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DOING WELL
BY DOING GOOD

AÇÕES SOCIAIS
COMMUNITY SERVICES

A P R E S E N TAÇ ÃO

Você tem em suas mãos a quinta edição do Balanço Social da
Adtalem Educacional do Brasil. É com muita alegria que
apresentamos uma parte importante do trabalho desenvolvido
por toda a comunidade Adtalem no nosso país. Nesta
publicação, estão registrados projetos sociais desenvolvidos
por alunos, professores e colaboradores durante os anos de
2015 e 2016. São iniciativas nas áreas de Cidadania, Cultura e
Educação, Direito, Saúde e Sustentabilidade que atendem de
forma completamente gratuita a comunidade.
Estes projetos compõem o Doing Well by Doing Good (“Indo
Bem, Fazendo o Bem” no Brasil), que traduz um dos traços mais
marcantes de nossa ﬁlosoﬁa: trabalhar juntos para melhorar a
realidade a nossa volta. Marcados nos valores Comunidade e
Care, essas ações envolvem respeito, cuidado e acolhimento.
Nas próximas páginas, estão descritos mais de 100 projetos
com foco em Ensino, Pesquisa e Extensão, que beneﬁciaram
cerca de 158.000 pessoas em todos os estados brasileiros onde
temos uma instituição do grupo Adtalem Educacional do Brasil.
Temos desde projetos já consolidados que expandem a cada
ano, como as ações dos Núcleos de Práticas Jurídicas, a
iniciativas inovadoras como o “Açúcar em todos os sentidos”,
que ensina Gastronomia para pessoas com deﬁciência visual.
Mais que um resumo das ações realizadas, este documento traz
amostras das histórias que foram transformadas por esforços de
alunos e professores que disponibilizaram tempo e habilidades
para impactar positivamente a realidade da qual fazem parte.
Dados e depoimentos que transparecem a paixão e o
comprometimento daqueles que fazem a Adtalem no Brasil.
É um orgulho para nós poder apresentar em resultados
tangíveis as aplicações de nossos valores TEACH e acompanhar
a transformação de nossos alunos em proﬁssionais e cidadãos
que entendem as responsabilidades coletivas da sociedade
globalizada e estão prontos a colaborar nas soluções dos
desaﬁos, extrapolando os limites de nossos campi.

Carlos Degas Filgueiras
Presidente da Adtalem Educacional do Brasil e do
Grupo de Tecnologia e Gestão da Adtalem Global Education

A DTA L E M E D U C A C I O N A L
DO BRASIL
A Adtalem Educacional do Brasil (ATEB) faz parte de um dos maiores provedores educacionais do
mundo: a Adtalem Global Education. A história do grupo no país começou em 2009, ainda sob o
nome de DeVry Brasil, com a missão de transformar a realidade nacional por meio do ensino de
qualidade internacional. A mudança recente no nome da organização reﬂete melhor o propósito
da marca, de focar em seus alunos, e a torna mais ﬂexível, englobando toda a variedade das suas
áreas de atuação como Saúde, Educação Proﬁssional, Tecnologia e Negócios.
Ao longo de todos esses anos, o grupo foi expandindo sua atuação globalmente e, no Brasil, o
grupo já opera 18 instituições de ensino em 15 cidades, empoderando mais de 100.000 alunos de
todas as regiões brasileiras. Atualmente, a Adtalem Educacional do Brasil é composta por três
marcas de credibilidade no Ensino Superior: a DeVry Brasil, que abrange as instituições no Norte,
Nordeste e Campinas; o Damásio Educacional, com a Faculdade Damásio e os cursos preparatórios
para carreiras públicas e OAB; e o Ibmec, uma das instituições de ensino de excelência mais
respeitadas no país.
MISSÃO

VISÃO

PROPÓSITO

Oferecer acesso global a conhecimentos que transformam vidas e possibilitam carreiras.
Tornar-se um dos principais grupos educacionais brasileiros, reconhecidos pela alta
qualidade e inovação, oferecendo padrão acadêmico internacional, focado no sucesso
proﬁssional de seus alunos.
Empoderar estudantes a atingir seus objetivos, encontrar sucesso e fazer contribuições
inspiradoras para a nossa comunidade global.
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DAMÁSIO EDUCACIONAL
S ã o Pa u l o | S ã o Pa u l o
IBMEC
R i o d e J a n e i r o | S ã o Pa u l o | B r a s í l i a
Belo Horizonte
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A DTA L E M
GLOBAL
E D U C AT I O N

