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NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO – NUPE/FAME

REGISTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO
PROPONENTE

Nome: Dr. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho
PROJETO

Título: “A praça é nossa!”
Área temática principal: Saúde, educação, lazer, cultura.
Linhas de extensão - linhas programáticas: Infância e Adolescência; Jovem e Adulto; Terceira
Idade; Prevenção; Saúde Coletiva.
Grande área do conhecimento: Educativo, Social, Cultural, Acadêmico/Científico
Palavras-chave: Ação social; Prestação de serviços; Educação em saúde; Prevenção;
Orientações; Entretenimento; Responsabilidade social.
APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA

Tornou-se senso comum falar da importância da preservação do meio ambiente,
sustentabilidade e conscientização das pessoas em relação a medidas que poderão ser adotadas
em prol do bem comum. Sendo assim, a Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME, visando
intensificar seus exemplos de ações que retratam essa preocupação com o meio ambiente, propõe
como Projeto a “adoção” de uma Praça, demonstrando assim que é possível mudanças de atitudes
através de pequenos gestos, que numa coletividade poderão se transformar em grandes projetos
para uma sociedade.
Diante disto, a FAME, no intuito de também ampliar seu compromisso com a
responsabilidade social, apresenta a intenção de utilizar sistemática e continuamente a Praça
Presidente Antônio Carlos (localizada em frente às dependências da Instituição de Ensino), a fim
promover a manutenção de seus cuidados e, ainda, de disponibilizar este espaço para seus alunos
e profissionais desenvolverem atividades acadêmico-científico-culturais com ações planejadas
direcionadas à sociedade barbacenense.
Destaca-se que a FAME sempre esteve presente em atividades nas praças, mas o desejo de
intensificar a participação de seus alunos, funcionários e professores junto à sociedade, fez surgir
essa ideia de Projeto de Extensão. Sendo assim, houve a necessidade de reforma, revitalização e
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adequação da “Praça Presidente Antônio Carlos”, para essa concretização.
Entende-se que é necessário ir muito além da saúde, considerando-se que há dentro da
comunidade discente e docente da FAME muitos talentos artísticos e esportivos que, certamente,
irão dar um brilho especial ao Projeto. Pretende-se trabalhar a questão ambiental e cultural
através de apresentação de música (coral, batuque/Charanga, bandas), teatro, campanhas sociais e
outras atividades pertinentes; pois se acredita que o medico moderno deve ser muito mais que um
conhecedor, cuidador ou até guardião da saúde, mas também um elemento modificador na vida
das pessoas. Saúde é muito mais que diagnosticar, tratar, prescrever, acompanhar e cuidar. É ter
consciência da importância da influência do meio ambiente, dos hábitos de vida, dos movimentos
culturais, enfim, dos inúmeros componentes que podem interferir no processo saúde/ doença.

OBJETIVOS

• Incentivar a preservação do meio ambiente, através de diversas ações específicas como os
cuidados com “A Praça é Nossa”;
• Executar ações sociais diversas no decorrer do ano letivo, envolvendo a participação da
comunidade acadêmica, bem como da sociedade barbacenense;
• Promover a interação Instituição de Ensino x Comunidade Local;
• Prestar serviços de orientação sobre temas da saúde às pessoas da sociedade
barbacenense;
• Realizar atividades sociais e culturais no espaço “A Praça é Nossa”.

METODOLOGIA DE TRABALHO

A metodologia proposta se apresentará como reuniões e encontros informais para
planejamento das ações; oficialização de Cronograma de Atividades segundo calendário
institucional, destacando a flexibilidade para a inserção de atividade de interesse, surgidas
conforme demandas; mobilização da comunidade acadêmica (professores, alunos e
funcionários) para envolvimento e participação; mobilização e convite aos parceiros da
FAME para o trabalho conjunto; divulgação interna e externa dos eventos através dos
veículos institucionais (site, redes sociais, jornais e rádios locais, quadros informativos e
contato pessoal)
• Planejar e realizar no mínimo uma ação mensal na praça;
• Os alunos, profissionais e parceiros poderão realizar atividades nesse espaço, desde que
comunicado e autorizado previamente pela Diretoria da FAME/FUNJOBE.
• Todas as atividades que envolvam procedimentos invasivos deverão ser obrigatoriamente
supervisionados por Professor desta Instituição.
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CUSTOS
•
•
•
•
•

Iluminação devida para eventos noturnos
Aluguel de som e aparelhagem
Contratação de shows (de acordo com cronograma)
Panfletagem e material impresso
E outros conforme demandas dos eventos.
PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS

•
•
•
•
•

Fernanda Batista e Silva
Goreti Assis Pinto
Lucimara Marugeiro
Sirley Lima e Silva
Bárbara Elizabete
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 O Projeto tem duração permanente.
 Os alunos que participarem de no mínimo 04 (quatro) eventos na “Praça é Nossa”
receberão a carga horária de 15 horas, para convalidação nas atividades complementares.
Barbacena, 20 de abril de 2016.
Núcleo de Pesquisa e Extensão – NUPE/FAME-FUNJOBE

Prof. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho
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