
 

 

                                                 

 
 

 
 
 

 
 

 

FFUUNNDDAAÇÇÃÃOO  AABBCC  

CCEENNTTRROO  UUNNIIVVEERRSSIITTÁÁRRIIOO  SSAAÚÚDDEE  AABBCC  

PPRRÓÓ--RREEIITTOORRIIAA  DDEE  EEXXTTEENNSSÃÃOO  

PPRROOEEXX 

 

ROGRAMAS E ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

RELATÓRIO TÉCNICO 
2019 



 

2 

 

Programas e Atividades de Extensão  

RELATÓRIO ANUAL 

2019 

 

Presidente da FUABC 

Dr. Adriana Berringer Stephan 

Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes 

 

Reitoria do Centro Universitário Saúde ABC 

Prof. Dr. David Everson Uip - Reitor 

Prof. Dr. Fernando Fonseca – Vice-Reitor 

 

Pró-Reitoria de Graduação 

Profa. Dra. Roseli Oselka Saccardo sarni – Pró-Reitora da Graduação 

Profa. Dra. Sonia Hix – Pró-Reitora Adjunta da Graduação 

 

Pró-Reitoria de Pós Graduação, Inovação e Pesquisa 

Prof. Dr. Pró-Reitor de Pós Graduação, Pesquisa e Inovação 

Professora Dra. Bianca Alves Vieira Bianco – Pró-Reitora Adjunta 

 

Pró-Reitoria de Extensão 

Profa. Dra. Vânia Barbosa do Nascimento 

Profa. Dra. Silmara Aparecida Conchão 

 

Pró-Reitoria de Administração, Finanças e Planejamento 

Dr. Luis Ricardo Strabelli – Pró-Reitor de Administração, Finanças e Planejamento 

 

Elaboração 

Profa. Dra. Vânia Barbosa do Nascimento 

Profa. Juliana de Carvalho Rodrigues 

Prof. Fernanda Benetti 

Prof Gabriela Santos 

Marcia Ap. Koslov Garcia Lopes 

 

 

Santo André, 07 de março de 2020 



 

3 

 

 

Sumário 

 

APRESENTAÇÃO .................................................................................................. 4 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 6 

PROGRAMAS E PROJETOS ............................................................................... 11 

CURSOS DE EXTENSÃO .................................................................................... 24 

EVENTOS ............................................................................................................. 33 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .............................................................................. 86 

LIGAS E SOCIEDADES ACADÊMICAS .............................................................. 89 

CENTROS DE ESTUDOS .................................................................................. 109 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL ........................................................ 120 

INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ....................................... 127 

INDICADORES DE EXTENSÃO ......................................................................... 135 

ATIVIDADES GERAIS REALIZADAS ................................................................ 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

A Faculdade de Medicina do ABC – FMABC completou 50 anos de 

existência. O tempo se encarregou de mostrar o seu valor, tanto no que se 

refere a sua vocação de ensino na área da saúde, como pelo seu importante 

papel na prestação de serviços para região do Grande ABC e para os 

municípios vizinhos. 

Grande parte dos médicos atuantes na Região tiveram sua graduação e 

especialização, que agora avança para as demais profissões da área da saúde, 

na MED ABC, como é carinhosamente denominada pelos estudantes, o que 

nos enche de orgulho. 

Nos primeiros anos de existência, a missão da Faculdade voltava-se quase 

exclusivamente para o ensino, com atividades práticas nos hospitais da 

Região. Poucas parcerias eram conduzidas. A instituição colocava-se numa 

condição pouca ativa, em termos de retornar à sociedade a expectativa que se 

colocava sobre ela e no potencial que apresentava. 

Essa realidade ao longo dos anos mudou radicalmente. A atuação da 

FMABC foi expandida para quase todos os campos possíveis de atividades, 

seja no tocante à formação e ao aprimoramento dos profissionais de saúde, 

como também na prestação de serviços, assessoriais, desenvolvimento de 

pesquisas e de ações de promoção e proteção à saúde. É no interior desse 

contexto que se encontra a extensão. Entendemos que a extensão é o 

resultado de toda a nossa atuação, articulada junto à comunidade regional, 

sendo inerente ao processo educacional. É através da força indutora e 
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motivada pelas demandas originadas no seu território que a extensão se 

realiza. 

Em 2018, a nossa instituição deu mais um passo importante se 

credenciando a ser um Centro Universitário, congregando os seus 10 cursos e 

graduação na área de saúde, além da pós-graduação e suas inúmeras 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Hoje, o Centro Universitário Saúde ABC coloca-se permeável aos desejos 

da sociedade e da comunidade acadêmica, e assim procura desenvolver 

inúmeras atividades de extensão, quer seja no campo da atenção à saúde, no 

âmbito das atividades científicas e culturais, na prestação de serviços de 

natureza técnica, na adesão às parcerias, entre outras. Entendemos que é 

dessa forma que o Centro Universitário e seus cursos podem interagir 

diretamente com a sociedade, colaborando para a resolução dos problemas 

emergentes e concretos. Por isso, acreditamos ser a extensão uma atribuição 

essencial das instituições de ensino, bem como priorizada por elas, cujo caráter 

deve ser fundamentalmente o do ensino e aprendizagem, associada à sua 

responsabilidade social. 

E, só assim estaremos formando profissionais capacitados para o 

desenvolvimento científico, cultural e técnico, conduzidos por uma postura 

ética, responsável e solidária, contribuindo para a necessária transformação da 

realidade brasileira. 

 

 

Prof. Dr. David Everson Uip 

Diretor da Faculdade de Medicina do ABC 
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INTRODUÇÃO 

 

O Centro Universitário Saúde ABC - FMABC considera a Extensão como parte 

integrante do processo educativo, cultural e científico, bem como uma estratégia 

de fortalecimento da sua relação com a sociedade em que atua. Para isso, 

incentiva o seu corpo docente e discente a voltar-se para os interesses de 

demandas da sociedade, consolidando parcerias e compromissos, desde que, 

respeitados os princípios democráticos de intervenção social e de construção da 

cidadania.  

O Plano Nacional de Extensão Universitária, elaborado em 1999 e atualizado em 

2001, de autoria do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Brasileiras (77 Universidades Federais e Estaduais) e SESU/MEC em 2001, 

propõe diretrizes para todas as ações de extensão: 

 Impacto e transformação 

 Interação dialógica 

 Interdisciplinaridade 

 Indissociabilidade ensino/pesquisa/extensão 

Em consonância com o Plano Nacional de Extensão, o Centro Universitário 

Saúde ABC considera que a produção do conhecimento, via extensão, se faz a 

partir da troca de saberes sistematizados, acadêmicos e populares, tendo como 

consequência a democratização do conhecimento, a participação efetiva da 

comunidade na atuação da universidade e uma produção resultante do confronto 

com a realidade. 

A Pró – Extensão do Centro Universitário procura resgatar o papel de uma 

Universidade voltada para os problemas sociais, com objetivo de encontrar 

soluções através de pesquisas, visando realizar o processo ensino-

aprendizagem como um todo, intervindo na realidade concreta. Procura ser um 

espaço de articulação que tem por finalidades fomentar, acompanhar, mapear e 

apoiar os programas e as ações de extensão universitária, desenvolvidos na 

graduação e na pós-graduação. Foi criada para promover o diálogo e o encontro 
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de toda a Rede em que são desenvolvidas as atividades de extensão no âmbito 

da Instituição.  

O Pró – Reitor de Extensão articulado às demais instâncias da instituição 

submete a aprovação (Departamento – se houver – e/ou Unidade Acadêmica/ 

Unidade Administrativa o mérito da ação, a importância desta ação para a 

melhoria do curso e para o crescimento acadêmico e social dos alunos 

envolvidos, a relevância da ação para a população atingida e ainda as horas que 

a equipe técnica irá se dedicar para executar aquela ação ao longo do ano. 

 

 

Eixos de ação 

 

A Pró – Reitoria de Extensão se organiza através dos seguintes eixos: 

1. Integração Comunitária e Responsabilidade Social 

2. Investigação e Promoção da Saúde 

3. Educação Permanente e Disseminação da Informação 

4. Prestação de Serviços e Empreendedorismo 

 

 

Ligas 

 

As Ligas acadêmicas ficam submetidas aos respectivos C.A.s e D.A.s e deverão 

submeter as suas atividades a esta Pró - Reitoria. 
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Atividades de Extensão 

 

Modalidade 1 

PROGRAMA PROJETO 

Conjunto de atividades integradas, de médio e longo 

prazo, orientadas a um objetivo comum, articulando 

projetos e outras atividades de extensão, cujas 

diretrizes e escopo de interação com a sociedade, 

integrem às linhas de ensino e pesquisa desenvolvidas 

na FMABC, nos termos de seus projetos político-

pedagógico e de desenvolvimento institucional. A 

seguir, duas características são essenciais:  

a) As atividades integradas de extensão devem 

envolver unidades distintas (Departamentos, 

Centros, Coordenações, Cursos e outros); e 

b) O prazo de execução do programa deve ter a 

duração mínima de dois anos. 

É uma atividade de caráter 

educativo, social, cultural, científico, 

tecnológico ou de inovação 

tecnológica, com objetivo específico 

e prazo determinado, vinculada ou 

não a um Programa. 

 

Modalidade 2 

CURSO EVENTO 

O curso de Extensão é o conjunto articulado 

de atividades pedagógicas, de caráter 

teórico e/ou prático, nas modalidades 

presencial ou a distância, seja para a 

formação continuada, aperfeiçoamento ou 

É uma atividade de curta duração, sem caráter 

continuado, que implica a apresentação do 

conhecimento ou produto cultural, científico, 

tecnológico ou de inovação tecnológica 

desenvolvido, conservado ou reconhecido pelo 
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CURSO EVENTO 

disseminação de conhecimento, planejada, 

organizada e avaliada de modo sistemático, 

com carga horária mínima de 8 (oito) horas. 

Os cursos de Extensão provenientes de 

contratos ou convênios referentes à 

prestação de serviço reger-se-ão pela 

norma vigente do Centro Universitáio. Os 

cursos só poderão ser objeto de divulgação 

após serem devidamente registrados na 

PROEX. 

São considerados de Extensão os cursos 

de iniciação, atualização, treinamento e 

qualificação profissional e aperfeiçoamento, 

entendidos como:  

Iniciação - curso que objetiva, 

principalmente, oferecer noções 

introdutórias em uma área específica do 

conhecimento; 

Atualização - curso que objetiva, 

principalmente, atualizar e ampliar 

conhecimentos, habilidades ou técnicas em 

uma área do conhecimento; 

Treinamento e qualificação profissional - 

curso que objetiva, principalmente, treinar e 

capacitar em atividades profissionais 

específicas; 

Aperfeiçoamento - curso com carga 

horária mínima de 180 horas, destinado a 

graduados. 

Centro Universitário. Exemplos: 

Congresso: evento de âmbito regional, nacional 

ou internacional, que reúne participantes de uma 

comunidade científica ou profissional. Abrange 

um conjunto de atividades como: mesas-

redondas, palestras, sessões técnicas, sessões 

dirigidas, conferências, oficinas, comunicações, 

workshops e minicursos; 

Seminário: evento científico com campos de 

conhecimento especializados. Incluem-se nessa 

classificação: encontro, simpósio, jornada, 

colóquio, fórum e reunião; 

Ciclo de Debates: encontros sequenciais que 

visam à discussão de um tema específico; 

Exposição: exibição pública de obras de arte, 

produtos, serviços, etc.; 

Espetáculo: apresentação artística de eventos 

cênicos e musicais de caráter público;  

Evento Esportivo: campeonato torneio, 

olimpíada, apresentação esportiva; 

Festival: série de atividades/eventos ou 

espetáculos artísticos, culturais ou esportivos, 

realizados concomitantemente; 

Outros eventos acadêmicos: ação pontual de 

mobilização que visa a um objetivo definido. 

 

Modalidade 3 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Refere-se ao estudo e solução de problemas dos meios profissional ou social e ao 
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desenvolvimento de novas abordagens pedagógicas e de pesquisa, bem como à transferência 

de conhecimentos e tecnologia à sociedade. Os serviços serão classificados nos seguintes 

grupos:  

a) Serviço eventual: consultoria, assessoria e curadoria;  

b) Assistência à saúde humana: consultas ambulatoriais, consultas de emergência, 

internações clínicas, exames laboratoriais, outros exames complementares, cirurgias e outros 

atendimentos;  

Quando a prestação de serviço for oferecida como curso ou projeto de extensão, deve ser 

registrada como tal (curso ou projeto). 

 

 

 

 

Modalidade 4 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL 

São estratégias para tornar disponíveis conhecimentos científicos que ajudem a melhorar a vida 

das pessoas e que deem suporte a desenvolvimentos econômicos e sociais sustentáveis.  

Promover a divulgação das atividades realizadas pelo Centro Universitário junto à Comunidade 

Acadêmica, às entidades públicas e privadas, aos órgãos de imprensa e ao publico em geral. 

 

 

Modalidade 5 

INTERCÂMBIO 

É uma atividade capaz de proporcionar aos estudantes de graduação dos cursos do Centro 

Universitário ou de outras universidades a oportunidade de uma vivência acadêmica em 

instituições estrangeiras ou nacionais, de forma a contribuir com a sua formação estudantil e 

com o seu crescimento pessoal e profissional, através  de novas experiências, de trocas de 

conhecimento e de interação cultural.  