O objetivo da Adtalem Global Education é empoderar
estudantes para que alcancem seus objetivos, encontrem o
sucesso e façam contribuições inspiradoras para a comunidade
global. A Adtalem Educacional do Brasil faz parte desse
provedor global de educação fundado há mais de 85 anos nos
Estados Unidos e está presente no país desde 2009. A Adtalem
Global Education reúne ainda ACAMS, American University of
the Caribbean of Medicine, Becker Professional Education,
Carrington College, Chamberlain University, DeVry University e
sua Escola de Gestão Keller, Ross University School od Medicine
e a Ross University School of Veterinary Medicine.
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+50
PA Í S E S
160 MIL
ALUNOS
MAIS DE 85 ANOS
DE TRADIÇÃO
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RECIPROCITY

Reciprocity signiﬁca
reciprocidade, intercâmbio. E
essa é a essência deste programa
da Adtalem Educacional do Brasil:
intensa troca cultural e
educacional no intercâmbio entre
estudantes de várias partes do
mundo. Anualmente, alunos da
DeVry University e Keller
Graduate School of Management
se integram em aulas e atividades
nos campos de negócios,
economia e gestão das
instituições brasileiras.

BENEFÍCIOS
INTERNACIONAIS

BASE DE DADOS EBSCO

Nas faculdades da Adtalem
Educacional do Brasil, os alunos
não têm diﬁculdades em encontrar
referências bibliográﬁcas
conﬁáveis e recentes para fazer
seus trabalhos acadêmicos, em
uma quantidade enorme de
material para pesquisa.
Com EBSCO Information Services,
alunos e professores têm acesso a
mais de 30 mil revistas
eletrônicas nos campos de
Negócios, Engenharia, Direito,
Saúde e outros.
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ACADEMIC AWARD

ENGLISH PRO

Os melhores estudantes da
Adtalem Educacional do Brasil
são reconhecidos anualmente com
o Academic Award. A premiação é
uma viagem de dez dias para
Califórnia, Estados Unidos, onde
eles conhecem empresas do Vale
do Silício, participam de
competição de empreendedorismo
e conhecem pontos turísticos e
históricos em uma experiência
inesquecível.

To d o m u n d o j á s a b e : f a l a r i n g l ê s
é essencial para ser um cidadão
do mundo e ter as melhores
oportunidades no mercado de
t r a b a l h o . Pa r a g a r a n t i r q u e a l u n o s
e colaboradores possam ir além
do verbo to be, a Adtalem
Educacional do Brasil oferece o
E n g l i s h Pro, c u r s o d e i n g l ê s
subsidiado para alunos,
professores e colaboradores do
grupo.

JORNADAS
INTERNACIONAIS

EVENTOS
INTERNACIONAIS

As jornadas levam os alunos em
visitas técnicas a países como
China e Estados Unidos para
conhecer experiências de
empreendedorismo e o
funcionamento de mercados
estrangeiros. Com duração de
uma a duas semanas, elas
oferecem vivência internacional e
certiﬁcado equivalente a um curso
de curta duração.

Ser internacional é poder ter
aulas com professores
e s t r a n g e i r o s s e m s a i r d o p a í s . Po r
meio do programa Lecture, a
Adtalem Educacional do Brasil
convida anualmente professores
da Adtalem Global Education para
realizar palestras para alunos da
graduação, pós-graduação e
também de escolas de Ensino
Médio.

BOLSAS KELLER

CHAMBERLAIN

Fa z e r u m a p ó s - g ra d u a ç ã o f o ra d o
país pode trazer uma experiência
única para qualquer proﬁssional.
Pa r a d a r e s s a o p o r t u n i d a d e a s e u s
professores e colaboradores, a
Adtalem Educacional do Brasil
oferece, anualmente, 10 bolsas de
estudo integrais na Keller
Graduate School of Management,
instituição parte do DeVry
University e uma escola mais de
35 anos de experiência de ensino
voltado para a pós-graduação em
Gestão.

