




ATIVIDADES DE EXTENSÃO E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL DA FPS
As atividades de Extensão têm por finalidade contribuir para a transformação social sob 
o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, promovendo a troca 
de saberes entre comunidade acadêmica e a sociedade. 

Dessa forma, a FPS oferece várias atividades no formato de programas e projetos, entre 
outras modalidades, onde a comunidade acadêmica tem a oportunidade de estreitar sua 
relação com a sociedade, fortalecendo as conquistas inerentes à promoção da dignidade 
da pessoa humana e da cidadania. 

Os discentes interessados devem atentar-se durante o ano letivo para as datas das ins-
crições através do site institucional. Os participantes que cumprirem as atividades serão 
contemplados com certificado de Extensão. 



FÓRUM DE EXTENSÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL - Com a finalidade de 
promover o diálogo sobre a importância das atividades de Extensão na vida 
universitária e compartilhar as experiências dos projetos institucionais, o Fórum 
acontece uma vez ao ano, com a participação da comunidade acadêmica e instituições 
afins. 

PROJETO CORRENTE DO BEM  -  O Corrente do Bem faz parte do Programa Saúde 
na Praça e tem por finalidade formar agentes multiplicadores da informação para 
disseminar o conhecimento relativo à doação de sangue e medula óssea. Para o 
alcance dos objetivos, a FPS realiza várias atividades, entre elas, capacitações, palestras 
e, em destaque, as campanhas com coleta de sangue dentro da IES, em parceria com 
o Hemope. Para todas as atividades são abertas inscrições para os discentes da FPS. 

PROJETO COZINHA SUSTENTÁVEL - O projeto tem a finalidade de proporcionar 
melhorias na alimentação e na renda familiar das pessoas que vivem nas comunidades 
em situação de vulnerabilidade social. A proposta é realizar um trabalho educativo 
referente ao aproveitamento sustentável de alimentos, diminuindo o desperdício 
de resíduos e promovendo a saúde, mediante atividades práticas e interativas. As 
edições acontecem durante dois semestres letivos com a realização de oficinas de 
culinária ministradas por tutores e estudantes da FPS. 

PROJETO PALAVRA MÁGICA - Com o objetivo de estimular o prazer da leitura em 
crianças com idade entre 6 e 8 anos, o projeto realiza oficinas semanais de leitura 
durante dois semestres. O projeto acontece em instituições parceiras da FPS e a cada 
edição são abertas inscrições para estudantes de todos os cursos. 



PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS PARA A VIDA - O Projeto tem como objetivo 
promover a melhoria na qualidade de vida de idosos e crianças. Atualmente são 
desenvolvidas atividades lúdicas de educação, humanização e lazer em parceria 
com instituições de longa permanência para idosos. As edições são ofertadas duas 
vezes ao ano e podem participar estudantes de todos os cursos da FPS. 

MOMENTO SAÚDE  -  Este projeto visa a construir um diálogo contínuo com a 
população por meio da exibição de programas online, exibidos na Língua Brasileira 
de Sinais (libras), além de rodas de conversa com especialistas de diversas áreas da 
saúde, realizadas na comunidade do “Entra Apulso”, no entorno da FPS, na Zona 
Sul do Recife. 

PROJETO S.O.S PALHAÇOTERAPIA - O projeto busca contribuir para o alcance da 
ressignificação do ambiente hospitalar, da doença, do paciente, dos profissionais 
de saúde e da relação estudante-paciente através de atuações com as Técnicas 
Clownescas no hospital escola da FPS. Estudantes de todos os cursos podem 
participar e cada edição tem duração de dois semestres letivos. 

GIGANTES DA GERIATRIA - Através da interface entre ensino, pesquisa e 
extensão, este projeto propõe o desenvolvimento de ações que contribuam 
para a formação dos estudantes na área de saúde, para prevenção e cuidados 
com a saúde da população em geral, principalmente em relação às grandes 
síndromes da geriatria. As ações são realizadas através de palestras, oficinas e 
campanhas. O Projeto tem carga horária de 60h e o processo seletivo acontece 
semestralmente. Podem participar estudantes de todos os cursos da FPS. 