 

11 

 

PROGRAMAS E PROJETOS 

 

Desde o início de sua fundação, o Centro Universitário Saúde ABC – FMABC adota 

como prática a realização de uma série de programas e projetos, atingindo a 

comunidade interna e externa à instituição. São programas comunitários, científicos e 

assessorias. Essa característica tem aproximado a comunidade regional junto à 

FMABC, favorecendo parcerias e o desenvolvimento de várias iniciativas com a 

presença de estudantes, docentes, profissionais de saúde e a população. Entre eles 

destacamos: 

- Programas de Gestão e Qualidade promovidos pelo Curso de Enfermagem, a fim de 

aprimorar os processos assistenciais dos ambulatórios do Centro Universitário; 

procura envolver a estruturação física dos espaços assistenciais, a fim de garantir 

adequadas condições de trabalho para os profissionais, segurança assistencial e 

humanização do cuidado; 

- Programas de Educação Continuada com o intuito de qualificar o trabalho do corpo 

de enfermagem hospitalar e ambulatorial; 

- Projetos de intervenção para a redução da vulnerabilidade de gestantes e crianças 

moradoras do Nordeste brasileiro e região de extrema pobreza no estado de São 

Paulo, através da melhoria do acesso e qualificação os serviços de saúde oferecidos 

nessas regiões. Destacam-se Rondon Local e Estadual em que alunos e professores 

se deslocam oferendo serviços, orientação e educação em saúde; 

- Programas de Prevenção e Promoção da saúde destacando-se a detecção precoce 

do câncer de mama; risco cardiovascular e saúde do idoso; 

- Projetos de Reabilitação com pacientes portadores de doenças crônicas pulmonares 

com o objetivo de melhoria da qualidade de vida e reinserção social; 

- Projetos de Sustentabilidade, incentivando a comunidade acadêmica e os cidadãos 

à reflexão sobre as condições ambientais, os riscos decorrentes das agressões ao 

meio ambiente e os possíveis riscos à saúde da população; 

- Projetos Sociais e Comunitários, realizando o recadastramento de famílias no 

Programa Bolsa Família garantindo a continuidade do benefício; e, a confecção de 

mobiliários adaptados em PVC para crianças com disfunção neuromotora de baixa 

renda. 
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PROGRAMAS E PROJETOS 

Nº 

Serviço Local Objetivo 

Nº de Participantes 

Mês / Ano 

Publicação 

dos 

Resultados 

(S / N) Responsável 

Disciplina / 

Área Alunos Docentes Outros 

01 

Bem Viver – Terapia 

Ocupacional 

 

CSE 

Capuava 

USF 

Valparaiso 

Prevenção e Promoção de 

Saúde de Idosos 

moradores na região das 

UBS. 

51 04 01 - - 

Marjorie 

Heloise 

Masuchi e 

residente 

Terapia 

Ocupacional 

/ Saúde do 

Idoso 

02 Free-Hugs FMABC 

Distribuir abraços pelos 

ambulatórios e prédios de 

atendimento da faculdade, 

procurando acolher os 

primeiro-anistas e 

confortar os pacientes, 

além dos acompanhantes 

e funcionários 

190 - 

Pacient

es dos 

ambulat

órios 

- N 

IFMSA-

FMABC, 

comitê 

SCORP 

Saúde 

Mental 

03 
Programa de saúde na 

escola 

EMEIEF 

Dr. Janusz 

Korczak 

- 03 21 250 - - Rosangela 

Liga 

Acadêmica 

de 

Enfermage

m em saúde 
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da Criança 

04 
Projeto Acolher na 

Oncologia 
FMABC 

Realizar acolhimento e 

orientação aos 

participantes e buscar 

estratégias de atuação 

junto ao pacientes do 

ambulatório. 

06 - 01 2015/atual N 
Natasha 

Carreño 

Terapia 

Ocupacional 

05 Projeto AdapTO FMABC 

Confeccionar mobiliários 

adaptados em PVC para 

crianças com disfunção 

neuromotora de baixa 

renda 

10 02 01 2010/atual N 

Andréia Z. 

Abou Hala 

Corrêa / 

Marjorie 

Heloise 

Masuchi / 

Natasha 

Carreño 

Terapia 

Ocupacional 

06 Projeto Amigos da Creche 

CSE 

Capuava e 

Creche 

Heitor Vila 

Lobos 

Orientações, oficinas e 

palestras sobre 

desenvolvimento infantil 

para pais, professores e 

comunidade. 

06 - 01 2014/atual N 
Natasha 

Carreño 

Terapia 

Ocupacional 

07 

Projeto de Matriciamento 

do Grupo Gestor da Saúde 

do Adulto / Idoso de Santo 

André 

Santo 

André 
Matriciamento - 2 - - - 

Ana Paula 

Guarnieri e 

Erica Chagas 

Araujo 

Saúde do 

Adulto e 

Idoso 
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08 

Projeto de Obtenção de 

Matéria Prima Vegetal do 

Horto de Plantas 

Medicinais da Faculdade 

de Medicina do ABC 

Horto de 

Plantas 

Medicinais 

Campus 

FMABC 

Cultivo de cerca de 20 

espécies  de plantas como 

parte das atividades da 

disciplina de 

farmacobotânica I e II. A 

matéria prima cultivada é 

utilizada nas práticas das  

disciplinas de 

Farmacobotânica I e II, de 

Farmacognosia I e II e 

também para os projetos 

de pesquisa que são 

realizados por docentes do 

Laboratório de Ensino e 

Didático do Curso de 

Farmácia. 

Alunos do 

2º ano 
02 02 anual S 

Prof. José 

Armando 

Junior 

Farmacobot

ânica I e II, 

de 

Farmacogno

sia I e II 

09 

Projeto Gênero Saúde e 

Meio Ambiente (GSMA) – 

Rondon Local 
ABC 

a. Contribuir para o 

desenvolvimento e o 

fortalecimento da 

cidadania do (a) estudante 

universitário(a); 

b.  Contribuir  com  o 

 desenvolvimento  social e 

sustentável,  o  bem- estar 

e  a  qualidade  de  vida 

 nas comunidades 

carentes, usando as 

habilidades universitárias; 

c. Proporcionar ao (à) 

74 07 - anual S 

 

Profa. Ms.  

Silmara 

Conchão 

 

Profa. Ms. 

Juliana Mora 

Veridiano 

 

Profa. Ms. 

Saúde 

Coletiva 

 

 

Biologia 

Tecidual e 

do 

Desenvolvi

mento 
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estudante do ensino 

superior conhecimento de 

aspectos peculiares da 

realidade brasileira; 

d.  Contribuir  com  o 

 fortalecimento  das 

 políticas  públicas, 

 atendendo  às  necessi-

dades específicas das 

comunidades 

selecionadas; 

e.  Desenvolver  no 

 estudante  universitário 

 sentimentos  de 

 responsabilidade  social e 

senso crítico; 

f.   Contribuir  para  o 

 intercâmbio  de 

 conhecimentos  entre  as 

 instituições  de  ensino 

 superior,  governos locais 

e lideranças comunitárias; 

g.  Formar multiplicadores 

(as) de promoção à saúde, 

relações raciais e de 

gênero, cultura e 

participação cidadã; 

h.  Aprimorar o 

Cíntia Carniel 

 

Prof. Ms. 

Gerson Salay 

 

Prof. Ms. 

Rodrigo 

Romão 

Profa. Ms.  

Narjara P. 

Leite 

Profa. Ms. 

Roberta 

Boaretto 

 

Fisioterapia 

 

Parasitologi

a 

 

Gestão 

Ambiental 

 

Nutrição 

 

Saúde 

Coletiva 
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conhecimento dos alunos 

(as) em relação aos 

direitos humanos, sociais 

e de saúde incluindo a 

noção de humanização e 

justiça social; 

i.  Estimular senso de 

responsabilidade social e 

compromisso com a saúde 

pública; 

j.  Valorizar as 

comunidades e promover 

a cultura local 

10 
Projeto Geração de Renda 

na Oncologia 
FMABC 

Ensinar técnica de 

artesanato aos cuidadores 

para geração de renda, 

possibilitando integração, 

socialização e troca de 

vivências. 

06 - 01 2015/atual N 
Natasha 

Carreño 

Terapia 

Ocupacional 

11 Projeto Horta (Flor e Ser) 
CSE 

Capuava 

Promover resgate das 

atividades ocupacionais, 

história de vida e estimular 

habilidades funcionais, 

incentivando pensamento 

sustentável. 

06 01 03 2009/atual N 

Marjorie 

Heloise 

Masuchi 

Terapia 

Ocupacional 
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12 

Projeto Multidisciplinar de 

Desenvolvimento de 

Medicamento Fitoterápico 

Horto de 

Plantas 

Medicinais 

Campus 

FMABC; 

Laboratóri

o do Curso 

de 

Farmácia; 

laboratório

s 

multidiscipl

inares 

Desenvolvimento de 

medicamentos 

fitoterápicos no projeto 

multidisciplinar: 

-Farmacobotânica:  

escolha da planta, 

identificação botânica e 

controle de qualidade; 

-Farmacognosia: obtenção 

do extrato, identificação e 

quantificação do 

marcador, bem como a 

atividade farmacológica 

proposta e o provável 

mecanismo de ação; 

-Farmacotécnica: escolha 

da forma farmacêutica, 

preparação da formulação 

e elaboração do sistema 

de embalagem; 

-Assistência farmacêutica: 

orientação farmacêutica 

da indicação, posologia, 

contraindicações, reações 

adversas e advertências. 

-Deontologia: bulas e 

divulgação de acordo com 

Alunos do 

3º ano 
02 02 Anual S 

Prof. José 

Armando 

Junio e 

Andrea 

Andrade 

Ruggieror 

Farmacobot

ânica I e II 

Farmacogno

sia I e II; 

Farmacotéc

nicas  

Assistência 

farmacêutic

a;Deontologi

a: 
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a legislação vigente. 

13 
Projeto Redenção da 

Prefeitura de São Paulo 

Região 

Central da 

Cidade 

Executar ações de 

prevenção, tratamento e 

reinserção social de 

pessoas em situação de 

vulnerabilidade. 

- - - 2017/atual S 
Arthur Gerra 

de Andrade 

Psicologia e 

Psiquiatria 

14 Dying: a human thing FMABC 

Promover o contato dos 

estudantes de medicina da 

FMABC com as temáticas 

de luto, cuidados 

paliativos, doação de 

órgãos, morte e finitude de 

vida, a fim de tentar ajudá-

los no futuro profissional 

como médicos, além de 

estimular a reflexão crítica 

sobre os assuntos e o 

questionamento quanto a 

sua escassez na 

educação médica. 

 

   
28/09/2019 a 

05/10/2019 
  IFMSA 

15 Boneco Sustentável FMABC 

Confecção de boneco 

RCP sustentável para ser 

utilizados em treinamentos 

de RCP para leigos, ou 

seja, em consonância com 

X X  

30/04/2019 a 

09/05/2019 

 

N  Enfermagem 
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o Projeto "RCP na Escola" 

da LAEC 
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Fotos de Projetos 
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Fotos de Projetos - Continuação 
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Fotos de Projetos - Continuação 
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CURSOS DE EXTENSÃO 

 

O curso de Extensão representa um conjunto articulado de atividades 

pedagógicas de caráter teórico e/ou prático, nas modalidades presencial ou a 

distância, seja para a formação continuada, aperfeiçoamento ou disseminação 

de conhecimento, planejada, organizada e avaliada de modo sistemático, com 

carga horária mínima de 8 (oito) horas. São considerados os cursos de 

iniciação, atualização, treinamento e qualificação profissional e 

aperfeiçoamento, entendidos como: 

a) Iniciação - curso que objetiva, principalmente, oferecer noções 

introdutórias em uma área específica do conhecimento; 

b) Atualização - curso que objetiva, principalmente, atualizar e ampliar 

conhecimentos, habilidades ou técnicas em uma área do conhecimento; 

c) Capacitação e qualificação profissional - curso que objetiva, 

principalmente, treinar e capacitar em atividades profissionais 

específicas; 

d) Aperfeiçoamento - curso com carga horária mínima de 180 horas, 

destinado a graduados. 

No quadro a seguir é possível observar que a comunidade acadêmica da 

Faculdade de Medicina do ABC se empenhou, em 2018, para a realização de 

cursos de iniciação, atualização, qualificação profissional e aperfeiçoamento. 

Foram 56 cursos realizados nas diversas áreas da saúde, com a participação 

de alunos, docentes e profissionais de saúde da região. Destacam-se entre 

eles os cursos práticos da disciplina de dermatologia, cuidadores familiares de 

idosos, RCP nas escolas, adequação de princípios da adequação postural em 

cadeira de rodas e capacitação de docentes. As ligas também tiveram um 

papel fundamental na realização de cursos de iniciação e aperfeiçoamento.   
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CURSOS DE EXTENSÃO 

Nº Disciplina Nome do Curso  
Caracterização do 

Curso 

Carga 

horária 

teórica 

Carga 

horária 

prática 

Início do 

Curso 

Término 

do Curso 

As 

atividades 

são 

contínuas? 

Público Alvo Local 

Parceria (* 

Citar o 

nome dos 

parceiros 

após 

assinalar o 

campo 

Outros) 

01 
Biotério/Técnica 

Cirúrgica 

Curso De Animais De 

Laboratório 

Treinamento ou 

Qualificação Profissional 

(Carga horária mínima: 8 

h) - visam conhecimentos 

específicos voltados para 

atuação no mercado de 

trabalho 

4 4 01/07/2019 04/07/2019 Sim 

Discentes, 

Profissionais da 

Saúde, 

Qualquer aluno 

que vá realizar 

experimentação 

animal no seu 

projeto 

Anfiteatro 

da Técnica 

Cirúrgica 

FMABC 

02 

Enfermagem Em 

Unidade De 

Terapia Intensiva 

VI Curso Introdutório E I 

Curso De Extensão LAEC 

Extensão Universitária 

(Carga horária mínima: 

30 h) - complementam ou 

ampliam conhecimentos 

em um determinado 

campo de estudo ou área 

de atuação. 

16 0 26/03/2019 29/03/2019 Sim Discentes 

Centro 

Universitário 

Saúde ABC 

Liga 

Acadêmica 

de 

Enfermagem 

em 

Cardiologia 

03 Pediatria Curso Introdutório LPP 

Iniciação (Carga horária 

mínima: 8 h) - cursos 

introdutórios que 

proporcionam informação 

8 0 28/05/2019 29/05/2019 Sim Discentes FMABC Privada 
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inicial sobre a temática. 

04 

Curso De 

Fisioterapia E 

Terapia 

Ocupacional 

APED - Revisão 

Sistemática Sem 

Metanálise 

Iniciação (Carga horária 

mínima: 8 h) - cursos 

introdutórios que 

proporcionam informação 

inicial sobre a temática. 

04 04 16/08/2019 16/08/2019 Não Docentes 

Salão Nobre 

CUSABC 

FMABC 

DOCENTES 

05 

Semana De 

Desenvolvimento 

Docente 

Revisão Sistemática Sem 

Metanálise 

Iniciação (Carga horária 

mínima: 8 h) - cursos 

introdutórios que 

proporcionam informação 

inicial sobre a temática. 

8 0 16/08/2019 16/08/2019 Não Docentes 
salão nobre 

FMABC 
Privada 

06 

LAMSI - Liga 

Acadêmica 

Multidisciplinar 

Em Saúde Do 

Idoso 

III Curso Introdutório Da 

Liga Acadêmica 

Multidisciplinar Em Saúde 

Do Idoso 

Iniciação (Carga horária 

mínima: 8 h) - cursos 

introdutórios que 

proporcionam informação 

inicial sobre a temática. 

