
Atividades do Curso de Biomedicina realizadas em 2016 

PROJETOS DE EXTENSÃO 

Atividade Projeto:  Global Days Biomedicina em Ação 
na Comunidade Bujaru  

Colaboradores envolvidos 2 

Alunos envolvidos 20 

Resumo Os alunos do curso de Biomedicina em uma 
ação extensionista em comunidades da 
periferia de Manaus prestou assistência a 
comunidade Bujaru, com realização de 
testes de glicemia, aferição de pressão 
arterial e orientação de promoção de 
Saúde. O impacto da ação, foi atendimento 
de 200 pessoas com orientação a saúde. 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade Projeto:  Global Days Biomedicina em Ação 
na Comunidade Serra Baixa 

Colaboradores envolvidos 2 

Alunos envolvidos 20 

Resumo Os alunos do curso de Biomedicina em uma 
ação extensionista em comunidades da 
periferia de Manaus prestou assistência a 
comunidade Serra baixa, com realização de 
testes de glicemia, aferição de pressão 
arterial, conscientização de doenças 
sexualmente transmissíveis e orientação de 
promoção de Saúde. O impacto da ação, foi 
atendimento de 300 pessoas com orientação 
a saúde. 

   
 
 

 

  
 

 

Atividade Projeto: Setembro Verde 

Colaboradores envolvidos 5 

Alunos envolvidos 50 

Resumo O curso de Biomedicina realizou no 
Complexto Ponta Negra a conscientização 
dos frequentadores do complexo, com 
relação a Hepatites, formas de transmissão, 
diagnóstico e tratamento. A incidência de 
Hepatites tem aumentado na nossa região e 
em virtude do mês comemorativo a Hepatites 
os alunos de Biomedicina promoveram a 
ação. 

 



 

Atividade Projeto: Setembro Amarelo 

Colaboradores envolvidos 5 

Alunos envolvidos 50 

Resumo O curso de Biomedicina realizou no Complexto 
Ponta Negra a conscientização dos 
frequentadores do complexo, com relação a 
Depressão, diagnóstico e tratamento. A 
incidência de Suicídio tem aumentado na 
nossa região e em virtude do mês 
comemorativo a Promoção do Não ao Suicídio 
os alunos de Biomedicina promoveram a ação. 

 
 

Atividade Projeto: Outubro Rosa 

Colaboradores envolvidos 5 

Alunos envolvidos 50 

Resumo O curso de Biomedicina realizou no Largo Mestre 
Chico a conscientização dos frequentadores do 
complexo, com relação a Depressão, diagnóstico e 
tratamento. A incidência de Suicídio tem 
aumentado na nossa região e em virtude do mês 
comemorativo a Promoção do Câncer de Colo 
Uterino os alunos de Biomedicina promoveram a 
ação. 



 

 
 

 

 

 

Atividade Projeto: Novembro Azul 

Colaboradores envolvidos 5 

Alunos envolvidos 20 

Resumo O curso de Biomedicina realizou no Parque 
Jefferson Peres e Centro de Saúde Santo 
Antônio a conscientização dos frequentadores 
do complexo, com relação a Câncer de 
Próstata, diagnóstico e tratamento. A 
incidência de Câncer de Próstata tem 
aumentado na nossa região e em virtude do 
mês comemorativo a Promoção para 
conscientização do Câncer de Próstata os 
alunos de Biomedicina promoveram a ação. 

 
 



Atividade Projeto: Angatu 

Colaboradores envolvidos 2 

Alunos envolvidos 150 

Resumo O curso de Biomedicina 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 8° 
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 Biomedicina 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 Biomedicina 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 -  
Biomedicina em Ação no Abrigo Moacyr 
Alves 

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 Biomedicina e que são 
desenvolvidos a partir de ações de atenção a 
saúde. No ano de 2016 a ação foi realizada no 
Abrigo Moacyr Alves, com entrega de 
brinquedos as crianças assistidas pelo abrigo, 
bem como promoção da alegria e diversão a 
todos frequentadores do abrigo. 

   

 

 
 
 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISITAS TÉCNICAS 

Atividade Projeto: Visitas técnicas 

Colaboradores envolvidos 5 

Alunos envolvidos 200 

Resumo O curso de Biomedicina realiza dentre suas 
atividades visitas técnicas e instituições que 
são desenvolvidas atividades de interesse 
para o Biomédico. Tais instituições incluem 
Fundação Hemoam, Manaus Ambiental, 
Centro de Reprodução Humana, Laboratórios 
de Histopatologia, Fundação de Medicina 
Tropical.   

 

 

   

   
 

 
 

 

 

 

 



 

 