LIBRAS – AQUISIÇÃO BÁSICA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - O curso 
promove o conhecimento referente à Cultura da Pessoa Surda e a Língua 
Brasileira de Sinais- Libras. Ofertado uma vez a cada semestre, o curso é gratuito 
e disponibiliza vagas para colaboradores e preceptores da FPS, além do público 
externo em geral.

CURSO DE ACOLHIMENTO TECNOLÓGICO - O curso faz parte do Programa de 
Tecnologia Aplicada à Saúde e o objetivo é capacitar estudantes dos cursos de 
graduação da FPS (1º, 2º e 3º períodos) a respeito das ferramentas on line adotadas 
pela instituição. 

TREINAMENTO PARA MONITORES - É mais um curso integrante do Programa 
de Tecnologia Aplicada à Saúde. O objetivo é capacitar os estudantes monitores 
dos cursos de graduação a respeito das ferramentas tecnológicas adotadas pela 
FPS, sensibilizando-os para multiplicar o conhecimento durante suas atividades 
de monitoria.

PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM RECURSOS DIGITAIS  - Outra atividade 
integrante do Programa de Tecnologia Aplicada à Saúde, o projeto tem por 
finalidade capacitar estudantes e tutores dos cursos de graduação da FPS sobre 
temas de cunho metodológico e científico, através de várias oficinas ofertadas ao 
longo do semestre. 



PROJETO CINECLUBE - O projeto pretende estimular reflexões sobre as complexas 
realidades humanas a partir da exibição de filmes e/ou documentários. As sessões 
acontecem ao longo do semestre letivo com inscrições abertas para todos os 
cursos.  

PROJETO UBUNTU -  A finalidade do Projeto é promover a reflexão sobre as 
relações raciais no Brasil e no mundo e a emergência no combate/superação de 
preconceito, violência e racismo. Além disso, promover reflexão sobre a diversidade 
étnico-cultural, relações de gênero e as diversas formas de intolerância presentes 
na sociedade, estimulando o respeito e a defesa aos direitos humanos. Para isso, a 
cada edição o projeto realiza atividades como eventos, fóruns, seminários, grupo 
de estudos, entre outros.

FESTIVAL DE ARTE E CULTURA - Articulado com as integrações dos cursos de 
graduação da FPS, o Festival proporciona aos membros da comunidade acadêmica 
a oportunidade de expressar seus talentos artísticos em diversas modalidades. 
Podem participar todos os membros da comunidade acadêmica.  

PROGRAMA ESTUDANTE MENTOR - O Projeto Estudante Mentor propõe que o 
estudante veterano torne-se a “mão amiga” e mais uma  referência do ingressante 
na FPS. A sua atuação consiste no acolhimento, fornecendo apoio, incentivo e 
informação aos novos estudantes. Os mentores, por terem vivenciado a mesma 
experiência quando ingressantes, poderão apresentar a instituição, os professores 
e os funcionários aos novos estudantes, explicando as normas, orientando sobre 
cursos, pesquisas, marcos de graduação, rodízios e prazos.

II FESTIVAL
ARTE E CULTURA da FPS



GOL DE PLACA NA SAÚDE - O Projeto tem como objetivo avaliar a composição 
corporal e o consumo alimentar dos indivíduos fisicamente ativos e atletas de 
diferentes modalidades. Com periodicidade anual e carga horária de 130h, o 
Projeto é ofertado para estudantes do curso de nutrição da FPS.

CHAMA A FPS!  - O Projeto tem por objetivo ensinar o Suporte Básico de Vida 
para estudantes da FPS e adolescentes do 1º ano do ensino médio de escolas 
públicas da Região Metropolitana do Recife. As ações são desenvolvidas ao 
longo de dois semestres.  

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: O LÚDICO NO CONTEXTO DE HOSPITALIZAÇÃO 
- Com a finalidade de minimizar os impactos da hospitalização, o projeto 
oferece atividades de lazer e cultura aos pacientes do IMIP  e o estudante tem a 
oportunidade de desenvolver o seu papel cidadão, trocando saberes através de 
uma estratégia humanizada que é a contação de histórias. 