A DeVry Brasil realiza
intercâmbios semestrais com a
Chamberlain University, que é
uma das escolas de Enfermagem
mais importantes dos Estados
Unidos e integra a Adtalem
Global Education. Essa
experiência possibilita uma
vivência forte e inspiradora para
os alunos norte-americanos e um
novo olhar sobre a realidade para
os alunos do Brasil.

M Y M AT H L A B

SEMESTER ABROAD

O MyMathLab é um programa de
nivelamento em Matemática que
auxilia na melhor preparação para
o estudo das disciplinas que
envolvem cálculos. O programa
possibilita a interação entre
alunos e professores com a
transmissão de conteúdos online
e outros recursos multimídia que
facilitam o aprendizado.

Interagir com pessoas diferentes,
aprimorar o inglês, conhecer
novos lugares são algumas das
vantagens de participar de um
programa de intercâmbio. Além
de toda essa bagagem cultural,
estudar em outro país turbina o
currículo dos alunos e pode
ajudá-los a se destacar
proﬁssionalmente.
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“ É U M O R G U L H O PA R A N Ó S
P O D E R A P R E S E N TA R E M
R E S U LT A D O S T A N G Í V E I S
AS APLICAÇÕES DE NOSSOS
VA LO R E S T E A C H E A C O M PA N H A R
A TRANSFORMAÇÃO DE NOSSOS
ALUNOS EM PROFISSIONAIS E
CIDADÃOS QUE ENTENDEM AS
RESPONSABILIDADES COLETIVAS
DA SOCIEDADE GLOBALIZADA
E E STÃO P R O N TO S A C O L A B O R A R
NAS SOLUÇÕES DOS DESAFIOS,
EXTRAPOLANDO OS LIMITES DE
NOSSOS CAMPI”

CARLOS DEGAS FILGUEIRAS, PRESIDENTE
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CIDADANIA
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CIDADANIA
Projetos que modiﬁcam o contexto
social no qual as instituições de
ensino da Adtalem Educacional do
Brasil atuam, inﬂuenciando
comportamentos e promovendo
ações que ampliam o bem-estar de
seus públicos. As atividades de
Cidadania ampliam esse conceito,
relacionando-o com justiça social,
acesso a serviços públicos e
solidariedade.

processo contínuo, que amplia
impactos positivos.
Além de trabalhar o espírito do
voluntariado em alunos, professores e
colaboradores, os projetos
despertam para a importância do
conceito de comunidade. De estar
envolvido com seu entorno,
importando-se e se
responsabilizando pela situação
daqueles que estão próximos. É agir
para melhorar nosso canto do
mundo!

Garantia de direitos civis, políticos e
socioeconômicos dos cidadãos,
muitos desses projetos são a única
assistência que alcança os públicos.
Cidadania é entendida como um
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Água para Mariana
Apoio durante o ano inteiro
Atléticas pela solidariedade
Boas-vindas à ação social
Campanha do agasalho
Campeões para o futuro
Companheiros para a vida
Construindo sorrisos no Lar Janell Doyle
Declaração de imposto sem sofrimento
Em campo pela cidadania
Dia de cidadania para a construção social
Eﬁciência energética para se dedicar ao que é necessário
Empreendedorismo Social no Ibmec
Engenheiros pelo bem
Estreando na responsabilidade social
Finanças pessoais em ordem
Mecha solidária
Mobilização para doar
Sonhos possíveis de se realizar
Novos horizontes para a liberdade
Mãos que mudam a cidade
Parceria pela vida
Pelo direito de transitar na cidade
Mãos que constroem sonhos
Casa nova para a infância
Redeﬁnindo o futuro
Renda extra para a família
Tempo de boas ações
Rotaract Club de Fortaleza
Pesquisas urbanas para habitação social
Engenheiros sem fronteiras
Semana de Engenharia beneﬁcia IPREDE
E-Day: um dia de descobertas e solidariedade
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C I DA DA N I A

