeto desenvolvido pelo curso de
fisioterapia tem o objetivo de
promover o bem estar físico e mental
dos funcionários e alunos da
UNIFAMETRO e de Escolas de Ensino
Médio no intuito de prevenir o
aparecimento de lesões por esforços
repetitivos (LER/DORT) ao exercerem
suas atividades laborais, através de
um programa supervisionado de
técnicas preventivas e reabilitação por
educação em saúde e práticas
educativas, técnicas manuais e
reeducação postural.
O projeto contempla a participação de
1 professor e 10 alunos voluntários.

Endereço: Rua Liberato Barroso,
N°1503, Bairro: Centro
Fortaleza - CE

Projeto desenvolvido pelo curso de
fisioterapia que diante dos casos de
crianças com microcefalia, acometidas
pela síndrome congênita do Zyka
Virus, vê-se a necessidade de ampliar
o atendimento a esta parcela da
população infantil que buscam a
UNIFAMETRO como instituição que
presta assistência em fisioterapia para
este público.
Com este escopo o projeto busca
reunir a experiência da UNIFAMETRO à
esta necessidade da população
cearense, visando a melhoria da
qualidade de vida destas crianças e de
suas respectivas famílias. Pretende-se
ainda fomentar a pesquisa sobre o
papel
da
fisioterapia
no
desenvolvimento de crianças com
microcefalia por ocasião da síndrome
congênita.
O projeto contempla a participação de
1 professor e 8 alunos voluntários.

Endereço: Rua Liberato Barroso,
N°1503, Bairro: Centro
Fortaleza - CE

Trata-se de um projeto desenvolvido
pelo curso de Fisioterapia, tem por
objetivo melhorar a qualidade de vida
do indivíduo com dor e permitir aos
acadêmicos o contato direto com os
clientes/pacientes colocando em
prática os recursos fisioterapêuticos
assimilados na prática.
A aplicação desta especialidade visa
não somente o controle da dor e o
combate às limitações funcionais do
corpo como também a reabilitação
física e social dos pacientes. O público
alvo são pessoas que apresentem
algum desconforto ou quadro
doloroso.
O projeto contempla a participação de
2 professores e 8 alunos voluntários.

Endereço: Rua Liberato Barroso, N°1503,
Bairro: Centro
Fortaleza - CE

Projeto desenvolvido pelo curso de
Psicologia tem como premissa básica o
diálogo da Psicologia com temas
contemporâneos que instiguem o
corpo discente e docente a buscar
conhecimentos, estabelecer conexões
interdisciplinares
e
desenvolver
estratégias de ação.
Por meio de rodas de conversas nas
quais são convidados pesquisadores
e\ou profissionais das mais diversas
áreas, os encontros são permeados
pela exposição do tema, seguida de
amplo debate e convite à fala. Com
esta direção de trabalho, fica marcado
que este projeto propõe que as ideias
estejam em evidência e que os
diálogos a serem estabelecidos
reverberem na formação de cada
participante. Os convidados e temas
são escolhidos pelo coordenador do
projeto e o grupo de alunos
envolvidos.
O projeto contempla a participação de
1 professor e 3 alunos voluntários.

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

Mundialmente,
há
instituições
idealizadoras de uma campanha na
qual o mês de setembro é dedicado a
falar sobre o suicídio, tema permeado
por preconceitos, valorações e tabus.
No Brasil, tais instituições são
representadas pelo Centro de
Valorização da Vida (CVV), Conselho
Federal de Medicina (CFM) e
Associação Brasileira de Psiquiatria.
Em alinhamento a esta campanha, o
curso de Psicologia inicia este projeto
de extensão e se propõe a dar
visibilidade
a
um
problema
considerado de saúde pública, visto
que segundo dados do CVV, 32 (trinta
e duas) pessoas se suicidam por dia no
Brasil, taxa maior que os mortos em
virtude do câncer ou da AIDS.
Trata-se de projeto extensivo à
comunidade acadêmica de forma
irrestrita, às instituições parceiras e a
comunidade
em
geral,
sendo
receptiva a todos os interessados.
Os debates ocorrem através de rodas
de conversa, mesa redonda, exibição e
debates de filmes, distribuição de
material explicativo, dentre outros.

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

Dia 20 de março, 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.

A Fametro entregou no dia 30 de
maio de 2018, alimentos nãoperecíveis ao Lar Torres de Melo,
que foram arrecadados entre os
participantes da palestra: Roda de
Conversa com o Professor David
Maia. 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 dos 60 anos, em
regime de internato.
Foram
entregues
alimentos.