PROGRAMA DE ARTE E CULTURA DA FPS - O Programa busca promover a 
reflexão sobre diversos temas sociais através de atividades artístico culturais que 
vêm contribuir no processo de humanização e sensibilização do indivíduo a luz 
da prática poética de cada participante. Ao longo do ano letivo, estudantes de 
todos os cursos podem se inscrever nas atividades que são realizadas através de 
oficinas, grupos de teatro entre outras.

GOL
DE PLACA



PROJETO LONGEVIDADE - O projeto tem por objetivo promover melhoria da 
qualidade de vida dos usuários do “Projeto Academia da Cidade”, da prefeitura 
do Recife, que estimula a prática de exercícios físicos, desenvolvendo espaços 
de inclusão social. Uma equipe formada por estudantes e docentes realizará 
ações e eventos de atenção nutricional e de saúde para a população. O projeto 
vai impactar positivamente os estudantes envolvidos com a prática clínica e o 
aprendizado fornecido pelas ações propiciadas dentro do projeto.

GRUPO DE TEATRO FPS - Oferece oficinas de teatro com o objetivo de 
desenvolver a expressão física e vocal dos estudantes, aprimorar possíveis 
talentos artísticos e melhorar o desempenho profissional. Além disso, por meio 
de jogos e brincadeiras, as oficinas promovem a harmonização e a integração 
dos estudantes dos mais variados cursos. O grupo de teatro é um espaço aberto 
para o diálogo, a diversão e o relaxamento. Em datas comemorativas ou eventos 
culturais, o grupo de teatro realiza apresentações de peças curtas e leituras 
dramatizadas. 

AMOR QUE VEM DO PEITO - O projeto pretende sensibilizar a comunidade em 
relação aos benefícios da amamentação. Também é um dos objetivos do projeto 
explicar a importância da doação de frascos de café solúvel para a coleta de leite 
humano, além da doação do próprio leite materno. 



HOMEM! ATITUDE É SABER PREVENIR  - O objetivo do projeto é transmitir 
conhecimento sobre saúde do homem para usuários de Unidades de Saúde 
da Família (USF) e funcionários de empresas. Serão realizadas oficinas para os 
discentes envolvendo formação e fortalecimento em educação em saúde. Após 
as oficinas a equipe irá elaborar estratégias para abordagem do assunto nas USF 
e em empresas. O projeto tem duração de dois semestres.

PROJETO PENSE BEM AVC   -  O projeto tem como finalidade desenvolver ações 
educativas de promoção de saúde e prevenção do Acidente Vascular Cerebral-
AVC. As ações serão voltadas para os usuários das Unidades de Saúde da Família 
(USFs) parceiras da IES e a comunidade acadêmica da FPS.  O projeto terá duração 
de 12 meses e a cada edição serão abertas inscrições para estudantes de todos 
os cursos.

ENSINANDO A CRESCER   -  O projeto tem como objetivo trabalhar, de forma 
lúdica, ações de higiene, promoção da saúde e prevenção de doenças com 
crianças em idade escolar. O projeto terá duração de 12 meses e a cada edição 
serão abertas inscrições para estudantes de todos os cursos.

USO RACIONAL DE MEDICAMENTO -  Com o foco em garantir 
informaçõesseguras sobre os medicamentos, o projeto de extensão tem 
como objetivo geral desenvolver ações na comunidade que promovam o 
esclarecimento em relação ao uso racional de medicamentos, promovendo a 
mudança de hábitos da população, transformando a saúde pública.



GRUPO DE ESTUDO EM SAÚDE E ESPIRITUALIDADE - O encontro visa 
discutir de forma dinâmica e interativa o tema espiritualidade e sua importância 
nas diversas áreas da saúde. São apresentados para reflexão assuntos como: 
abordagem do tema religiosidade e espiritualidade na prática profissional na 
área da saúde; espiritualidade na visão integral do paciente e como parte do 
cuidado; espiritualidade em oncologia e em cuidados paliativos; espiritualidade 
e saúde mental; etc.