Á G U A PA R A M A R I A N A

O desastre do rompimento das barragens do Fundão
e Santarém, propriedade da Samarco, no distrito Bento
Rodrigues, em Mariana (MG), em novembro de 2015,
chocou o Brasil. A tragédia deixou desabrigados, mortos
e desaparecidos e gerou ondas de solidariedade por todo
o país.
O Centro Acadêmico Ibmec de Engenharias (CAIBE)
se organizou para tornar o Ibmec/RJ um dos pontos
de coleta de doações. Além da Cruz Vermelha, a unidade
da Barra da Tijuca foi um dos principais focos
de mobilização na cidade. Garrafas de água mineral,
produtos de limpeza e de higiene pessoal foram
arrecadados para os moradores atingidos.

CURSOS ENVOLVIDOS:
TODAS AS ENGENHARIAS

FEVEREIRO E MARÇO
DE 2016

200 PESSOAS
BENEFICIADAS

9 ALUNOS
ENVOLVIDOS

IBMEC/RJ
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C I DA DA N I A

APOIO DURANTE
O ANO INTEIRO

O Diretório Acadêmico do Ibmec/RJ (DAI) organizou uma
arrecadação de recursos diferente para a Instituição
Amparando Jardim Gramacho em 2016. Em vez
de recolher doações pontuais, eles criaram uma
Campanha de Apadrinhamento das crianças assistidas
pela comunidade.
Alunos, professores e funcionários da instituição foram
convidados a tornarem-se padrinhos doando a quantia
mensal de R$50,00. Durante o ano, 11 crianças foram
apadrinhadas. O Amparando Jardim Gramacho foi
inaugurado em junho de 2014 e acolhe as famílias
em situação de pobreza extrema, que vivem em locais
insalubres, em moradias precárias e com um risco social
alto.

CURSOS ENVOLVIDOS:
TODOS

2016

11 PESSOAS
BENEFICIADAS

3 ALUNOS
ENVOLVIDOS

IBMEC/RJ
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C I DA DA N I A

AT L É T I C A S
PELA SOLIDARIEDADE

Alunos da Associação Acadêmica Atlética da Faculdade
Damásio e da Associação Atlética de Fisioterapia
da DeVry | Metrocamp arrecadaram alimentos, roupas
e brinquedos para instituições públicas, creches e
orfanatos. As associações de alunos aproveitam eventos
realizados nas instituições para engajar os colegas em
ações.
A Páscoa e Natal Solidários são eventos já tradicionais
na Damásio completamente organizados pelos alunos
e com grande engajamento do público. Na Páscoa, são
recolhidos ovos de chocolates e brinquedos. Nos últimos
anos, a entrega foi feita na Instituição Gotas Flor com
Amor, que acompanha crianças para evitar evasão escolar
e complementar a educação. No Natal, cada aluno recebe
uma criança para apadrinhar, doando roupas
e brinquedos para entidades como a Associação Madre
Cabrini - Centro Social da Criança, que, numa ação
complementar à da família, proporciona condições
adequadas para promover proteção, segurança,
alimentação, saúde e lazer a este público.
Na DeVry | Metrocamp, a entidade solicita as doações
como ingressos para simpósios, encontros e workshops
do curso de Fisioterapia. São arrecadados alimentos,
roupas, brinquedos e produtos de higiene que são
repassados para instituições sociais de Campinas.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
DIREITO E FISIOTERAPIA

2 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015
E 2016

260 PESSOAS
BENEFICIADAS

246 ALUNOS
ENVOLVIDOS

FACULDADE DAMÁSIO
E DEVRY | METROCAMP

C I DA DA N I A

BOAS-VINDAS
À AÇÃO SOCIAL

A Semana de Acolhimento dos calouros do Ibmec/RJ
apresentou uma programação especial com a arrecadação
de alimentos e outros materiais para instituições que
prestam assistência em comunidades carentes e que são
reconhecidas como parceiras. Como integrante do Trote
do Amor, a instituição participou de disputa com outras
dez faculdades para beneﬁciar essas entidades.
A ideia é fazer com que os calouros se engajem em
iniciativas sociais e já vivenciem os valores da faculdade.
O Ibmec/RJ reuniu donativos para a Amparando Jardim
Gramacho. Foram montadas 150 cestas básicas com os
donativos no primeiro semestre. No segundo, o Ibmec
arrecadou água mineral e leite em pó para a comunidade
de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias.

