
Atividades do Curso de Farmácia realizadas em 2016 

PROJETOS DE EXTENSÃO 

Atividade Projeto:  Saúde Comunidade Indígena 

Colaboradores envolvidos 2 

Alunos envolvidos 20 

Resumo Mais uma ação dos Farmamigos em conjunto 
com os "Farmacêuticos em Ação" e dessa vez 
uma experiência única na Comunidade Indígena 
Tikuia e Barã, no alto Rio Negro. Os 
Farmacêuticos e acadêmicos de Farmácia 
levaram atendimentos, com verificação de 
pressão arterial, teste de glicemia capilar e 
orientação farmacêutica à comunidade 
indígena. Essa foi uma edição especial onde o 
líder Pajé da tribo indígena mostrou seus 
conhecimentos aos profissionais farmacêuticos 
e acadêmicos sobre plantas medicinais. Foi uma 
ação onde houve troca de informações. Uma 
experiência única. 

  

 

Atividade Projeto: Faça uma Criança Feliz 

Colaboradores envolvidos 2 

Alunos envolvidos 60 

Resumo O Projeto FARMAMIGOS, fundamenta-se na busca 
constante por programas de relevância social e 
ensino, embasados em ação comunitária, no 
sentido do fortalecimento do tripé da educação, 
que molda-se aos formatos do ensino, pesquisa e 
extensão. A proposta de desenvolver ações de 
cunho social e de saúde contextualiza a ação 
primária com base nos princípios de prevenção e 
promoção, envolvendo todos os alunos do curso 
de Farmácia. Nesta ação, o objetivo foi levar 
solidariedade, alimentos, vestuários, diversão, 
brinquedos e outras atividades que concernem a 
promoção de saúde. Projeto foi realizado em 
função do dia das Crianças no Município Cacau 
Pereira. 



 
 

 

Atividade Projeto: Talk show do Curso de Farmácia 

Colaboradores envolvidos 2 

Alunos envolvidos 150 

Resumo A coordenação de Farmácia realizou no 11 de 
abril, o 1° Talk Show do curso com o tema 
“Controle de Qualidade em Drogarias”. O evento 
foi às 19h, no auditório da Unidade 1, e contou 
com a presença do farmacêutico Jardel Inácio, 
Diretor Secretário do CRF-AM e farmacêutico 
sênior na rede de farmácias Pague Menos (AM). 
O convidado abordou assuntos relacionados à 
qualidade dos medicamentos manipulados pela 
rede e como ocorre o processo de controle. 
Participaram da atividade alunos do 1° ao 10° 
período, além do aluno do 9° período, Max 
Anderson, que fez a apresentação do Talk Show. 
O evento também contou com a animação da 
Banda Checklist, formada por professores e 
alunos do curso de Farmácia. Sobre o Projeto O 
Talk Show do curso de Farmácia tem o objetivo 
de abordar temas da área de saúde que geram 
grande interesse dos alunos. O evento sempre 
traz um profissional da área para discutir 
diversos assuntos e ocorre semestralmente na 
Unidade 1.  

 
 

 

 



Atividade Projeto: Conscientização a Automedicação 

Colaboradores envolvidos 5 

Alunos envolvidos 50 

Resumo O curso de Farmácia realizou no Complexo Ponta 
Negra a conscientização dos frequentadores do 
complexo, com relação a Automedicação. A 
automedicação é um dos principais problemas de 
saúde pública e merece atenção especializada por 
parte dos nossos discentes.   

 
 

Atividade Projeto: Conscientização sobre Doenças 
Sexualmente Transmissíveis 

Colaboradores envolvidos 1 

Alunos envolvidos 20 

Resumo O curso de Farmácia realizou no Shopping 
Sumauma na cidade de Manaus, a 
conscientização com relação a Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, bem como testes de 
diagnóstico para algumas patologias relacionadas 
a DSTs. As DSTs representam atualmente um dos 
principais problemas de saúde pública e merece 
atenção especializada por parte dos nossos 
discentes.   