60kg

Endereço: Rua Júlio Pinto, N°1832,
Bairro: Jacarecanga
Fortaleza - CE

de

Projeto que visa a integração da
comunidade por meio de atividades
desenvolvidas pelos cursos da
UNIFAMETRO. Ocorre uma vez por
semestre aos sábado em Praças de
Fortaleza. A ação leva saúde, bemestar, 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 ocorre no
período
da
tarde.
- Dia 05 de maio, foi realizada a 7º
edição na Praça do STRESSADOS na
Beira Mar. Foram realizados cerca de
95 atendimentos à população.
- Dia 20 de outubro, foi realizada a 8º
edição em Maracanaú na Praça Padre
José
Holanda
do
Vale.
Foram realizados cerca de 100
atendimentos
à
população.

Foram abertas inscrições gratuitas
para 19 cursos de extensão no
período de férias em Julho/2018.
Foram ofertadas 1.070 vagas
divididas em atividades voltadas
para as áreas de Saúde e Bem
Estar, Nutrição, Administração,
Ciências
Contábeis
e
Gestão, Direito, Serviço Social
e Tecnologia.
Os cursos foram realizados na
semana de 03 à 05 de julho, nos
turnos da manhã (8h às 11h) e
tarde (14h às 17h). Todas as aulas
foram ministradas na sede da
Fametro.
Aproximadamente 206 pessoas
estiveram presentes nos cursos.

Endereço: Conselheiro Estelita,
N°500, Bairro: Centro
Fortaleza - CE

A fametro recebeu o convite para
participar do Evento SUPERAÇÃO
que foi realizado no dia 25 de
agosto, de 08h às 11h, no Colégio
Estadual Liceu do Ceará.
O Evento teve como público alvo
os alunos, pais e familiares. As
atividades realizadas pela fametro
foram: Aferição de pressão e
glicemia, avaliação nutricional,
orientação
sobre
vida
saudável, orientação sobre direito
do consumidor e divulgação dos
serviços do NPJ, avaliação postural,
terapias manuais para alívio de
dores musculares e educação em
saúde: Lesões causadas pelo uso
excessivo do celular.
Foram realizados em torno de 80
atendimentos.

Endereço: Conselheiro Estelita,
N°500, Bairro: Centro
Fortaleza - CE

Evento
realizado
em
agosto/2018,
consistiu em realização de palestras e rodas
de conversa nas mais diversas áreas do
conhecimento, reunindo assim vários
palestrantes, estudantes, profissionais e
público em geral. A Maratona do
Conhecimento trata-se de um evento
beneficente e a cada edição uma família em
situação de vulnerabilidade e/ou risco
social é beneficiada com todas as doações
coletadas no evento. Todos os profissionais
envolvidos são voluntários e não cobram
seus honorários.
Foram abordados temas como alimentação
saudável, mercado de trabalho, qualificação
profissional, motivação, dentre outros.
Nesta edição a beneficiada foi a
pequena Vitória Maria Cruz Oliveira, de 14
anos. Ela e sua família moram em
Paramoti/CE, cerca de 97km de Fortaleza.
Ela foi diagnosticada com paralisia cerebral
e seu quadro, já bem avançado, está
levando ao atrofiamento de todos os seus
membros. Sua casa hoje mora cerca de 8
pessoas e precisam de muita ajuda e
cuidados.
Estiveram presentes 40 alunos no evento.

Endereço: Conselheiro Estelita,
N°500, Bairro: Centro
Fortaleza - CE

O Projeto +Bairros é uma experiência exitosa
que surge num momento oportuno em que a
gestão pública celebra parcerias com a
iniciativa privada, com o objetivo de
impulsionar e garantir mais qualidade de vida
às pessoas. Teve início em localidades da
Regional II e, por determinação do prefeito
Roberto Cláudio, foi expandido para os
demais bairros de todas as Regionais.

A Fametro recebeu um Ofício da Regional II
solicitando a sua participação. A abertura do
evento foi realizada no dia 04 de agosto, de
08h às 12h, com serviços gratuitos e
atividades voltadas para a saúde e o bemestar da comunidade do Poço da Draga –
Praia de Iracema.
No decorrer da semana de 06 a 10 de agosto,
no mesmo horário, a ação aconteceu na
Escola Municipal de Ensino Infantil e
Fundamental São Rafael, localizada na Rua
dos Tabajaras, 244, Praia de Iracema.
Estiveram presentes durante a ação: 14
professores e 50 alunos, 1 profissional de
marketing, 2 representantes da pósgraduação, 1 coordenador do evento e 1
estagiária. Total de 69 pessoas. Foram
realizados em torno de 500 atendimentos a
comunidade durante toda a ação.

Poço da Draga – Comunidade
da Praia de Iracema
Fortaleza - CE

No dia 12/09/2018 o curso de
Nutrição e o Núcleo de Extensão e
Responsabilidade Social – NERS,
entregaram donativos arrecadados
durante o "NutriDay", evento em
comemoração
ao
Dia
do
Nutricionista, para a Associação de
Amparo aos Pacientes com
Tuberculose (AAPTU).
A instituição atua junto a pacientes
carente que possuem a doença e
necessita de doações para manter
suas atividades.