10 0 27/04/2019 04/05/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Saúde 

Centro 

Universitário 

Saúde ABC 

Pública 

07 

Disciplina De 

Biologia Tecidual 

E Do 

Desenvolvimento 

Curso De Bases Técnico 

Científicas Para A 

Iniciação Científica Em 

Biologia Tecidual 

Extensão Universitária 

(Carga horária mínima: 

30 h) - complementam ou 

ampliam conhecimentos 

em um determinado 

campo de estudo ou área 

de atuação. 

20 0 09/08/2019 29/11/2019 Sim Discentes 
Prédio da 

Morfologia 

prof. Gerson 

Salay ( 

disciplina de 

Parasitologia 

CUSABC); 

Bioterío 

Cemtral do 

CUSABC 
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08 
Curso De 

Medicina 

Recursos Tecnológicos 

Para Ajudar Em Sala De 

Aula 

Treinamento ou 

Qualificação Profissional 

(Carga horária mínima: 8 

h) - visam conhecimentos 

específicos voltados para 

atuação no mercado de 

trabalho 

4 4 23/10/2019 23/10/2019 Sim Docentes 
Campus 

FMABC 
Privada 

09 Fisioterapia 

Curso De Introdução E 

Qualificação De 

Empreendedores Do 

Derose Method 

Extensão Universitária 

(Carga horária mínima: 

30 h) - complementam ou 

ampliam conhecimentos 

em um determinado 

campo de estudo ou área 

de atuação. 

30 30 16/08/2019 18/08/2019 Sim 

Discentes, 

Comunidade, 

Alunos 

matriculados 

nas escolas do 

DeROSE 

Method 

Guarujá/SP Privada 

10 
Curso De 

Enfermagem 

Curso De Extensão:  

Desafios 

Contemporâneos Para 

Enfermagem 

Extensão Universitária 

(Carga horária mínima: 

30 h) - complementam ou 

ampliam conhecimentos 

em um determinado 

campo de estudo ou área 

de atuação. 

50 25 11/02/2019 18/11/2019 Não Discentes 

Centro 

Universitário 

Saúde ABC 

ceembsp 

11 Cirurgia Plástica 

Educação Continuada Da 

Disciplina De Cirurgia 

Plástica Do Centro 

Universitário Saúde Abc 

Aperfeiçoamento (Carga 

horária mínima: 180 h) - 

proporcionam abordagem 

em campos específicos 

da atividade profissional. 

32 0 22/03/2019 25/11/2019 Sim 

Discentes, 

Docentes, 

Profissionais da 

Saúde, LIGA 

DE CIRURGIA 

PLÁSTICA 

HOSPITAL 

SANTA 

CATARINA 

- SÃO 

PAULO 

Privada 



  

                                                                                                        

28 

 

 

 

 

 

12 
Curso De 

Enfermagem 

Desafios 

Contemporâneos 

Extensão Universitária 

(Carga horária mínima: 

30 h) - complementam ou 

ampliam conhecimentos 

em um determinado 

campo de estudo ou área 

de atuação. 

50 02 05/08/2019 28/10/2019 Não 
Discentes, 

Docentes 

Centro 

Universitário 

Saúde ABC  

nenhuma 
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Fotos de Cursos de Extensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Curso Introdutório LAEC 
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 Fotos de cursos de extensão - continuação 
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Fotos de cursos de extensão - continuação 
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EVENTOS 

 

Caracterizam-se por atividades de curta duração, sem caráter continuado, que 

implica a apresentação do conhecimento ou produto cultural, científico, 

tecnológico ou de inovação tecnológica desenvolvido, conservado ou 

reconhecido pelo Centro Universitário Saúde ABC. Entre eles destacam-se os 

congressos, seminários, fóruns, ciclos de debates, exposições e espetáculos, 

eventos esportivos, e outras atividades pontuais. 

Registra-se a ocorrência de evento de grande expressão para Centro 

Universitário Saúde ABC que é o Congresso Médico Universitário do ABC – 

COMUABC e o SIECS – Simpósio Internacional de Ensino Cultura e Saúde 

reunindo alunos, docentes e convidados de destaque científico. Nesse evento 

há uma importante mobilização de toda a instituição para conjuntamente 

abordarem assuntos de relevância para as ciências da saúde. Anteriormente, 

apenas o curso de medicina estava presente e mobilizado. No momento, os 

demais cursos da FMABC realizam os seus eventos simultâneos.  
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A Feira de Saúde também pode ser considerada de extrema importância e 

destaque para a instituição. Há uma organização de característica 

interdisciplinar, envolvendo gestores de saúde da região. Geralmente a Feira 

de Saúde ocorre em um serviço de atenção primária em um município da 

região, objetivando a educação em saúde para a população, prevenção e 

promoção da saúde.  

As atividades esportivas também ocupam um espaço considerável na agenda 

da instituição, que procura estimular a participação dos seus alunos.  

As datas comemorativas que envolvem a saúde também são celebradas. 

Assim são comemorados o dia do médico, a semana de enfermagem, o dia do 

farmacêutico, e outros, geralmente promovendo palestras e discussões 

relevantes para as respectivas categorias profissionais. Também ocorrem os 

eventos para chamar a atenção da comunidade aos problemas de saúde que 

precisam de um esforço para evitá-los, ou mesmo chamar a atenção para 

atitudes saudáveis que visam à promoção da saúde, como o aleitamento 

materno, prevenção de acidentes na infância, entre outros. 
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EVENTOS DE EXTENSÃO 

Nº 
Disciplina / Curso 

responsável pelo Evento 
Nome do Evento 

Caracterização 

do Evento 

Carga 

horária 

do 

evento 

(somente 

números) 

Início do 

Evento 

Término 

do Evento 

As 

atividades 

são 

contínuas? 

Público Alvo 

Parceria (* Citar 

o nome dos 

parceiros após 

assinalar o 

campo Outros) 

01 
Medicina Legal e Perícia 

Médica 

II Workshop Interdisciplinar 

SAMELP 

Oficinas ou 

workshop ( 

Explanação de um 

determinado tema, 

aliado a momentos 

de prática deste 

novo 

conhecimento) 

8 31/05/2019 31/05/2019 Sim 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Saúde 

Privada 

02 Curso de Enfermagem 

Forum: “Perspectivas para a 

Formação do Profissional 

Enfermeiro”  

Fórum 5 14/06/2019 14/06/2019 Não 
Profissionais da 

Saúde 
Privada 

03 Clínica de Emergência  Curso Introdutório LTI 

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

menos formal) 

4 21/03/2019 22/03/2019 Não Discentes - 
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04 
Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional 

Terapia Motora Intensiva na 

Neuropediatria 

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

menos formal) 

4 29/06/2019 29/06/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Profissionais da 

Saúde 

Palestra em 

parceria com a 

Clínica Aptos 

05 

Geriatria/ Medicina - 

Sociedade Acadêmica de 

Geriatria e Gerontologia 

1º Simpósio de Geriatria e 

Gerontologia do ABC 

Simpósio (Evento 

sobre uma 

temática específica 

onde a discussão 

é realizada 

inclusive com 

apoio de um 

mediador) 

8 10/06/2019 11/06/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade, 

Profissionais da 

Saúde 

Privada, SBGG, 

Home Doctor, 

WhiteBook, 

MedCel 

06 Fisioterapia 
O brincar como recurso 

terapêutico 

Oficinas ou 

workshop ( 

Explanação de um 

determinado tema, 

aliado a momentos 

de prática deste 

novo 

conhecimento) 

6 08/06/2019 08/06/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Profissionais da 

Saúde 

Nurec 

07 Curso de Farmácia 

Oficina - Estratégias 

educacionais em metodologias 

ativas 

Oficinas ou 

workshop ( 

Explanação de um 

determinado tema, 

aliado a momentos 

de prática deste 

novo 

2 16/05/2019 16/05/2019 Não Docentes Não há parcerias 
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conhecimento) 

08 Curso de Farmácia  Oficina Planos de Ensino 

Oficinas ou 

workshop ( 

Explanação de um 

determinado tema, 

aliado a momentos 

de prática deste 

novo 

conhecimento) 

2 09/05/2019 09/05/2019 Não Docentes Não há parceria 

09 Curso de Farmácia Semana da Farmácia 

Jornadas 

Científicas ( 

Evento que 

objetiva reunir 

diferentes saberes 

de uma mesma 

temática para uma 

discussão 

ampliada e 

impulsionar os 

estudos 

relacionados com 

as conclusões 

elencadas durante 

o evento) 

8 29/05/2019 29/05/2019 Não 
Discentes, 

Docentes 

Não houve 

parceria 
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10 Nutrição Parada da Saúde na FMABC 

Prevenção e 

Promoção ( 

Eventos que 

promovem ações 

na comunidade. 

Ex. Feira da 

Saúde, Outubro 

Rosa, Novembro 

Azul) 

4 12/04/2019 12/04/2019 Não 
Discentes, 

Docentes 
Privada 

11 Nutrição 
I MEETING DE NUTRIÇÃO 

ESTÉTICA 

Simpósio (Evento 

sobre uma 

temática específica 

onde a discussão 

é realizada 

inclusive com 

apoio de um 

mediador) 

8 04/05/2019 04/05/2019 Não 

Discentes, 

Comunidade 

Científica 

Privada 

12 Nutrição 

3.        I WORKSHOP DE 

TERAPIA NUTRICIONAL 

ORAL, ENTERAL E 

PARENTERAL 

Oficinas ou 

workshop ( 

Explanação de um 

determinado tema, 

aliado a momentos 

de prática deste 

novo 

conhecimento) 

8 11/05/2019 11/05/2019 Não 

Discentes, 

Comunidade 

Científica 

Privada 
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13 

Medicina (Diretório 

Acadêmico Nylceo Marques 

de Castro)  

 VII Workshop Acadêmico da 

Faculdade de Medicina do ABC 

Oficinas ou 

workshop ( 

Explanação de um 

determinado tema, 

aliado a momentos 

de prática deste 

novo 

conhecimento) 

12 21/09/2019 21/09/2019 Sim Discentes Privada 

14 

Medicina (Diretório 

Acadêmico Nylceo Marques 

de Castro) 

Visita do Colégio Bandeirantes 

à Faculdade de Medicina do 

ABC 

Oficinas ou 

workshop ( 

Explanação de um 

determinado tema, 

aliado a momentos 

de prática deste 

novo 

conhecimento) 

3 07/08/2019 07/08/2019 Sim Discentes Privada 

15 curso de enfermagem 
SEMANA DA ENFERMAGEM 

2019 

Comemorativo 

(eventos 

realizados 

considerando 

datas 

comemorativas, 

ex. Dia Mundial do 

Meio Ambiente, 

Dia do 

Nutricionista etc.) 

4 17/05/2019 17/05/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Profissionais da 

Saúde 

Privada 
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16 
Disciplina de Clínica 

Pediátrica 
Agosto Dourado 

Comemorativo 

(eventos 

realizados 

considerando 

datas 

comemorativas, 

ex. Dia Mundial do 

Meio Ambiente, 

Dia do 

Nutricionista etc.) 

4 29/08/2019 29/08/2019 Sim 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Saúde 

Privada 

17 

Disciplina de Clínica Pediatria 

- Centro de Estudos de 

Pediatria/Medicina 

III Simpósio de Atualização em 

Pediatria 

Simpósio (Evento 

sobre uma 

temática específica 

onde a discussão 

é realizada 

inclusive com 

apoio de um 

mediador) 

8 17/08/2019 17/08/2019 Sim 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Saúde 

Privada 

18 
Coordenação de cursos, 

exceto curso de medicina 

SIECS Simpósio Internacional 

de Educação Ciências da 

Saúde  

Simpósio (Evento 

sobre uma 

temática específica 

onde a discussão 

é realizada 

inclusive com 

apoio de um 

mediador) 

24 13/08/2019 16/08/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Saúde 

Pública, Privada 
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19 
Medicina - Órgão IFMSA 

FMABC 
Campanha Teddy Bear Hospital 

Outros Eventos 

(ação pontual de 

mobilização que 

visa a um objetivo 

definido. Ex. 

Campanha do 

Agasalho) 

5 17/08/2019 17/08/2019 Não 
Discentes, 

Comunidade 
Pública 

20 Medicina Feira de Saúde 

Prevenção e 

Promoção ( 

Eventos que 

promovem ações 

na comunidade. 

Ex. Feira da 

Saúde, Outubro 

Rosa, Novembro 

Azul) 

7 24/08/2019 24/08/2019 Sim 

Discentes, 

Comunidade, 

Profissionais da 

Saúde 

Pública, Privada 

21 Fisioterapia Esportiva I COPA Universitária  

Esportivos ( 

Campeonato, 

Torneiro, Copa e 

Jogos) 

10 15/06/2019 15/06/2019 Não Discentes 

Sociedade 

Acadêmica de 

Medicina do 

Exercício e 

Esporte 

(SAMEE-

FMABC) 

22 Medicina OSCE  Acadêmico dos órgãos 

OSCE (exame 

clínico objetivo 

estruturado por 

estações) 

8 17/08/2019 17/08/2019 Sim 

Discentes do 5º 

e 6º ano do 

curso de 

Medicina 

Cota pré-

determinada que 

cada órgão 

disponibilizará. 