 

 
 

 

 

 



Atividade Projeto: Baile dos Idosos 

Colaboradores envolvidos 1 

Alunos envolvidos 20 

Resumo O curso de Farmácia realiza anualmente o baile 
dos idosos, com temáticas variadas, tais como 
^De volta aos anos 80ˆ. O projeto visa trazer 
conscientização em saúde das principais doenças 
que acometem os idosos além de fomentar o lado 
humanístico dos nos nossos alunos que 
organizam o baile e participam atividade das 
ações realizadas durante o evento.  

 

 

 

Atividade Projeto: Angatu 

Colaboradores envolvidos 2 

Alunos envolvidos 150 

Resumo O curso de Farmácia realiza 2 vezes por ano, o Evento 
Angatu com o objetivo de discutir a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e 
Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena em nosso 
país; possibilitando debater sobre a diversidade 
cultural como construção da identidade social e a 
Educação em Direitos Humanos, aos acadêmicos no 
decorrer de sua prática, a constituição da população 
brasileira, Este projeto é desenvolvido partindo de 
uma temática em todos os períodos, 1° ao 3° 
períodos com apresentação de cine-fórum sobre 
Relações Étnico-Raciais, História e Cultura Afro-
Brasileira, Africana e Indígena; 4° ao 6° períodos 
realização de palestras e mesas redondas também 
nos temas acima; 7° ao 10° períodos prestação de 
serviços de atenção básica em comunidades 
localizadas na Zona Urbana da Cidade de Manaus. 



 

 

 

 

Atividade Projeto: Zika Day 

Colaboradores envolvidos 2 

Alunos envolvidos 150 

Resumo O curso de Farmácia realizou juntamente 
com outros cursos da Escola da Saúde o Zika 
Day. Este evento foi realizado nas 
dependências da unidade 1 e redondeza, 
com a integração de todos os cursos da 
escola e voltado para a conscientização entre 
os acadêmicos bem como para a população 
sobre as formas de transmissão, diagnóstico, 
prevenção e tratamento da Zika. Este evento 
envolveu a participação de 
aproximadamente 150 alunos, atingindo 
cerca de 500 pessoas. 

 

 

 

 

 



 

Atividade Projeto: Campeonato de Futsal 

Colaboradores envolvidos 5 

Alunos envolvidos 200 

Resumo O curso de Farmácia realizou o campeonato de 
Futsal entre cursos como atividade recreativa e de 
integração. Cerca de 200 alunos se inscreveram 
para participar do campeonato doando 1kg de 
alimento não perecível no momento da inscrição. 
Para os coordenador do curso de Farmácia 
professor Márcio, o objetivo deste evento, é 
favorecer o desenvolvimento dos alunos através 
de uma formação esportiva que valoriza o acesso 
ao conhecimento e à prática esportiva, a 
oportunidade de fazer escolhas conscientes, os 
interesses e as necessidades individuais, a 
participação efetiva no planejamento das 
atividades, a capacidade de autoavaliação e de 
estabelecer metas e a compreensão dos 
benefícios do esporte para torná-lo um hábito 
saudável ao longo da vida. Todos que tiverem 
interesse em assistir ao campeonato, precisam 
também doar 1kg de alimento não perecível. É 
importante que todos participem, pois todo 
alimento arrecado será encaminhado para 
doação. 

 
 

 

 

 

 

 

 



PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Atividade Projeto:  Responsabilidade Social -  Farmamigos no 
Icam e Casa Mamãe Margarida 

Colaboradores envolvidos 2 

Alunos envolvidos 30 

Resumo O dia do ensino responsável é comemorado 
anualmente. Responsabilidade social e caráter 
humanístico são pilares da formação dos alunos do 
curso de Farmácia e que são desenvolvidos a partir 
de ações de atenção a saúde. No ano de 2016 a ação 
foi realizada no ICAM e Casa Mamãe Margarida, com 
entrega de alimentos, brinquedos as crianças 
assistidas pelo abrigo, bem como promoção da 
alegria e diversão a todos frequentadores do abrigo. 

   

 

 

Ação realizada no ICAM 
 

 

 
Ação realizada na Casa Mamãe Margarida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


