MEÇA-AÇÃO SOCIAL CEM/FACENE/FAMENE
NATUREZA DO PROJETO: Responsabilidade Social

INTRODUÇÃO
Cientes do compromisso social perante as comunidades situadas no seu
entorno, bem como com vistas a oportunizar aos acadêmicos da Graduação
em Enfermagem e em Medicina, e aos estudantes da Escola Técnica de
Enfermagem a prática dos conhecimentos trabalhados no contexto das aulas
teóricas, as Faculdades de Enfermagem e de Medicina criaram desde 2003 o
projeto MEGA-AÇÃO SOCIAL CEM/FACENE/FAMENE.
O referido projeto é fruto do ideal da Entidade Mantenedora de
congregar todas as atividades de extensão, no contexto da saúde e educação
em saúde, realizadas durante o ano letivo pelas Instituições de Ensino Nova
Esperança, em um dia específico e direcionadas ao atendimento das
comunidades que localizam-se no seu entorno.
Além de dispor de serviços de saúde à comunidade alvo, a iniciativa veio
também contribuir com a construção de competências técnicas (habilidades),
humanas e a consciência de responsabilidade individual e coletiva para com a
sociedade, nos futuros profissionais da saúde.
Num país estigmatizado pelo desequilíbrio social, e do acesso díspar
aos serviços de saúde, é inquestionável a importância de uma ação de
assistência aos menos favorecidos. Com a participação de todos os
colaboradores, que inclui órgãos públicos estaduais e municipais, além de
empresas privadas, a Mega-ação têm conseguido desde a sua criação ampliar
as ações desenvolvidas e atender a 500 famílias cadastradas anualmente, o
que representa o atendimento de aproximadamente 2.500 pessoas a cada ano.
Desde sua criação, o Projeto já beneficiou mais de 12 mil pessoas residentes
no bairro Valentina Figueiredo, sedimentar o nosso compromisso social com as
comunidades de nosso entorno.
OBJETIVO
O propósito do Projeto MEGA-AÇÃO SOCIAL CEM/FACENE/FAMENE é
sistematizar um trabalho comunitário com a comunidade acadêmica buscando

despertar na comunidade acadêmica uma atitude de comprometimento com a
realidade que a cerca.

METODOLOGIA
Anualmente, no mês de outubro dispõe-se gratuitamente de serviços de
saúde, educação em saúde, cidadania e lazer para 500 famílias cadastradas e
residentes nas comunidades do entorno da FACENE/FAMENE.
Dentre os serviços de saúde e educação em saúde, são oferecidos:
aferição da pressão arterial, glicemia capilar, exame clínico das mamas, coleta
para exame Papanicolau, avaliação nutricional, vacinação de adultos,
distribuição e orientação quanto ao uso de preservativo masculino e feminino,
distribuição e orientação para uso de produtos fitoterápicos (xampu e sabonete
antiséptico, lambedor e xarope expectorante, pomada tópica cicatrizante),
distribuição de Kit de higiene corporal (sabonete, escova e creme dental),
aplicação de flúor, ensino e incentivo da escovação dentária correta,
apresentação do Projeto de Extensão Anatomia Viva1, realização de
eletrocardiograma e avaliação cardiológica;
Serviço de lazer voltados para as crianças: Pintura de rosto, brincadeiras
educativas, pintura de lâminas e contação de histórias;
Serviços de cidadania: emissão de documentações pessoais, como
identidade, CPF, carteira de trabalho e certidão de nada consta;
O Brechó Nova Esperança tem mobilizado toda a comunidade
acadêmica na arrecadação de roupas pessoais, de cama e de banho, as quais
são doadas aas famílias cadastradas no dia do Evento.
A Mega-Ação prevê, ainda, a distribuição de cestas básicas a cada
família, brinquedo a todas as crianças presentes, além de lanche e picolé a
todos os presentes.
1
Projeto de extensão que que trabalha na perspectiva da educação em saúde
utilizando a exposição de material cadavérico para exemplificar as modificações orgânicas
decorrentes da adoação de maus hábitos de vida.

Cabe destacar que as edições da Mega-Ação Social estão concentradas
na orientação para prevenção de doenças e diagnóstico precoce de diversos
problemas de saúde.

POPULAÇÃO ALVO
Famílias residentes no entono da FACENE/FAMENE, no bairro Valentina
de Figueiredo, cadastradas previamente através das suas respectivas
representações comunitárias.

PARCEIROS
Além da participação dos docentes, discentes e funcionário das
Faculdades, a Mega-Ação conta ainda com a participação do Centro Médico de
Saúde Nova Esperanças (a partir de 2008), e com o apoio do Governo da
Paraíba, da Prefeitura Municipal de João Pessoa, das Secretarias Municipal e
Estadual de Saúde, dos fornecedores da FACENE/FAMENE, do Grupamento
de Engenharia de João pessoa, da fundação Bradesco, do Serviço Social do
Comércio (SESC) e da UNIODONTO.

CERTIFICADO AMIGO MEGA-AÇÃO
Para sedimentar nossa gratidão e garantir o apoio continuado dos
parceiros da Mega-ação, foi criado em 2008 o certificado “AMIGO MEGAAÇÃO” o qual foi entregue, juntamente com a carta de agradecimento, às
Instituições e Empresas que colaboraram com a promoção do Evento.
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(FACENE/FAMENE) estão comprometidas com a educação
e com a sociedade. A FACENE/FAMENE recebe o referido
selo desde 2008, desenvolvida no SESC-Gravatá, no bairro Valentina
Figueiredo, na Capital paraibana dando visibilidade ao seu compromiosso com

a excelência das atividades nas áreas de ensino, pesquisa e extensão