(COMU, DANMC 
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e OCAAM) 

23 OCAAM FMABC  
Simpósio ABC Medical 

Academic Meeting 

Simpósio (Evento 

sobre uma 

temática específica 

onde a discussão 

é realizada 

inclusive com 

apoio de um 

mediador) 

6 11/09/2019 12/09/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Saúde 

Privada, Dr. Tips, 

SJT MED, Amil, 

MD Produtos 

Médicos, 

Instituto Ideia 

Fértil 

24 Nefrologia  
Curso introdutiro da liga de 

atendimento às doenças renais  

Curso introdutório 

da LADR 
4 19/08/2019 19/08/2019 Não Discentes Pública 

25 Fisioterapia Esportiva 
I Simpósio Multidisciplinar De 

Corrida  

Simpósio (Evento 

sobre uma 

temática específica 

onde a discussão 

é realizada 

inclusive com 

apoio de um 

mediador) 

7 28/09/2019 28/10/2019 Sim 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Saúde, Atletas 

Parceria com 

páginas do 

Instagram para 

divulgação 
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26 

Medicina (Diretório 

Acadêmico Nylceo Marques 

de Castro) 

Visita do Colégio Bandeirantes 

à Faculdade de Medicina do 

ABC 

Oficinas ou 

workshop ( 

Explanação de um 

determinado tema, 

aliado a momentos 

de prática deste 

novo 

conhecimento) 

3 19/08/2019 19/08/2019 Sim Discentes Privada 

27 Urologia 
I Jornada Cientifica de 

Residentes de São Paulo 

Jornadas 

Científicas ( 

Evento que 

objetiva reunir 

diferentes saberes 

de uma mesma 

temática para uma 

discussão 

ampliada e 

impulsionar os 

estudos 

relacionados com 

as conclusões 

elencadas durante 

o evento) 

15 28/09/2019 29/09/2019 Sim 

Docentes, 

Residentes de 

Urologia e 

Cirurgia Geral 

Privada 

28 Cirurgia Cardiotorácica Curso Introdutório da SAACC 

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

menos formal) 

4 18/09/2019 18/09/2019 Sim Discentes Sem parceria 
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29 
Fisioterapia (Terapias 

Integrativas) 
Terceira Aula Introdutória 

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

menos formal) 

4 21/09/2019 21/09/2019 Não 

Discentes, 

Profissionais da 

Saúde 

Cesco 

30 Fisioterapia 

II Encontro de Integração do 

Centro Universitário Saúde 

ABC 

Simpósio (Evento 

sobre uma 

temática específica 

onde a discussão 

é realizada 

inclusive com 

apoio de um 

mediador) 

10 21/09/2019 21/09/2019 Sim 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Saúde 

CESCO e 

NUREC 

31 Fisioterapia Esportiva 
Oficina de Primeiros Socorros 

no Esporte 

Oficinas ou 

workshop ( 

Explanação de um 

determinado tema, 

aliado a momentos 

de prática deste 

novo 

conhecimento) 

2 20/08/2019 20/08/2019 Não 

Discentes, 

Profissionais da 

Saúde 

Nenhuma 

32 Nutrição 

Aula Inaugural da Liga 

Acadêmica de Nutrição Clínica 

e Esportiva 

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

menos formal) 

4 31/08/2019 31/08/2019 Sim 

Discentes, 

Profissionais da 

Saúde, público 

em geral 

Calabaza 

cozinha funcional 
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33 
Curso de Terapia 

Ocupacional 

IX Simpósio de 

Interdisciplinaridade - 

Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) 

Simpósio (Evento 

sobre uma 

temática específica 

onde a discussão 

é realizada 

inclusive com 

apoio de um 

mediador) 

08 23/11/2019 23/11/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Saúde 

Pública, Privada 

34 

Departamento de Assistência 

e Previdência da Faculdade 

de Medicina do ABC 

Campanha de Inverno 2019 

Outros Eventos 

(ação pontual de 

mobilização que 

visa a um objetivo 

definido. Ex. 

Campanha do 

Agasalho) 

2 25/08/2019 25/08/2019 Sim Discentes Privada 

35 Nutrição 
Representação das doenças no 

comportamento alimentar 

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

menos formal) 

1 19/09/2019 19/09/2019 Sim 

Discentes, 

Docentes, 

Profissionais da 

Saúde 

Calabaza fit 

36 Curso de Nutrição 4º Semana da Saúde Pirelli 

Prevenção e 

Promoção ( 

Eventos que 

promovem ações 

na comunidade. 

Ex. Feira da 

Saúde, Outubro 

Rosa, Novembro 

5 12/08/2019 12/08/2019 Não Comunidade Privada 
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Azul) 

37 Graduação em Nutrição XVI Feira Da Saúde 

Prevenção e 

Promoção ( 

Eventos que 

promovem ações 

na comunidade. 

Ex. Feira da 

Saúde, Outubro 

Rosa, Novembro 

Azul) 

8 24/08/2019 24/08/2019 Não Comunidade 

CENTRO 

ACADÊMICO DE 

NUTRIÇÃO 

FMABC 

38 

Enfermagem - LAMSI - Liga 

Acadêmica Multidisciplinar em 

Saúde do Idoso 

XVI Feira de Saúde  

Prevenção e 

Promoção ( 

Eventos que 

promovem ações 

na comunidade. 

Ex. Feira da 

Saúde, Outubro 

Rosa, Novembro 

Azul) 

8 24/08/2019 24/08/2019 Não Comunidade Pública 
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39 Urologia / Fisioterapia 

I Jornada Cientifica De 

Fisioterapia Na Saúde Do 

Homem - UROABC 

Oficinas ou 

workshop ( 

Explanação de um 

determinado tema, 

aliado a momentos 

de prática deste 

novo 

conhecimento) 

9 05/10/2019 05/10/2019 Sim 

Discentes, 

Docentes, 

Profissionais da 

Saúde 

Urologia FMABC 

40 Gestão Multiprofissional  

Roda de Conversa - Carteira de 

Serviços da Atenção Primária à 

Saúde Brasileira 

Simpósio (Evento 

sobre uma 

temática específica 

onde a discussão 

é realizada 

inclusive com 

apoio de um 

mediador) 

4 19/09/2019 19/09/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Saúde 

APSP 

41 Fisioterapia Esportiva LIII Intermed 

Esportivos ( 

Campeonato, 

Torneiro, Copa e 

Jogos) 

128 31/08/2019 07/09/2019 Não Discentes 

SAMEE - 

FMABC e 

AAANMC - 

FMABC 
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42 
Enfermagem em Centro 

Cirúrgico e CME  

I Encontro de Enfermagem em 

Recursos Humanos  

Jornadas 

Científicas ( 

Evento que 

objetiva reunir 

diferentes saberes 

de uma mesma 

temática para uma 

discussão 

ampliada e 

impulsionar os 

estudos 

relacionados com 

as conclusões 

elencadas durante 

o evento) 

4 26/10/2019 26/10/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Saúde 

Privada 

43 Neurologia 
Workshop De Exame 

Neurológico 

Oficinas ou 

workshop ( 

Explanação de um 

determinado tema, 

aliado a momentos 

de prática deste 

novo 

conhecimento) 

8 14/10/2019 17/10/2019 Não Discentes Privada 

44 Nutrição 
Adaptações Fisiológicas No 

Emagrecimento 

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

menos formal) 

1 10/10/2019 10/10/2019 Sim 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Saúde 

Privada 
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45 
Terapias Integrativas - 

Fisioterapia/Multidisciplinar 

Palestra sobre "PNL: Uso 

Terapêutico" 

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

menos formal) 

3 26/10/2019 26/10/2019 Não 

Discentes, 

Profissionais da 

Saúde 

Cesco 

46 Nutrição 
I Simpósio de Nutrição 

Esportiva 

Simpósio (Evento 

sobre uma 

temática específica 

onde a discussão 

é realizada 

inclusive com 

apoio de um 

mediador) 

8 26/10/2019 26/10/2019 Sim 

Discentes, 

Docentes, 

Profissionais da 

Saúde 

a confirmar 

47 
Reumatologia / 

multidisciplinar 
II Aula Introdutória 

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

menos formal) 

4 21/09/2019 21/09/2019 Não 

Discentes, 

Profissionais da 

Saúde 

Não possui 

parceiros  

48 Medicina 
I Semana de Escuta qualificada 

em Saúde Mental do Nubem 

I Semana de 

Escuta Qualificada 

em Saúde Mental 

do NUBEM 

60 14/10/2019 18/10/2019 Sim Discentes 

Centro 

Universitário de 

Saúde ABC 

49 Medicina/Fisioterapia/Nutrição 
Mesa redonda: Lesões por 

sobrecarga no esporte 

Simpósio (Evento 

sobre uma 

temática específica 

onde a discussão 

é realizada 

inclusive com 

2 31/10/2019 31/10/2019 Sim 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Ligas Esportivas 

do Centro 

Universitário 

Saúde ABC 
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apoio de um 

mediador) 

Saúde 

50 Analises Clínicas 

I Encontro da Liga Acadêmica 

de Patologia Clínica – FMABC / 

LAPAC-FMABC 

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

menos formal) 

3 26/10/2019 26/10/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Saúde 

Privada 

51 Nutrição Jornada da Nutrição 

Comemorativo 

(eventos 

realizados 

considerando 

datas 

comemorativas, 

ex. Dia Mundial do 

Meio Ambiente, 

Dia do 

Nutricionista etc.) 

10 16/10/2019 18/10/2019 Não Discentes 
Palestrantes 

voluntários  

52 
Liga Acadêmica De Saúde 

Pélvica E Obstétrica 

Debate Saúde Sexual E 

Sexualidade 

Roda de Conversa 

(Diálogo sobre um 

determinada 

temática, 

considerando as 

diversas formas do 

4 26/10/2019 26/10/2019 Sim 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade, 

Profissionais da 

Saúde 

Pública 
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saber) 

53 Medicina 

Osce - Exame Prático Objetivo 

Estruturado De Habilidades E 

Atitudes2019 

OSCE é a sigla 

que representa 

Objective 

Structured Clinical 

Examination, ou 

Exame Clínico 

Objetivo 

Estruturado, que 

tem como meta a 

avaliação prática 

de habilidades e 

competências 

clínicas de futuros 

profissionais de 

Saúde.  Aplicado a 

alunos do 5° e 6° 

ano, em 2018 

contou com a 

participação de 

professores, 

preceptores, 

funcionários e 

estudantes de 1 a 

4º ano que 

apoiaram desde o 

8 19/10/2019 19/10/2019 Não 
Discentes, 

Docentes 
Privada 
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preparo na 

montagem dos 

casos clínicos para 

as 5 áreas: 

Atenção Primária, 

Clínica Médica/ 

Clínica Cirúrgica/ 

Ginecologia-

Obstetricia e 

Pediatria, até 

atuando como 

atores, avaliadores 

e na logística da 

atividade. 

54 

Sociedade Acadêmica de 

Cirurgia Experimental e 

Técnica Cirúrgica 

Curso Introdutório 

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

menos formal) 

4 07/08/2019 08/08/2019 Não Discentes DANMC 

55 

Sociedade Acadêmica de 

Cirurgia Experimental e 

Técnica Cirúrgica 

Curso Introdutório 

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

menos formal) 

4 07/08/2019 08/08/2019 Não Discentes DANMC 

56 

Sociedade Acadêmica de 

Cirurgia Experimental e 

Técnica Cirúrgica 

Curso De Instrumentação  

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

4 17/10/2019 24/10/2019 Não Discentes DANMC 
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menos formal) 

57 

Liga Acadêmica 

Multidisciplinar de Cuidados 

Paliativos 

I Curso Introdutório da Liga 

Acadêmica Multidisciplinar de 

Cuidados Paliativos 

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

menos formal) 

5 11/09/2019 11/09/2019 Sim 

Discentes, 

Docentes, 

Profissionais da 

Saúde 

Sem parceria 

58 

Fisioterapia Esportiva e 

Traumato Ortopédica e 

Reumatológica/ Nutrição 

Esportiva 

Encontro Multidisciplinar: 

Intervenção Esportiva na 

Reumatologia 

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

menos formal) 

3.5 23/11/2019 23/11/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Saúde 

Ligas Esportivas 

da FMABC 

59 Saúde Pélvica 

 Debate Masculinidade Tóxica e 

Palestra Saúde Sexual 

Masculina 

Roda de Conversa 

(Diálogo sobre um 

determinada 

temática, 

considerando as 

diversas formas do 

saber) 

04 23/11/2019 23/11/2019 Não 

Discentes, 

Comunidade, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Saúde 

SEM PARCERIA 

60 Acadêmicos De Medicina  

Curso Introdutório Da Liga 

Acadêmica Multidisciplinar De 

Cuidados Paliativos  

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

menos formal) 

5 09/11/2019 09/11/2019 Não Discentes Privada 
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61 Fisioterapia 
LIGA ESPORTIVA 

UNIVERSITÁRIA PAULISTA 

Esportivos ( 

Campeonato, 

Torneiro, Copa e 

Jogos) 

60 01/07/2019 15/12/2019 Sim Discentes Privada 

62 
Enfermagem em Unidade de 

Terapia Intensiva 

Capacitação RCP - Novos 

Membros 2019 

Oficinas ou 

workshop ( 

Explanação de um 

determinado tema, 

aliado a momentos 

de prática deste 

novo 

conhecimento) 

10 09/04/2019 09/04/2019 Não Discentes N/A 

63 Medicina 
Congresso Medicina Cultura e 

Arte 10 

Congresso ( 

Duração de no 

mínimo 3 dias com 

temáticas diversas 

em uma 

determinada área 

de atuação. Ex. 

Congresso de 

Saúde Coletiva) ) 

42 15/11/2019 17/11/2019 Sim 
Profissionais da 

Saúde 
Privada, FMABC 

64 Neonatologia 

I Simpósio de Neonatologia do 

Centro Universitário Saúde 

ABCi 

Simpósio (Evento 

sobre uma 

temática específica 

onde a discussão 

é realizada 

inclusive com 

apoio de um 

8 29/06/2019 29/06/2019 Sim 

Docentes, 

Profissionais da 

Saúde, 

residentes 

Centro de 

Estudos de 

Pediatria  
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mediador) 

65 Urologia 

I Jornada Cientifica de 

Residentes de Urologia de São 

Paulo 

Jornadas 

Científicas ( 

Evento que 

objetiva reunir 

diferentes saberes 

de uma mesma 

temática para uma 

discussão 

ampliada e 

impulsionar os 

estudos 

relacionados com 

as conclusões 

elencadas durante 

o evento) 

14 28/09/2019 29/09/2019 Sim 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade 

Científica, 

Profissionais da 

Saúde 

Privada 

66 Pneumologia /Medicina 
Liga de Pneumologia Banca 

pôster e apresentação oral 

Exposição ( 

Exposição de 

trabalho científico 

nas modalidades 

de Pôster ou 

Painel) 

8 14/09/2019 14/09/2019 Não Discentes Privada 
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67 Pneumologia /Medicina Iniciação Cientifica Iniciação Cientifica 2 01/01/2019 01/12/2019 Sim Discentes Privada 

68 Pneumologia Dia de Raros 

Prevenção e 

Promoção ( 

Eventos que 

promovem ações 

na comunidade. 

Ex. Feira da 

Saúde, Outubro 

Rosa, Novembro 

Azul) 

6 16/03/2019 16/03/2019 Sim Comunidade Privada 

69 Pneumologia Dia Da Mulher 

Prevenção e 

Promoção ( 

Eventos que 

promovem ações 

na comunidade. 