CURSOS ENVOLVIDOS:
TODOS

FEVEREIRO E AGOSTO
DE 2016

150 PESSOAS
BENEFICIADAS

5 ALUNOS
ENVOLVIDOS

IBMEC/RJ
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C I DA DA N I A

C A M PA N H A
DO AGASALHO

Os estudantes do Ibmec/RJ realizaram uma campanha
para arrecadar agasalhos em agosto de 2016. Nas
unidades Barra da Tijuca e Centro, os alunos mobilizaram
o público e organizaram as entregas. Foram doados 300
casacos para a instituição Amparando Jardim Gramacho,
que atende 125 famílias, e 300 para o Solar Meninos de
Luz, organização que promove educação, cuidados e
assistência social às famílias com maior nível de
desestruturação das comunidades do Pavão-Pavãozinho e
Cantagalo.

CURSOS ENVOLVIDOS:
TODOS

AGOSTO
DE 2016

450 PESSOAS
BENEFICIADAS

6 ALUNOS
ENVOLVIDOS

IBMEC/RJ
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C I DA DA N I A

CAMPEÕES
PA R A O F U T U R O

Inspirados por atletas olímpicos de judô, os estudantes da
DeVry | FBV, Gabriel Pinheiro e Rafael Beltrão, do curso de
Direito, e Cleriston Silva, de Gestão da Tecnologia da
Informação, desenvolveram um programa para ensinar
judô a crianças e jovens das comunidades Dancing Days e
Sítio Grande. O Champions for the Future trabalha
questões como respeito ao próximo, cidadania e
disciplina por meio do esporte.
Orientados pelo professor Pedro Rogério Neves e com
apoio do Núcleo de Práticas Jurídica da faculdade, as
aulas ocorrem duas vezes por semana com cerca de dez
alunos. Os pais são convidados a acompanhar o
progresso dos ﬁlhos, assistindo às aulas e relatando
mudanças de comportamento em casa. "O projeto
Champions for the Future desperta no aluno o senso de
responsabilidade social e a vontade de fazer o bem",
comenta Emília Queiroz, coordenadora e professora de
Direito da faculdade.
O Champions for the Future ganhou o segundo lugar no
concurso DVB Legacy 2016, recebendo R$ 7.000,00 para
adquirir materiais e dar continuidade ao projeto junto à
comunidade. O concurso da DeVry Brasil incentivou os
alunos a responder a pergunta "Qual legado você quer
deixar para a sua cidade?" e elaborar, junto a professores
orientadores, projetos de cunho urbanístico, ambiental ou
social que colaborassem para a mudança na região onde
vivem.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
DIREITO E GESTÃO DA TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

2 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2016

15 PESSOAS
BENEFICIADAS

3 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FBV

C I DA DA N I A

C O M PA N H E I R O S
PA R A A V I DA

Iniciado em 2014, o casamento coletivo organizado pela
DeVry | FBV se tornou um dos projetos mais queridos e
interdisciplinares da instituição. Alunos de Direito,
Comunicação Social, Psicologia, Ciências Econômicas,
Gastronomia e Design de Moda se envolvem na
realização da cerimônia de oﬁcialização da união. Em
média, 30 casais das comunidades Sítio Grande e Dancing
Days, localizadas nas proximidades da faculdade,
participam do evento que é completamente gratuito.
A união legalizada é mais que segurança jurídica pois
envolve a realização de uma cerimônia sonhada por
muitos casais que enxergam a formalização como uma
conquista familiar já que a maior parte do público que
participa já tinha união estável. Dentro da perspectiva de
democratização de direitos, a DeVry | FBV realizou, em
maio de 2015, o primeiro casamento coletivo homoafetivo
de Recife unindo oito casais.
Os universitários se envolvem completamente na
organização das cerimônias para permitir aos casais uma
celebração completa. Os integrantes do Núcleo de
Práticas Jurídicas auxiliam na emissão da certidão
gratuitamente, alunos de Design de Moda se encarregam
de ﬁgurinos, penteados e maquiagem enquanto os de
Comunicação fazem a divulgação e cobertura fotográﬁca.
Os bolos são responsabilidade do curso de Gastronomia e
Hotelaria. É uma força tarefa de voluntariado e afeto para
tornar o dia dos casais mais especial ainda.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
DIREITO, COMUNICAÇÃO SOCIAL,
GASTRONOMIA, DESIGN DE MODA,
PSICOLOGIA E CIÊNCIAS ECONÔMICAS