AMIGOS DO CONHECIMENTO - O projeto tem como objetivo aumentar a 
oportunidade de acesso de alunos de escola pública ao ensino universitário. 
Os estudantes de escola pública participarão de aulas semanais, de diversas 
disciplinas, ministradas pelos alunos da FPS. A iniciativa irá agregar positivamente 
na redução da lacuna presente no contexto da educação pública atual.

conhecimento
amigos do



Os cursos a seguir são disponibilizados na modalidade EAD - Educação a 
Distância e podem ser acessados no site www.fps.edu.br/ead

Obs.: Os cursos a seguir são considerados de nivelamento para os graduandos 
público-alvo (especificado na descrição do curso, no ambiente online). Para os 
estudantes das outras graduações da FPS, contará como curso de extensão.



CURSO BÁSICO EM LINGUAGEM, ESCRITA E PRODUÇÃO ACADÊMICA 
-  EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - Ofertado para os estudantes de graduação 
e colaboradores da FPS, o curso de extensão conta com carga horária de 10h 
e propõe conhecimento em situações e construção de problemas, ações 
linguísticas, intenção comunicativa e temática, aprofundamento de escrita e 
leitura, esquemas e as pistas de leitura, parágrafo e suas diretrizes, estratégias de 
leitura, gênero textual ‘artigo científico’ e aspectos textual-discursivos. 

CURSO INTERMEDIÁRIO EM LINGUAGEM, ESCRITA E PRODUÇÃO 
ACADÊMICA - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - Ofertado para os estudantes de 
graduação e colaboradores da FPS, o curso de extensão conta com carga horária 
de 10h e propõe conhecimento em situações e construção de problemas, ações 
linguísticas, intenção comunicativa e centração temática, aprofundamento de 
escrita e leitura, esquemas e as pistas de leitura, parágrafo e suas diretrizes, 
estratégias de leitura, gênero textual ‘artigo científico’ e aspectos textual-
discursivos. 



CURSO DE LIPÍDEOS – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - O curso propõe o 
conhecimento das estruturas, características, funções e fontes dos lipídios. 
Ao final do curso o estudante deverá ser capaz de reconhecer as estruturas, 
principais características e funções dos lipídios, a fim de perceber a importância 
destes para a vida.

CURSO INTRODUÇÃO À QUÍMICA – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA -  O curso 
pretende abordar os aspectos referentes ao conhecimento da Química Básica: o 
átomo, os elementos químicos e a tabela periódica. 

CURSO DE PROTEÍNAS E AMINOÁCIDOS – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - 
O curso propõe o conhecimento das estruturas, características, funções e 
fontes dos aminoácidos e proteínas. Ao final do curso o estudante deverá ser 
capaz de reconhecer as estruturas, principais características e funções dos 
aminoácidos e proteínas a fim de perceber a importância destas para a vida. 



CURSO DE VITAMINAS E MINERAIS - O curso propõe o conhecimento das 
estruturas, características, funções e importância nutricional das vitaminas 
e minerais. Ao final do curso o estudante deverá ser capaz de reconhecer 
as estruturas, principais características, funções e importância nutricional 
das vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, bem como dos minerais para 
manutenção da vida. 

CURSO DE CARBOIDRATOS - O curso propõe o conhecimento das estruturas, 
características, funções e fontes dos carboidratos. Ao final do curso o estudante 
deverá ser capaz de reconhecer as estruturas, principais características e funções 
dos carboidratos, a fim de perceber a importância destes para a vida. 

CURSO DE ÁGUA E PH - O curso propõe conhecimentos na estrutura 
molecular, características físico-químicas, funções e fontes da água. Potencial 
hidrogeniônico, sistema tampão e titulação. Ao final do curso o estudante deverá 
ser capaz de reconhecer a estrutura molecular, características físico-químicas 
e funções da água para o funcionamento do organismo humano, bem como 
reconhecer a importância do pH e os mecanismos corporais para a manutenção 
da homeostase do orgânica. 



MAIS INFORMAÇÕES: 
fps.edu.br

carine@fps.edu.br
Coordenação - Carine Azeredo



Avenida Mal. Mascarenhas de Morais, 4861, 
Imbiribeira, Recife-PE 
Fone: (81) 3035.7777 / (81) 3312.7777