Ex. Feira da 

Saúde, Outubro 

Rosa, Novembro 

Azul) 

4 08/03/2019 08/03/2019 Não Comunidade Privada 

70 Pneumologia 
Doença Intersticial E 

Imunologia 

Simpósio (Evento 

sobre uma 

temática específica 

onde a discussão 

é realizada 

inclusive com 

apoio de um 

mediador) 

2 29/05/2019 29/05/2019 Não 

Comunidade, 

Profissionais da 

Saúde 

Privada 
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71 Pneumologia Pesquisa Cientifica 

Jornadas 

Científicas ( 

Evento que 

objetiva reunir 

diferentes saberes 

de uma mesma 

temática para uma 

discussão 

ampliada e 

impulsionar os 

estudos 

relacionados com 

as conclusões 

elencadas durante 

o evento) 

2 29/05/2019 29/05/2019 Sim 
Profissionais da 

Saúde 
Privada 

72 Pneumologia/ TO na Reabilitação 

Palestra ( 

Semelhante a 

Conferência, 

porém com caráter 

menos formal) 

3 01/10/2019 01/10/2019 Não Discentes Privada 

73 Pneumologia COMU ABC 

Congresso ( 

Duração de no 

mínimo 3 dias com 

temáticas diversas 

em uma 

determinada área 

de atuação. Ex. 

Congresso de 

Saúde Coletiva) ) 

4 01/08/2019 01/08/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade 

Privada 
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74 Pneumologia 
Congresso Paulista de 

Pneumologia 

Congresso ( 

Duração de no 

mínimo 3 dias com 

temáticas diversas 

em uma 

determinada área 

de atuação. Ex. 

Congresso de 

Saúde Coletiva) ) 

8 20/11/2019 23/11/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Profissionais da 

Saúde 

Privada 

75 Pneumologia 
Congresso Paulista de 

Pneumologia 

Exposição ( 

Exposição de 

trabalho científico 

nas modalidades 

de Pôster ou 

Painel) 

8 21/11/2019 23/11/2019 Não 

Docentes, 

Profissionais da 

Saúde 

Privada 

76 Pneumologia Iniciação Cientifica Iniciação Cientifica 8 01/01/2019 01/12/2019 Sim Discentes Privada 

77 Farmácia 

Farmacêuticos contra Dengue, 

Zika, Chikungunya e febre 

amarela  

Prevenção e 

Promoção ( 

Eventos que 

promovem ações 

na comunidade. 

Ex. Feira da 

Saúde, Outubro 

Rosa, Novembro 

Azul) 

3 21/03/2019 21/03/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade 

LAF liga de 

assistência 

farmacêutica  
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78 Farmácia 
Semana do Uso Racional de 

Medicamentos  

Prevenção e 

Promoção ( 

Eventos que 

promovem ações 

na comunidade. 

Ex. Feira da 

Saúde, Outubro 

Rosa, Novembro 

Azul) 

4 07/05/2019 07/05/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade 

Liga de 

Assistência 

Farmacêutica  

79 Farmácia Campanha de Fotoeducação 

Prevenção e 

Promoção ( 

Eventos que 

promovem ações 

na comunidade. 

Ex. Feira da 

Saúde, Outubro 

Rosa, Novembro 

Azul) 

3 07/11/2019 07/11/2019 Não 

Discentes, 

Docentes, 

Comunidade 

Liga de 

assistência 

farmacêutica 

80 Curso de Enfermagem 
Apoio Pedagógico Experiência 

Docente = APED 

Oficinas ou 

workshop ( 

Explanação de um 

determinado tema, 

aliado a momentos 

de prática deste 

novo 

conhecimento) 

4 22/01/2019 22/01/2019 Não Docentes Privada 
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81 Curso de Enfermagem 
Apoio Pedagógico Experiência 

Docente = APED 

Oficinas ou 

workshop ( 

Explanação de um 

determinado tema, 

aliado a momentos 

de prática deste 

novo 

conhecimento) 

4 22/01/2019 22/01/2019 Não Docentes Privada 

82 Curso de Farmácia 

Curso de Capacitação Docente 

sobre elaboração de Planos de 

Ensino 

Treinamento ou 

Qualificação 

Profissional (Carga 

horária mínima: 8 

h) - visam 

conhecimentos 

específicos 

voltados para 

atuação no 

mercado de 

trabalho 

2 09/05/2019 09/05/2019 Não Docentes 

Iniciativa do 

APED do Curso 

de Farmácia 
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Fotos De Eventos 
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 Eventos Comemorativos 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Por tratar-se de uma instituição de ensino da área da saúde tem a vocação de 

prestar serviços como contribuição à comunidade em que está inserida, bem 

como estabelecer campo de estágio para seus alunos, podendo abranger um 

amplo espectro de atividades. Dentre esses serviços são consideradas as 

atividades assistenciais à população, assessorias, consultorias e cooperação 

interinstitucional. 

Denota-se que na maioria delas estão envolvidas as atividades de ensino em 

diversos equipamentos de saúde da região. A presença de alunos, residentes e 

docentes nos serviços dos municípios do ABC é bastante marcante, sempre 

em cooperação com as equipes próprias de trabalhadores desses serviços. 

Destacam-se os principais equipamentos de saúde em que a FMABC exerce 

suas atividades assistenciais: 

 Ambulatório de Especialidades da Faculdade de Medicina do ABC 

 Ideia Fértil 

 Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul 

 Centro Hospitalar do Município de Santo André 

 UPA Central de Santo André 

 Pronto Socorro Central de São Bernardo do Campo 

 Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo 

 Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo 

 Hospital de Ensino de São Bernardo do Campo 

 Unidades Básicas de Saúde de São Bernardo do Campo 

 Centro de Saúde Escola Capuava em Santo André 

 Hospital Estadual Mário Covas 

 Hospital Radamés Nardini em Mauá 

 Outros (Hospital de Olhos, INCOR, Hospital Heliópolis, Instituto de 

Infectologia Emílio Ribas, Central Clinic Santo André, Casa Ronald Mc 

Donald) 
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Dentre todos esses equipamentos de saúde, o Ambulatório de Especialidades 

da FMABC constitui o único serviço próprio gerido pela Faculdade, cuja 

produção em quadro anexo demonstra o volume de atendimentos prestados 

pela instituição à população da região do Grande ABC. 

Nos demais serviços torna-se difícil quantificar o número de atendimentos 

realizados, já que as atividades realizadas exclusivamente pelo Centro 

Universitário Saúde ABC, através dos seus alunos, residentes e docentes 

variam muito, sendo difusas nesses equipamentos de saúde, porém 

substantivas.  

Recentemente, o Centro Universitário Saúde ABC foi credenciado, entre as 

sete instituições brasileiras, como Serviço de Referência em Doenças Raras 

pelo Ministério da Saúde. 
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Nº Serviço Local Número 

01 

 

Cirugias 

 

FMABC 12.254 

02 Consultas FMABC 223.746 

03 Exames FMABC 6.895.166 
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LIGAS E SOCIEDADES ACADÊMICAS 

 

A organização de ligas e sociedades acadêmicas na Faculdade de Medicina do 

ABC é uma experiência de grande importância para a instituição há mais de 

três décadas. São entidades criadas e organizadas por acadêmicos, 

professores e profissionais que apresentam interesses em comum, 

especialmente em áreas de especialidade do campo da saúde. Tem entre seus 

objetivos complementar a formação acadêmica por meio de atividades que 

atendam os princípios do tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão. 

Realizam atividades extraclasses e desenvolvem ações assistenciais voltadas 

para a promoção à saúde e educação, criando oportunidades de trabalhos 

científicos, didáticos, culturais e sociais no espaço acadêmico, contribuindo 

para o desenvolvimento científico e aprimoramento da área da saúde. 

Hoje, há registro de 51 Ligas e Sociedades Acadêmicas na FMABC (quadro 

anexo). A maior presença ainda está no curso de medicina por ser o curso 

mais antigo da instituição. Nos últimos 10 anos com a criação dos demais 

cursos na área da saúde, novas ligas surgiram com objetos distintos daqueles 

da medicina. Recentemente, os alunos e docentes estão sentindo a 

necessidade de instituir ligas de caráter interdisciplinar, acompanhando as 

novas exigências do setor saúde. Acredita-se que a interdisciplinaridade irá 

fortalecer as estratégias educacionais e assistenciais que buscam a integração 

dos diversos saberes e práticas. 
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LIGAS E SOCIEDADES ACADÊMICAS – Específico para os DA´s e CA´s 

Nº Nome da Liga 
Disciplina 

Responsável 
Atividades Propostas Objetivos 

Ano de 

criação 

01 
Liga Acadêmica de 

Anestesiologia e Dor – LAAD 
Anestesiologia 

Aulas mensais, plantões de prática nas férias 

no meio do ano, aulas mensais e práticas na 

SAESP e KIPO. 

Aprofundar o ensino na área de 

anestesiologia. 
-l 

02 
Liga Acadêmica de Cirurgia 

Oncológica – LACO 

Eletiva de 

Cirurgia 

Oncológica 

Aulas de quarta feira quinzenalmente com 

discussão de imagens, artigos científicos e 

guidelines. Ambulatórios no hospital Mário 

Covas, HMU de Santo André e Hospital 

Brasil. 

Imagens, artigos científicos e 

guidelines. Ambulatórios no hospital 

Mário Covas, HMU de Santo André e 

Hospital Brasil. Promover um 

aprofundamento teórico-prático das 

atividades aprendidas em sala de 

aula e promover trabalhos científicos 

na área de atuação da liga. 

- 

03 
Liga Acadêmica de Doenças 

Neuromusculares – LADONM 
Neurologia 

Realização de aulas mensais, participação da 

Feira Saúde, participação em trabalhos  

científicos e apresentação de trabalhos em 

congressos. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

prendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 

04 

Liga Acadêmica de Estudos e 

Abordagens em Neurocirurgia –

LAEAN 

Neurocirurgia 

Plantões noturnos HEMC; aulas     com 

residentes; disponibilização de contato 

com professor para interessados em 

iniciação científico; participação na feira 

de saúde da FMABC representação no 

congresso brasileiro de Neurocirurgia da 

Ampliar plantões para o hospital 

municipal e buscar realizar as 

aulas com os residentes até o fim 

do próximo ano. 

- 
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Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. 

05 

Liga Acadêmica de Fisioterapia 

Esportiva, Traumatologia e 

Ortopedia – LAFETO 

Fisioterapia 

Ortopédica 

Congregar alunos dos 2ºs, 3ºs, 4ºs e 5ºs 

séries do Curso de Graduação em 

Fisioterapia da FMABC. 

Visando aproximá-los com 

responsabilidade, precocemente, da 

prática, encurtando assim o degrau 

entre a graduação e a vida 

profissional. 

- 

06 
Liga Acadêmica de Medicina 

Integrativa – LAMINT 
Oftalmologia 

Curso introdutório, ambulatório de 

homeopatia da Dra. Elizabeth Zapater, aulas 

mensais às quartas-feiras, desenvolvimento 

de trabalhos científicos, envio dos trabalhos 

científicos para congressos, desenvolvimento 

do ambulatório de acupuntura. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área  

de atuação da liga. 

- 

07 

Liga Acadêmica de 

Reabilitação cardiopulmonar –

LARCP 

Fisioterapia 

Cardiovascular 

Prestar assistência à saúde na área de 

cardiologia e pneumologia adulto e pediátrica, 

com enfoque  em reabilitação de afecções 

cardiopulmonares. 

Colaborar na orientação de trabalhos 

científicos; promover cursos, 

palestras e debates, propiciando o 

desenvolvimento de seus membros 

como futuros profissionais da saúde. 

- 

08 

Liga Acadêmica de 

Reabilitação Neurológica 

Interdisciplinar - LARNI 

Fisioterapia 

Neurofuncional 

Prestar assistência à saúde na área de 

neurologia com enfoque em reabilitação de 

afecções neurológicas. 

 

Colaborar na orientação de trabalhos 

científicos, promover cursos, 

palestras e debates, propiciando o 

desenvolvimento de seus membros 

- 
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como futuros profissionais da saúde. 

 

09 
Liga Acadêmica de Saúde 

Sexual – LADSS 

Ginecologia e 

Urologia 

Plantão de Urologia com Dr. Eduardo 

Barros toda quarta-feira no almoço; 

plantão no Ideia Fértil com Dr Renato 

Oliveira segunda e sexta; aulas mensais; 

trabalhos em andamento e participação 

na Feira de Saúde. 

Assistir a cirurgias de 

redesignação sexual e encontrar 

professores interessados em 

ajudar a liga. 

- 

10 

Liga Acadêmica Multidisciplinar 

de Terapias Integrativas – 

LAMTI 

Fisioterapia 

Neurofuncional 

Prestar assistência à saúde na área 

integrativa e complementar. 

Colaborar na orientação de trabalhos 

científicos, promover cursos, 

palestras e debates, propiciando o 

desenvolvimento de seus membros 

como futuros profissionais da saúde. 

- 

11 
Liga de Atendimento às 

Doenças Renais – LADR 
Nefrologia 

Realização de mutirões, reuniões de 

disciplina quinzenais e plantões de 

hemodiálise no Mário Covas. 

Aprofundar o conhecimento 

acadêmico com relação às doenças 

renais. 

- 

12 

Liga de Atendimento e 

Prevenção às Afecções 

Cutâneas – LAPAC 

Dermatologia 

Checagem no ambulatório da FMABC, visita 

às cirurgias dermatológicas, aulas mensais, 

Feira de Saúde, apresentação de trabalhos 

no COPID. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 
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13 
Liga de Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço - LCCP 

Cirurgia de 

Cabeça e 

Pescoço 

Visitas ao SVO do HC semanais, discussão 

de artigos científicos e aulas abertas e 

fechadas. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 

14 
Liga de Cirurgia e Endoscopia 

Bariátrica e Metabólica - CEBM 

Gastroenterolo

gia 

Acompanhamento do ambulatório de 

obesidade e de cirurgias bariátricas no 

Hospital Estadual Mário Covas, aulas 

teóricas, acompanhamento do serviço de 

endoscopia do prédio central da FMABC, 

publicação de relato de caso, participação no 

Congresso Paulista de Cirurgia. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 

15 
Liga de Cirurgia Plástica e 

Queimados - LCPQ 

Cirurgia 

Plástica 

Aulas mensais, aula de suturas na 

MEDTRONIC, realização da Campanha de 

Prevenção a Queimaduras, aulas abertas no 

Hospital Sírio Libanês, prática de técnica 

cirúrgica no SVO e participação na Feira de 

Saúde, congressos e em workshops. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 
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16 
Liga de Combate às Doenças 

Vasculares 

Angiologia e 

Cirurgia 

Vascular 

Aulas, workshops, participação em 

congressos. 