Foram entregues 168 kg de
alimentos + 3 litros de álcool em
gel e 2 litros de sabonete líquido.

Endereço: Carneiro da Cunha, N°90,
Bairro: Centro
Fortaleza - CE

A Reitoria de São Judas
Tadeu realizou no dia 29 de
setembro uma ação social em prol
da melhoria da qualidade de vida
de sua comunidade. A fametro
participou
da
ação
com
atendimentos do curso de Estética
e Cosmética.
Foram realizados cerca de
atendimentos à comunidade.

Endereço: Capela São
Judas Tadeu
Bairro: São Gerardo

70

No dia 05 de outubro de 2018, o
curso de Odontologia da Fametro
preparou a Clínica Odontológica
para receber várias crianças da
Escola Nossa Senhora de Assunção.
O espaço foi todo ornamentado
para receber os pequenos para
oferecer orientações de saúde bucal
e realizar procedimentos clínicos.

Foram realizados cerca de
atendimentos à comunidade.

Endereço: Complexo
Odontológico
Bairro: Jacarecanga

25

O projeto tem por objetivo levar
capacitação, cuidados básicos com a
saúde e estética, além de orientações
profissionais para a comunidade e faz
parte da política da instituição em
estar mais próxima e envolvida com os
anseios da comunidade do entorno.
Em 2018 a comunidade escolhida foi o
Centro Comunitário Nossa Senhora da
Medianeira, entidade filantrópica
existente há mais de 40 anos, voltada
ao
atendimento
de
crianças,
adolescentes, jovens com ênfase na
família, moradores dos bairros Farias
Brito, Otávio Bonfim e adjacências,
com projetos voltados à cultura,
informação e formação religiosa e
profissional. Atende diretamente em
suas ações em média 150 crianças,
vinculadas às Pastorais da Criança e do
menor.
O evento foi realizado nos dias 03, 04 e
05 de dezembro, com oficinas e
serviços gratuitos em diversas áreas.
Os serviços inciaram no Centro
Comunitário e no último dia
aconteceram as atividades práticas na
Clínica Integrada de Saúde e no
Campus
Carneiro
da
Cunha.
Foram realizados cerca de 120
atendimentos
a
comunidade.

Endereço: Rua Clarindo de Queiroz,
N°2018, Bairro: Centro
Fortaleza - CE

No dia 17 de novembro de 2018,
foi realizada uma ação de serviços
gratuitos em diversas áreas, na
sede do GREME – Grupo Espírita
Mei Mei.
A ação tem por objetivo
promover prestação de serviços,
momento lúdico e orientações
diversas,
utilizando
serviço
voluntário de pessoas físicas e
jurídicas nas dependências deste
GREME,
em
benefício
da
comunidade
local
menos
assistida, possibilitando, o acesso
à serviços de saúde, cidadania,
orientação jurídica, arte e lazer,
procurando ainda, melhorar a
autoestima
destas
pessoas
carentes.

Foram realizados cerca de 60
atendimentos à comunidade.

Endereço: Rua José Leon, 2035
Bairro: Cidade dos Funcionários

Anualmente a paróquia Senhor do
Bonfim realiza uma ação chamada de
dia “D”, um dia de prestação de
serviços gratuitos para a comunidade
paroquial.
Neste ano a ação aconteceu no dia 17
de novembro, a FAMETRO participou
com atendimentos dos cursos de
Direito, Enfermagem, Estética e
Cosmética.

Foram realizados em torno de 65
atendimentos.

Endereço: Rua Padre Anchieta,
N°400, Bairro: Monte Castelo
Fortaleza - CE

Em
novembro
de
2018,
realizamos a entrega de uma
parte dos donativos arrecadados
durante a Conexão 2018 para a
Associação dos Voluntários do
Hospital São José, que recebeu
mais de 300kg de alimentos.
A instituição realiza atendimento
humanizado aos portadores de
HIV/Aids, nas áreas de assistência
e promoção humana, bem como
de prevenção em DST/HIV/Aids
para a população em geral.
A entrega foi realizada pela Próreitora acadêmica, professora
Denise Maciel, pela coordenadora
do Núcleo de Extensão e
Responsabilidade Social (NERS),
professora Daniele Brandão e
pela representante da Comissão
Organizadora
da
Conexão
Fametro, Cléia Costa.

Endereço: Rua Padre Anchieta, N°400,
Bairro: Monte Castelo
Fortaleza - CE

No dia 14 de novembro de 2018,
realizamos a entrega de parte dos
donativos arrecadados durante a
Conexão Fametro 2018 ao Centro
Comunitário Nossa Senhora da
Medianeira, que recebeu mais de
300kg de alimentos.
A instituição atende crianças e
adolescentes com ações voltadas
à
cultura,
informação
e
capacitação profissional.

Endereço: Rua Clarindo de Queiroz,
N°2018, Bairro: Centro
Fortaleza - CE