Bases para cirurgia e pesquisa na 

área. 
- 

17 

 

Liga de Controle de Diabetes - 

LCD 

Endocrinologia 

Ambulatório de diabetes na FMABC, 

participação no congresso da ANAD e 

desenvolvimento de trabalhos científicos. 

Aprofundar a condução de uma 

consulta principalmente na área de 

endocrinologia. 

- 

18 
Liga de Desenvolvimento 

Sexual da Mulher – LDSM 

Ginecologia e 

Obstetrícia 

Ação social sobre DST, aula sobre 

“Panoramas da Medicina Fetal no Mundo”, 

curso introdutório, capacitação para a Feira 

de Saúde, plantões mensais no Hospital da 

Mulher e HMU São Bernardo do Campo, 

participação do I Fórum das Ligas 

Acadêmicas, IV CIOGESP. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 

19 

Liga de Estudos e Tratamentos 

aos Estudos Neuronais – 

LETTN 

Neurologia 
Visitas ao Ambulatório de Epilepsia da 

FMABC e plantão no PS Central de SBC. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 

20 Liga de Hebiatria - LH Hebiatria 

Aulas mensais, visitas a ambulatório, 

participação na Feira de Saúde e realização 

de trabalhos. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 
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          21 
Liga de Medicina da Família e 

Comunidade – LMFC 
APS 

Curso introdutório, aula sobre sífilis na 

gravidez, aula sobre saúde LGBT. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 

22 Liga de Oncologia Pediátrica 
Oncologia 

Pediátrica 

Discussão e preparação de relatos de caso, 

aulas e participação na Feira da Saúde. 

Estimular o raciocínio clínico do 

aluno voltado para a oncologia. 
- 

23 
Liga de Otorrinolaringologia – 

LORL 

Otorrinolaringol

ogia 

Aulas mensais e ambulatórios de férias 

obrigatórios para os membros; produção de 

trabalhos científicos e publicação em 

congressos. 

Realizar um interligas; participar 

de mais congressos; aumentar as 

atividades de extensão, fazendo 

parte do workshop acadêmico e 

da Feira de Saúde realizada pelo 

DANMC. 

- 

24 
Liga de Pediatria e Puericultura 

– LPP 
Pediatria 

Aulas mensais com obrigatoriedade de 

participação, trabalhos científicos sobre 

violência na infância e cirurgia pediátrica (no 

ano 2018), participação/ organização do 

interligas de pediatria, Feira de Saúde e 

ambulatórios mensais para membros. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 

25 
Liga de Prevenção às Afecções 

Ortopédicas 
Ortopedia 

Aulas, plantões, interligas, congressos e 

trabalhos. 

Bases clínicas e cirúrgicas para 

tratamentos e prevenções na 

ortopedia. 

- 
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26 
Liga de Prevenção às Doenças 

Cardiovasculares – LPDCV 
Cardiologia 

Aulas mensais, participação no "Intercardio" 

(competição entre Ligas de Cardiologia de 

diversas faculdades de Medicina), realização 

de aulas de ECG, participação no "Dia da 

Atividade Física", estágios na Unidade 

Coronariana do HEMC e no InCor e prática na 

UTI do CHMSA. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 

27 
Liga de Prevenção às Doenças 

Infecciosas  - LPDI 

Microbiologia/ 

Imunologia 

Plantões nos hospitais Mário Covas e 

Heliópolis, curso de microbiologia clínica, 

interligas no Hospital Emílio Ribas. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 

28 
Liga de Prevenção da Cegueira 

- LPC 
Oftalmologia 

Acompanhamento de ambulatório pronto 

atendimento HMU Santo André, além de 

participação no BRASCRS, SIMASP e 

COUSP. 

Aprofundar o conhecimento 

acadêmico na área de oftalmologia. 
- 

29 

Liga de Prevenção e 

Tratamento das Afecções 

Reumatológicas – LPTAR 

Reumatologia 

Realização de aulas, visitas a ambulatórios, 

elaboração de trabalhos e participação como 

ouvintes do Encontro Regional da FMABC de 

Imunobiológicos. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 
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30 Liga de Saúde Mental - LSM Psiquiatria 

Aulas mensais abertas, participação no 

Interligas de Psiquiatria,  ambulatórios na 

Hebiatria e Centro Hospitalar de Santo André. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 

31 
Liga de Tratamento Intensivo – 

LTI 

Medicina de 

Emergência 

Aulas mensais, plantões no Hospital São 

Caetano, estágio no Hospital Estadual Mário 

Covas, estágio no Instituto do Coração e 

participação no workshop FMABC. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 

32 
Liga de Trauma e Cirurgia de 

Emergência 
Cirurgia geral Aulas, trabalhos científicos e plantões. 

Dar bases cirúrgicas do atendimento 

de trauma e emergência 
- 

33 
Liga Imagem na Prática Médica 

- LIPM 
Radiologia 

Aulas mensais e plantões no Mário Covas 

de radiologia. 

A liga apresentou êxito, logo, não 

possui mais objetivos. 
- 
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34 
Sociedade Academica de 

Clinica Médica – SACM 

Disciplina de 

Clínica 

Médica 

As atividades propostas pela SACM são: 

Plantões de segunda-feira no HMU 

(Enfermaria de Clínica) e PS Central de SBC 

(Ambulatório de Neurologia) e 

Plantões de quarta-feira no Hospital 

Emílio Ribas (UTI) e no PS Central de 

SBC (Sala Vermelha). Participamos 

junto à liga de Infecto da faculdade, 

do interligas de infectologia, que 

acontece em uma quinta do mês, no 

Hospital Emílio Ribas. Também 

participamos do workshop e feira da 

saúde. Nossa liga participa da 

organização do Interligas de Clinica 

Médica de SP. Realizaremos aulas 

para os membros junto aos 

monitores de Clinica Médica e 

também organizamos um OSCE de Clinica 

para os alunos de 5 e 6 ano. Tentaremos 

realizar trabalhos científicos com professor es 

que auxiliam a liga. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 
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35 
Sociedade Acadêmica de 

Genética Médica - SAGEM 

Genética, 

Reprodução 

Humana, 

Neurologia 

Ambulatórios 

 

1- Reprodução Humana: acompanhamento 

de consultas realizadas pelas professoras 

Bianca Bianco e Denise Christofolini no 

Idéia Fértil, com o objetivo de aprendizado 

sobre reprodução assistida em todos os seus 

âmbitos.  

2- Ambulatório de Genética: 

acompanhamento de consultas realizadas 

pelo Dr. Ricardo Ceroni em triagem e 

seguimento de pacientes trazidos pelo Centro 

de Referência de Doenças Raras da FMABC, 

com o objetivo de aprendizado na prática do 

médico geneticista e triagem de doenças 

raras. 

 

3- Aconselhamento Genético:  

acompanhamento de consultas realizadas 

pelo dr. Edécio Armbruster com objetivo de 

aprendizado sobre o aconselhamento 

genético, diagnóstico e seguimento de 

pacientes nos âmbitos das doenças raras e 

genética aplicada à saúde reprodutiva. 

 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 
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4- Laboratório em Genética: atividade de 

aprendizado sobre técnicas laboratoriais 

utilizadas para exame e diagnóstico de 

afecções genéticas, de maneira didática, 

apresentando todo o laboratório e métodos 

aos membros novos. Ministrado por Tatiana 

Guida Ponce e Camila Trevisan. 

 

5- Neurogenética: acompanhamento de 

consultas no ambulatório de neurogenética do 

Centro de Doenças Raras da FMABC com a 

dra. Alzira A. S. Carvalho no objetivo de 

aprendizado sobre a prática médica, 

diagnóstico e seguimento dos pacientes com 

disfunções genéticas com implicação clínica 

neurológica, e diagnóstico diferencial das 

afecções genéticas das não-genéticas. Aulas  

1- Aula de Fissuras Nasolabio-palatinas a ser 

ministrada pelo professor Romildo no dia 

11/03. 

 

2- Demais aulas em análise pela diretoria e 

patrona da liga. Participação em Congressos 

e Simpósios. 
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36 

Sociedade Acadêmica de 

medicina do exercício e do 

esporte – SAMEE 

Ortopedia e 

Traumatologia 

Aulas periódicas programadas, programa de 

acompanhamento de prevenção de lesão em 

atletas da FMABC, participação no Congresso 

Paulista Acadêmico de Medicina do Esporte 

e Exercício, acompanhamento do Santo 

André Futebol Clube e acompanhamento do 

Brasil Open de Tênis.  

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 

37 

Sociedade Acadêmica de 

Estudo e Controle do Câncer –

SAECC 

Oncologia 

Clínica 

- Ambulatórios com atendimento realizado 

pelo membros da liga às quartas-feiras 

na Oncologia da FMABC; 

- Acompanhamento dos atendimentos da 

oncologia clínica  às terças-feiras no Hospital 

Estadual Mário Covas; 

- Realização de 4 Trabalho Científicos com 

os temas:  

- Ässocição de náusea e uso de 

quimioterápicos", "Percepção e Humanização 

dos pacientes atendidos no ambulatório da 

Liga", 

"Espiritualidade em pacientes oncológicos"e 

"Percepção e Humanização em estudantes 

de medicina"" 

- Realização de aulas bimestrais; 

- Participação na Feira de Saúde com 

prevenção primária para câncer de mama em 

mulheres. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 
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38 

Sociedade Acadêmica de 

Técnica Cirúrgica e Cirurgia 

Experimental 

Cirurgia Geral e 

do Aparelho 

Digestivo 

Aulas, estágios, Feira de Saúde. 

Dar bases teóricas e práticas para os 

alunos que querem aprender mais 

sobre cirurgia. 

- 

39 
Sociedade Acadêmica de 

Estudos em Hematologia 

Hematologia e 

Oncologia 

Campanhas, aulas, publicação de trabalhos, 

plantões e Feira de Saúde. 

Dar bases clínicas e realizar trabalhos 

científicos relacionados à área. 
- 

40 
Sociedade Acadêmica de 

Gastroenterologia – SAGE 

Gastroenterolo

gia 

Estágios com Grupo HEPATO, aulas abertas, 

discussão de caso clínico, ambulatório de 

coloproctologia, ambulatório gastroenterologia 

FMABC. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 

41 

Sociedade Acadêmica de 

Medicina Legal e Perícias - 

SAMELP 

Medicina Legal, 

e Perícias 

Médicas 

Visita ao IML de Santo André e ao IML 

Central de São Paulo, publicação de 

trabalhos e participação em congressos, Feira 

de Saúde, Interligas de Medicina Legal e 

Perícias Médicas e no Workshop 

interdisciplinar. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga 

- 

42 

Sociedade Acadêmica de 

Transplantes de Tecidos e 

Órgãos - SATTO 

Cirurgia 

Aulas ministradas na FMABC, realização de 

palestra no Hospital Estadual Mário Covas, 

participação em congressos, estágio no 

Hospital Leforte. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

- 
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de atuação da liga. 

43 
Sociedade Acadêmica Geriatria 

e Gerontologia – SAGG 
Geriatria 

Realização de aulas, estágio de férias no 

ambulatório, elaboração de artigos científicos 

e participação na Interligas de Geriatria. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 

44 

Sociedade Acadêmica 

Urológica Eric Roger 

Wroclawski – SAUERW 

Urologia 

Aulas mensais, realização de campanhas 

como a “Campanha de Conscientização do 

Novembro Azul” e do “Mutirão de Cirurgias do 

Planejamento Familiar” no Hospital das 

Clínicas de São Bernardo do Campo. 

Promover um aprofundamento 

teórico-prático das atividades 

aprendidas em sala de aula e 

promover trabalhos científicos na área 

de atuação da liga. 

- 

45 
Liga Acadêmica de Nutrição 

Clínica - LANC 
Nutrição Aulas, estágios, Feira de Saúde. 

Saúde na área de nutrição, bem como 

colaborar na área de orientação de 

trabalhos científicos, promover 

cursos, palestras e debates, 

propiciando o desenvolvimento de 

seus membros. 

 

46 
Liga de Assistência 

Farmaceutica 
Farmácia Aulas, estágios, Feira de Saúde. 

Oferecer assistência à saúde, 

realizada pelos próprios alunos da 

instituição por meio de palestras, 

cursos, campanhas e feiras, a fim de 

capacitar os alunos para terem 

contato prático com a profissão. 
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47 
Liga de Imunologia Clínica e 

Doenças Raras 

Imunologia 

Clínica 

Acompanhamentos de consultas, prestação 

de serviços de assistência à saúde na área 

determinada. 

Estabelecer e ampliar pesquisas 

relacionadas a imunologia e à prática 

clínica de doenças relacionadas à 

imunidade. 

 

48 
Liga Acadêmica de Medicina 

Integrativa 
Oftalmologia 

Acompanhamentos de consultas, prestação 

de serviços de assistência à saúde na área 

determinada. 

Ampliar conhecimentos na área de 

medicina integrativa. 
 

49 

Sociedade Acadêmica de 

Abordagens em Cirurgia 

Cardiovascular 

Cirurgia 

Cardiotorácica 

Acompanhamentos de consultas clínicas e 

cirurgias, prestação de serviços de 

assistência à saúde na área determinada. 

Integrar os estudantes de medicina 

com a área de cirurgia cardiovascular 

através de acompanhamentos de 

consultas clínicas e cirurgias, 

prestação de serviços de assistência 

à saúde na área determinada. 

 

50 

Liga Acadêmica de 

Reumatologia e Doenças 

Osteoarticulares - LARDO 

Fisioterapia 

Orientação de trabalhos científicos, Promover 

cursos, palestras, workshops, debates, 

estudos de casos e discussão de artigos 

científicos. 

 

Conhecer e estudar as doenças 

reumatológicas mais prevalentes na 

prática clínica, visando uma 

abordagem multidisciplinar, 

proporcionando maior interação entre 

os discentes. 

 

51 
Liga Acadêmica de 

Pneumologia e Tisiologia 
Pneumologia 

Acompanhamentos de consultas, prestação 

de serviços de assistência à saúde na área 

determinada. 

Trazer para a grade extracurricular do 

aluno, alguns conhecimentos além 

dos abordados na grade curricular da 

disciplina de Pneumologia, além de 

induzi-los em produções científicas. 
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52 
Liga Acadêmica de Cirurgia 

Pediátrica 

Cirurgia 

Padiátrica 

Proporcionar maior vivência e aprendizado na 

área, mostrando suas particularidades, por 

meio de reuniões clínico-cirurgicas, 

atendimentos ambulatoriais, projetos de 

pesquisa, cirurgias assistidas, dentre outras 

atividades.   

Realizar atividades práticas e teóricas 

visando um reconhecimento 

abrangente a respeito da cirurgia 

pediátrica por parte dos estudantes 

de medicina. 

 

53 
Liga Acadêmica de Atenção ao 

Paciente Oncológico - LAAPO 

Fisioterapia - 

Oncologia 

Promover palestras, cursos e debates com 

temas relacionados ao paciente oncológico, 

colaborar com o desenvolvimento de 

trabalhos científicos. 

Promover palestras, cursos e debates 

com temas relacionados ao paciente 

oncológico, com base no que há de 

novo em evidências científicas, a fim 

de colaborar com o desenvolvimento 

de trabalhos científicos  e agregar 

conhecimento para estudantes, 

futuros profissionais, ou mesmo 

profissionais já atuantes, 

enriquecendo, capacitando e 

contribuindo e contribuindo para a 

sociedade diante de fatores como 

prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde no âmbito 

oncológico. 

 

54 

Liga Acadêmica Multidisciplinar 

de Disciplinar Paliativos - 

LAMCP 

Enfermagem 

Reuniões multidisciplinares, Discussões de 

casos, aulas teóricas, acompanhamento de 

preceptores e residentes em atendimentos, 

cursos, aulas metodológicas, discussões de 

artigos científicos, Workshops, incentivo à 

produção de trabalhos científicos e relatos de 

casos. 

Realizar atividades teórico-práticas 

que atendam aos princípios do tripé 

universitário de ensino, pesquisa e 

extensão, possibilitando aos 

envolvidos uma ampliação dos seus 

conhecimentos, visando, 

preferencialmente, a 

multidisciplinaridade e a 

interdisciplinaridade. 
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55 

Liga Acadêmica de Patologia 

Clínica da FMABC – LAPAC-

FMABC 

Farmácia 

Cursos teórico-práticos, discussões, 

atividades de extensão à comunidade, 

intercâmbio científico e associativo com 

outras universidades. 

Congregar acadêmicos aprofundando 

conhecimentos em técnicas e demais 

patologias.  

 

56 
Liga Acadêmica de Saúde 

Pélvica e Obstétrica - LASPO 

Fisioterapia 

Uroginecológic

a e Obstétrica 

Colaborar na orientação de trabalhos 

científicos, promover cursos, palestras, 

workshops, debates, estudos de casos e 

discussão de artigos científicos, propiciando o 

desenvolvimento de seus membros como 

futuros profissionais da saúde. 

Prestar assistência à saúde na área 

da Saúde da Mulher e do Homem. 
 

57 

Liga Acadêmica de Avanços 

em Saúde e Tecnologia - 

LAAST 

Medicina - 

Radiologia 

Reuniões, aulas mensais, Cursos, vivências, 

Visitas, Congressos,  

Prestar assistência à saúde na área 

de tecnologia, desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e iniciação 

científica, promover cursos, palestras 

e debates, propiciando o 

desenvolvimento de seus membros 

como futuros profissionais de saúde. 
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Fotos Ligas e Sociedades Acadêmicas  

 

 

 

 

I Aula Inaugural Introdutória da LAAPO     
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Fotos Ligas e Sociedades Acadêmicas - Continuação  
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CENTROS DE ESTUDOS 

 

O Centro Universitário Saúde ABC apresenta 19 centros de estudos, que 

surgiram há duas décadas em um processo de grande expansão da instituição. 

Docentes e pesquisadores da FMABC sentiram a necessidade de ampliar as 

suas atividades em pesquisa e extensão, avaliando que havia necessidade de 

uma maior liberdade para a captação de recursos e atração de profissionais 

qualificados para a execução de atividades que fortalecessem a vocação 

educacional e científica da instituição.  Assim dentro de regras estabelecidas 

pela Congregação de Ensino foram criados os primeiros centros de estudos, 

entre 1995 a 1998: Pediatria, Cirurgia Plástica, Dermatologia, Oncologia, 

Urologia e Nepas – Núcleo de Estudos, Pesquisas e Assessoria à Saúde. A 

partir da experiência exitosa desses centros de estudos, novas iniciativas 

surgiram. 

As atividades dos centros de estudos ampliaram bastante. Hoje, além de 

pesquisas e prestação de serviços, dedicam-se à aquisição de equipamentos 

de ponta na área médica; manutenção do arsenal tecnológico especializado; 

apoio docente e discente em eventos científicos; contratação esporádica de 
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especialistas e pesquisadores; bolsas de iniciação científica; pesquisa clínica; 

pagamento de exames laboratoriais específicos e fora da rotina para 

investigações clínicas; apoio para eventos científicos e culturais; cursos de 

extensão; entre outros. 

Devido à expansão das atividades dos centros de estudo, recentemente foi 

realizado uma avaliação pela direção da FMABC e Fundação ABC para 

disciplinar os objetivos, o modo de captação de recursos e prestação de 

contas, bem como apreciar o desempenho dos mesmos. Concluiu-se que o 

apoio desses centros tem sido estratégico para o desenvolvimento educacional 

e científico da FMABC. 
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CENTROS DE ESTUDOS 

Nº 
Nome Do Centro de 

Estudos 

Disciplina 

Responsável 
Atividades Propostas Objetivos 

Ano de 

criação 
Responsável 

1 
Centro de Estudos 

Kenji Toyoda 
Dermatologia 

Aquisição, calibração e 

manutenção de equipamentos 

dermatológicos de diagnóstico / 

instalação, manutenção e 

recursos humanos capacitados 

para intendência de laboratórios 

micológicos e de diagnóstico / 

staff ao corpo clínico e 

atendimento aos pacientes 

Programar e estimular pesquisa de 

campo da dermatologia / promover 

jornadas, congressos, simpósios 

ou outras reuniões destinadas ao 

ensino de dermatologia, ao 

intercâmbio e difusão dos 

conhecimentos e pesquisas 

dermatológicas / promover cursos 

de aperfeiçoamento ou de 

especialização 

1998 

Prof. Dr. Carlos 

D'Apparecida 

Santos Machado 

Filho 

2 

Centro de Estudos 

da Disciplina de 

Gastroenterologia 

Gastroenterologia 

Participar ativamente de estudos 

de pesquisa clínica, trazendo 

divisas para a faculdade e 

benefícios aos pacientes 

Conseguir divisas para manter 

despesas tais como inscrições, 

passagens e hospedagem para 

congressos entre outras, para 

residentes e sócios do Centro de 

Estudos 

2002 
Dr. Wilson Roberto 

Catapani 
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3 

Centro de Estudos 

da Disciplina de 

Cardiologia 

Cardiologia 

criar ambulatórios e órgãos de 

natureza correlata cujas atividades 

resultem, ainda que indiretamente, 

em proveito de ordem científica, 

didática e assistencial / pesquisar 

e estudar o desenvolvimento de 

novos produtos para a indústria 

farmacêutica / promover cursos, 

simpósios e estudos 

A necessidade de aperfeiçoamento 

do ensino e pesquisa na área da 

Cardiologia / atendimento à 

população e a colaboração no 

Brasil e no Exterior, com Institutos 

Educacionais, Universidades, 

Instituições Públicas e Privadas em 

programas de desenvolvimento 

tecnológico bem como de técnicas 

de pesquisa básica e clínica 

2003 
Dr. Antonio Carlos 

Palandri Chagas 

4 
Centro de Estudos 

Dr. Ohannes Kefejian 
Cirurgia Vascular 

Desenvolvimento de linhas de 

pesquisa na área / criação de um 

banco de dados para uso das 

informações colhidas em 

pesquisas para a formulação de 

políticas públicas /  identificação 

de população mais vulnerável que 

demanda atendimento prioritário 

por equipe especializada / 

desenvolvimento de estudos que 

permitam a implementação de 

programas viáveis voltadas para a 

questão da cirurgia vascular com 

melhora na qualidade de vida dos 

 Desenvolvimento de estudos que 

permitam a implementação de 

programas viáveis voltadas para a 

questão da cirurgia vascular com 

melhora na qualidade de vida dos 

munícipes  

2006 
Dr. João Antonio 

Correa 
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munícipes  

5 

Centro de Estudos 

de Enfermagem 

Profa. Dra. Maria 

Belén Salazar Posso 

Enfermagem 

Semana da Enfermagem / 

Conferência de Integração 

Docente Assistencial / 

Conferência de Gerontologia / 

patrocínio de inscrições de alunos 

e professores / encontro científico 

/ cursos de extensão 

Aprimoramento do conhecimento 

técnico-científico em sua área 

profissional e seus limites de 

atuação no sentido de preservar os 

princípios éticos, morais e legais 

da Enfermagem 

2002 
Profa. Simone 

Garcia 

6 

Centro de Estudos 

Prof. José Belmiro 

Castro Moreira  

Oftalmologia 

Montar ambulatórios, laboratórios 

de pesquisa / pesquisar e estudar 

o desenvolvimento de novos 

produtos e equipamentos para a 

indústria farmacêutica / promover 

cursos, simpósios e estudos / 

promover a divulgação de 

conhecimentos através de cursos 

e a edição de publicações 

técnicas e científicas 

Aperfeiçoamento do ensino e de 

técnicas médicas de diagnóstico e 

tratamento no campo de 

Oftalmologia 

2008 

Dr. José Ricardo 

Carvalho lima 

Rehder 
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7 

Centro de Estudos 

de Pediatria Profa. 

Maria Aparecida 

Sampaio Zacchi 

Pediatria 

Promover eventos científicos 

na região do ABC, em parceria 

com a rede pública, privada e com 

associações de classe 

Tem a finalidade de atuar junto à 

Disciplina de Pediatria e 

Puericultura da FMABC, 

estimulando, colaborando e 

coordenando o estudo e a 

pesquisa, promovendo a 

realização de trabalhos científicos, 

cursos e simpósios 

1995 
Dr. Luiz Alberto da 

Silva 

8 

Centro de Estudos 

da Disciplina de 

Plástica 

Plástica 

Consultas (anexo II) / Cirurgias  

Estéticas ( Centro Cirúrgico 

Ivanho Espósito) / Reunião 

quinzenal no Hospital Santa 

Catarina: Aula teórica (professor 

ou especialista da Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Plástica), 

artigos de Revista e Discussão de 

Casos. 

Colaborar com as atividades de 

ensino / promover cursos / 

pesquisar e estudar o 

desenvolvimento de novas 

técnicas cirúrgicas 

1995 
Dr. Gerson Vilhena 

Pereira Filho 
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9 

Centro de Estudos 

da Disciplina de 

Pneumologia 

Pneumologia 

Montar ambulatórios, laboratórios 

de pesquisa / pesquisar e estudar 

o desenvolvimento de novos 

produtos e equipamentos para a 

indústria farmacêutica / promover 

cursos, simpósios e estudos / 

promover a divulgação de 

conhecimentos através de cursos 

e a edição de publicações 

técnicas e científicas 

Aperfeiçoamento do ensino, 

técnicas médicas de diagnóstico 

no campo das Doenças do 

aparelho Respiratório, colaborando 

no Brasil e no Exterior com 

Institutos Educacionais, 

Universidades, Instituições 

Públicas e Privadas em programa 

de desenvolvimento tecnológico na 

área da Medicina, Bioengenharia, 

técnicas administrativas 

operacionais de pesquisa básica, 

clínica e assistência médica 

2006 Dr. Elie Fiss 

10 

Centro de Estudos 

de Saúde Mental - 

CESM 

Psiquiatria 

Criar ambulatórios, laboratórios de 

pesquisa e órgãos de natureza 

correlata cujas atividades 

resultem, ainda que indiretamente 

em proveito de ordem científica, 

didática ou assistencial / pesquisar 

e estudar o desenvolvimento de 

novos produtos para a indústria 

farmacêutica / promover cursos, 

simpósios e estudos 

Aperfeiçoamento do ensino, 

técnicas médicas e psicológicas de 

diagnóstico no campo da saúde 

mental e a reabilitação psico-

social, colaborando no Brasil e no 

Exterior com Institutos 

Educacionais. 

2000 Dr. Arthur Guerra 
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11 

Centro de Estudos 

de Urologia Prof. Dr. 

Milton Borrelli 

Urologia 
Apoiar residentes em atividades 

científicas 
Realizar pesquisas clínicas  1998 

Dr. Antonio Carlos 

Lima Pompeo 

12 

Centro de Estudos 

da Saúde Coletiva - 

CESCO 

Saúde Coletiva 

Desenvolver e assessorar 

pesquisas no campo da saúde / 

prestação de serviço à 

comunidade / publicar e fazer 

conhecidos trabalhos nacionais e 

internacionais / fornecer à 

comunidade informações, 

produtos e serviços relacionados 

aos temas da Saúde Coletiva e 

afins 

Desencadear processos de 

reflexão sobre o ensino de Saúde 

Coletiva, da Saúde Coletiva, da 

Saúde da Família e outras práticas 

em saúde na graduação e na pós 

graduação, a fim de aprimorá-los 

2000 
Dra. Vânia Barbosa 

do Nascimento 

13 

Centro de Estudos e 

Pesquisa de 

Hematologia e 

Oncologia  - CEPHO 

Hematologia e 

Oncologia 

São desenvolvidos projetos de 

pesquisa junto à graduação (Liga 

de Oncologia), à pós-graduação 

(Programas de Mestrado e 

Doutorado), bem como pesquisas 

clínicas patrocinadas pela 

indústria farmacêutica. 

Pesquisar novos tratamentos para 

o câncer para melhorar a 

qualidade de vida e aumentar a 

sobrevida dos pacientes 

acometidos por esta doença 

1996 Dr. Auro Del Giglio 
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14 Instituo de Hebiatria Hebiatria 

Ser a referência para a 

assistência, ensino e pesquisa em 

Medicina do Adolescente na 

região do ABC, norteando-se 

pelos princípios de integralidade, 

interdisciplinaridade, humanização 

e ética 

Prestar atenção integral à saúde 

de adolescentes / formar e 

capacitar profissionais / 

desenvolver pesquisas e oferecer 

alternativas para o exercício de 

uma adolescência saudável 

2002 

Dra. Ligia de 

Fátima N'Brega 

Reato 

15 

Instituto Ideia Fértil 

de Saúde 

Reprodutiva  / 

CRASE 

Saúde 

Reprodutiva 

Preservar a fertilidade de 

pacientes que se submeterão a 

tratamentos quimioterápico e 

radioterápico, além de possibilitar 

que portadores de infecções virais 

crônicas possam procriar sem 

riscos de contaminação do 

parceiro 

Oferecer tratamentos para 

fertilidade por um custo acessível / 

proporcionar aos pacientes com 

alterações cromossômicas e 

gênicas a possibilidade de uma 

gestação saudável 

2006 
Dr. Caio Parente 

Barbosa 

16 

Núcleo de Estudos, 

Pesquisas e 

Assessoria à Saúde - 

NEPAS 

Pós Graduação 

Fomentar a condução de 

Pesquisa Científica da FMABC / 

Proporcionar acesso à 

documentação científica / oferecer 

suporte técnico à atividades 

extracurriculares / organização de 

eventos científicos 

Entidade sem fins lucrativos que 

através da captação de recursos 

doados por seus associados 

objetiva fomentar o ensino, a 

pesquisa e prestar assessoria à 

saúde 

1997 
Dra. Mônica Akemi 

Sato 
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17 

Unidade de 

Referência em 

Doenças Infecciosas 

Preveníveis - URDIP 

Pós Graduação 

Atividades didáticas / atividades 

de pesquisa / assistência a 

doadores de sangue com doenças 

infecciosas / atividade com 

médicos residentes / atividade 

com a Liga de prevenção de 

Doenças Infecciosas / projetos de 

iniciação científica / participação 

na Feira de Saúde 

Desenvolver atividades próprias de 

um centro universitário (ensino, 

pesquisa e extensão a sociedade) 

na área de doenças infecciosas 

preveníveis 

2005 Dr. David Uip 

18 

Centro de Estudos 

Paulo Goffi 

Ginecologia - 

Obstetrícia - 

CEPAGO 

Ginecologia 

Desenvolver projetos ligados a 

pesquisa, projetos de 

desenvolvimento acadêmico para 

professores, médicos, residentes 

e alunos 

Aperfeiçoamento do ensino, 

técnicas médicas e de diagnóstico 

no campo da Ginecologia e 

Obstetrícia 

2001 
Dr. Luiz Antonio 

Pardo 
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19 

Centro 

Multidisciplinar de 

Estudos Clínicos - 

CEMEC 

Pesquisa Clínica 

Conduz estudos patrocinados de 

Pesquisa Clínica de Fase II, III e 

IV possibilitando acesso as 

medicações e/ou terapias 

inovadoras e/ou registro de novos 

medicamentos 

A FMABC já conduzia estudos 

clínicos patrocinados, porém por 

Centro de Estudos de cada 

disciplina. Em 2011, após 

aprovação de um novo modelo de 

gestão, todos os estudos clínicos 

foram unificados tornando-se o 

Centro de Pesquisa Clínica 

CEPES, onde todos os projetos 

clínicos devem passar por 

conhecimento da FMABC e os 

contratos firmados em nome da 

FMABC 

2011 Rodrigo V. Pavani 
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL 

 

 
Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde 

 

A revista Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde é um periódico arbitrado 

inter e multidisciplinar na área de Ciências da Saúde publicado entre 2008 e 

2012, tendo sido renomeado como ABCS Health Sciences a partir de 2013. 

 

 

 

A revista Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde (ISSN impresso 1983-

2451, ISSN eletrônico 2358-0747) foi publicada a partir de 2008 em 

continuação aos Arquivos Médicos do ABC (ISSN impresso 0100-3992, ISSN 

eletrônico 2358-0739) até 2012, quando foi renomeada como ABCS Health 

Sciences (ISSN impresso 2318-4965, ISSN eletrônico 2357-8114). 

A busca de artigos publicados nos outros dois títulos deve ser feito por meio da 

página específica no Portal NEPAS: Arquivos Médicos do ABC ou ABCS 

Health Sciences 

 

https://www.portalnepas.org.br/amabc
https://www.portalnepas.org.br/abcshs
https://www.portalnepas.org.br/abcshs
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Portal FMABC 
 

Destinado à apresentação da instituição, prover os usuários do portal de 

informações pertinentes à vida institucional da Faculdade de Medicina do ABC, 

apoiar a comunidade acadêmica no desenvolvimento de suas atividades 

educacionais, informar sobre editais e notícias de relevância que envolve a 

instituição. Apresenta-se em reformulação. 
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Facebook 

https://www.facebook.com/FaculdadeDeMedicinaDoAbc/?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/comex.fmabc.7?fref=ts 
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Boletim Informativo Mensal 
 

 

Destinada à informação da comunidade acadêmica e dos trabalhadores e 

gestores da saúde na região do Grande ABC. 
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Revista Informativa Mensal 

 

Destinada à comunidade em geral, com informações de relevância sobre 

questões da saúde para a população e as ações realizadas pela Faculdade de 

Medicina do ABC de extensão comunitária. 
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CADIP - Centro de Aprendizagem, Documentação, Informação e Pesquisa “Dr. João 

Metanios Hallack” 

 

 

 

O CADIP é a biblioteca central da FMABC, contém 119 lugares, está 

informatizada e apresenta uma ampla estrutura de apoio. Em 2018 realizou: 

 

Empréstimos domiciliares: 25.076 empréstimos 

Empréstimos entre Bibliotecas: 2 empréstimos cedidos e 4 solicitados 

Frequência: 28.883 usuários 

Quantidade de consulta presencial: 2.257 consultas 

Quantidade de consulta online:14.545 consultas 

Usa ferramenta de busca integrada: Não 

Comutações bibliográficas: Sim (496 pedidos atendidos) 

Serviços pela internet: Sim 

Usuários treinados em programas de capacitação: 49 usuários 

Rede sem fio: Sim 

Redes sociais: Não 

Itens do acervo eletrônico: 696 títulos com 950 exemplares * 

Itens do acervo: 15.878 títulos com 50.055 exemplares * 

Catálogo online de serviço público: Sim 

Condições de acessibilidade: Sim 
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Acesso ao Portal CAPES de Periódicos: Sim (parcial) 

Acesso a outras bases de dados licenciadas ou compradas: Não 

 

Tipo de suporte informacional: 

 Livros 

 Produção Acadêmica 

 Multimídia 

 Periódicos correntes e não correntes 

 Outros 

Acervo por área do conhecimento: 

 Ciências Exatas e da Terra 

 Ciências Biológicas 

 Engenharia e Tecnologia 

 Ciências da Saúde 

 Ciências Agrárias Ciências Sociais e Aplicadas Ciências Humanas 

Linguística, Letras e Artes 

 Multidisciplinar 

 Generalidades 
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INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

 

Entende-se que o mundo globalizado exige uma nova forma de se pensar o 

ensino, com maior integração entre culturas e instituições. Assim, com foco na 

qualificação das atividades acadêmicas e no intercâmbio de experiências, a 

FMABC tem estreitado seus laços com instituições de ensino no exterior, por 

meio de convênios, envolvendo a área de pesquisa e projetos de âmbito 

internacional. 
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Através intercâmbio internacional de graduação, os alunos da Faculdade de 

Medicina do ABC podem estudar durante parte sua vida acadêmica por um ou 

dois semestres em uma universidade estrangeira, mantendo sua categoria de 

aluno vinculado à FMABC.  

Os diferentes espaços da Faculdade de Medicina do ABC, além da sua 

estrutura física são ambientes privilegiados de aprendizagem e produção de 

conhecimento. Com isso, a FMABC desenvolve projetos que envolvem 

relações institucionais e internacionais, ampliando as possibilidades de atuação 

da Faculdade e as oportunidades de crescimento de seus alunos. 

O objetivo principal do intercâmbio é proporcionar aos estudantes de 

graduação a oportunidade de uma vivência acadêmica em instituições 

estrangeiras, de forma a contribuir com a sua formação estudantil e com o seu 

crescimento pessoal e profissional, através de novas experiências, de trocas de 

conhecimento e de interação cultural.  

Em quadro anexo, apresentamos os alunos que realizaram intercâmbio em 

vários países, com predominância em instituições universitárias ibero-

americanas. 
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Programa de Intercâmbio da IFMSA Brasil 

 

O intercâmbio é organizado pela IFMSA, Internacional Federation of Medical 

Students Associations, a qual possui um comitê local na Faculdade de 

Medicina do ABC. A IFMSA possibilita a comunicação internacional entre 

estudantes de medicina, o que proporciona o programa de intercâmbio. 

Além disso, podemos entender a realidade da medicina em diferentes cenários 

por meio deste órgão. A IFMSA abrange não só o intercâmbio, mas a 

representatividade dos estudantes de medicina, capacity building, educação 

médica, produção científica e promoção de saúde, investindo em estudantes de 

medicina que fazem a diferença. 

O programa de intercâmbio e dividido em clínico-cirúrgico (SCOPE) e de 

pesquisa (SCORE). Os professores das matérias que aderirem ao programa 

podem receber intercambistas, nos meses escolhidos e de acordo com os 

critérios que desejarem para que haja melhor aproveitamento do intercambista 

no estágio, que pode durar 4 ou 8 semanas. O intercâmbio é bilateral, ou seja 

um aluno viaja na condição de receber outro em sua residência. Os alunos são 

selecionados para os estágios nos países que desejarem por meio de suas 

atividades durante a faculdade, que geram uma pontuação. A taxa para 

concorrer é de 120 reais e, depois de selecionado, o aluno pagará R$510,00 

(quinhentos e dez reais) para viajar, contando com moradia gratuita e uma 

alimentação por dia. Os demais gastos são responsabilidade do aluno. 

Pelo SCOPE (Intercâmbio clínico-cirúrgico) apresentamos no quadro abaixo, as 

informações referente a 2018, dos alunos que viajaram para o exterior pela 

IFMSA, seguido do país, da área e o mês que permaneceu no estágio. 

Pelo SCORE (Intercâmbio de pesquisa) no período 2018, apresentamos no 

quadro subsequente os alunos que viajaram para o exterior pela IFMSA, 

seguido do país, título da pesquisa que participou e o mês que permaneceu no 

estágio. 
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INTERCAMBISTAS – Faculdade FMABC (Intercambista de Alunos Estrangeiros na FMABC) 

Nome do Aluno Curso Período Letivo 
Bolsista    

 (S / N) 
Tipo de Estágio Local de Origem Universidade de Origem Período da Viagem 

Antoine Alexandre 

Pais 
Fisioterapia 2019 N 

Fisioterapia 

Esportiva 
Espanha CEU – San Pablo 

Setembro/Novembro-

2019 

Jules Piney Fisioterapia 2019 N 
Fisioterapia 

Esportiva 
Espanha CEU – San Pablo 

Setembro/Novembro-

2019 

Daniel da Fonte Medicina 2019 N Genética Suécia  Outubro/Novembro/19 
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INTERCAMBISTAS – Faculdade FMABC (Intercambista de Alunos da FMABC em outros Países) – Informações de 2018 

Nome do Aluno Curso Período Letivo 
Bolsista    

 (S / N) 
Tipo de Estágio Local de Destino 

Universidade de 

Destino 

Período da 

Viagem 

Amanda de Vasconcelos  

Ferreira 

Terapia 

ocupacional 
7°semestre S Aulas Santiago - Chile 

Universidade Central de 

Chile 

Março à Junho/18 

 

Amanda de Vasconcelos 

Ferreira 

Terapia 

ocupacional 
Formada 2018 S 

Parceria com o 

Banco Santander 

para promover 

experiência 

universitária em 

língua espanhola 

aos alunos da 

Faculdade de 

Medicina do ABC. 

Chile Universidade do Chile 
Março, Abril e 

Maio/18 

Carla Beatriz Veronezi 

Macedo 
Medicina 8°semestre N Estágio - Oncologia Porto - Portugal 

Instituto Português de 

Oncologia 
Dezembro/18 

Carolina Fuin Zauith Medicina 9°semestre S Aulas Madrid - Espanha Ceu San Pablo 

28/10/17 à 

31/01/18 

 

Cláudia Rose Santos de 

Oliveira 
Medicina 9°semestre S Aulas Guadalajara - México 

Universidad de 

Guadalajara 

Junho à  Agosto/18 
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Ingrid Binelli de Paula Enfermagem 5°semestre S Aulas Madrid - Espanha Ceu San Pablo 

01/12/17 à  

28/02/18 

 

Juliana Seidler 

Canonaco 
Medicina 8°semestre N Estágio - Oncologia Porto - Portugal 

Instituto Português de 

Oncologia 
Dezembro/18 

Leticia Mota de Souza Medicina 7°semestre S Aulas Madrid - Espanha Ceu San Pablo 

01/06/18 à 

31/08/18 

 

Luísa Menezes de 

Carvalho 
Farmácia 7°semestre S Aulas Coimbra - Portugal 

Instituto Politecnico de 

Coimbra 

14/02/18 à 

14/07/18 

 

Luiza Menezes de 

Carvalho 

 

Intercâmbio 

estudantil – Curso 

de Farmácia 

1º semestre 

 
N 

Objetivo de 

fomentar a 

cooperação 

internacional entre 

ambas as 

instituições. 

Portugal Universidade  Porto Fevereiro à Abril/18 

Raphaella Dos Santos Fisioterapia 5°semestre S Aulas Coimbra - Portugal 
Instituto Politecnico de 

Coimbra 

21/01/18 à 

17/05/18 
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INDICADORES DE EXTENSÃO 
  

Os indicadores estão em fase de construção. No momento, esse processo se 

mantém na dependência da coleta de informações mais precisas, uma vez que 

os setores não registraram a ação ou atividade na PROEX. Estamos 

procurando reforçar oe registro de produção, estabelecimento de fluxos e 

rotinas, captação de recursos e criação de uma cultura de valorização da 

prestação de contas sobre as atividades realizadas na Instituição. 

Apresentamos os resultados até 2018. Em breve serão inseridos os dados de 

2019, assim que os setores responderem a nossa solicitação. 
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ATIVIDADES GERAIS REALIZADAS 
  

 

A autorização para o funcionamento do Centro Universitário de Ciências de 

Saúde e transformação da COMEX para PROEX vem exigindo a reorganização 

dos processos de regulação e orientação das atividades de extensão. Em 2019 

foram realizadas as seguintes atividades:  

- Início do processo de reformulação do Regulamento das atividades de 

extensão do Centro Universitário; 

- Estruturação das Ligas Acadêmicas por curso e interdisciplinares; 

- Elaboração de uma proposta de produção de indicadores de extensão; 

- Reuniões bi-mensais com a comunidade acadêmica; 

- Modernização da página da PROEX no site do Centro Universitário, 

introduzindo formulários eletrônicos;  

- Divulgação das atividades de extensão; 

- Avaliação das atividades de extensão; 

- Publicações de ações e projetos de extensão; 

- Entre outros. 

 