4 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

JUNHO E DEZEMBRO
DE 2015 E 2016

240 PESSOAS
BENEFICIADAS

10 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FBV

C I DA DA N I A

CONSTRUINDO SORRISOS
NO LAR JANELL DOYLE

Possibilitar o acesso à cidadania por meio de atividades
lúdicas às crianças do Lar Batista Janel Doylle é o objetivo
do trabalho feito pelo curso de Serviço Social da
Faculdade DeVry | Martha Falcão em Doação de Amor. Os
alunos organizaram brincadeiras e mobilizaram doações
de fraldas descartáveis para as crianças atendidas pelo
abrigo.
O Lar Janell Doyle é uma entidade beneﬁcente, ﬁliada a
Convenção Batista do Amazonas, que atua como
acolhimento para crianças e adolescentes como também
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
as famílias da comunidade do Mauazinho, em Manaus.

CURSO ENVOLVIDO:
SERVIÇO SOCIAL

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

MAIO
DE 2016

100 PESSOAS
BENEFICIADAS

10 ALUNOS
ENVOLVIDOS

FACULDADE DEVRY | MARTHA FALCÃO
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C I DA DA N I A

DECLARAÇÃO
DE IMPOSTO
SEM SOFRIMENTO

Os estudantes de Ciências Contábeis da Faculdade DeVry | Ruy
Barbosa tradicionalmente oferecem Assessoria à Comunidade
para Declaração do Imposto sobre a Renda (DIRPF). A
orientação para preenchimento e envio da DIRPF para a
Receita Federal do Brasil ocorre de forma pontual, durante uma
semana do mês de abril de cada ano. Os professores do curso
supervisionam o trabalho que é realizado pelos acadêmicos.
Como o projeto é pautado na responsabilidade social, não há
cobrança pelo serviço. Os atendidos são convidados a
contribuir com um quilo de alimento não perecível para ajudar
uma entidade social. Nas últimas edições do evento, as
doações foram entregues ao Lar Irmã Elisabeth, que trabalha
com a população de risco do bairro da Boca do Rio
(Salvador/BA). “Foi, para mim, um grande prestígio poder ter
participado do Programa e poder contribuir com os meus
conhecimentos adquiridos em sala de aula, transformando-os
em atividade prática em prol da comunidade”, comenta Ramon
Morais, aluno de Ciências Contábeis.
Em 2016, este serviço foi expandido e, em parceria com os
cursos de Administração e Tecnológicos, a população também
recebeu orientação sobre ﬁnanças pessoais, enquanto
universitários de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia
prestavam serviços de aferição de pressão, orientação para o
combate a dengue, zika, chinkungunya, orientação postural e
massagem.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
CIÊNCIAS CONTÁBEIS,
ADMINISTRAÇÃO
E TECNOLÓGICOS
DE GESTÃO

3 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

ABRIL
DE 2015 E 2016

55 PESSOAS
BENEFICIADAS

23 ALUNOS
ENVOLVIDOS

FACULDADE DEVRY | RUY BARBOSA

C I DA DA N I A

EM CAMPO
PELA CIDADANIA

O DeVry | Unifavip foi um dos parceiros para a realização do AB
Cidadania 2016, uma ação desenvolvida pela TV Asa Branca
que oferece serviços às comunidades de Caruaru. As ações
multidisciplinares são gratuitas fomentando qualidade de vida
e gerando conscientização para a prática do bem comum.
Alunos e professores de diversos cursos, como Psicologia,
Nutrição, Enfermagem, Farmácia, Jornalismo, Direito e
Administração, desenvolveram atividades de esclarecimentos e
atendimento de aferição da pressão arterial, teste de glicemia,
informações psicológicas e nutricionais, atendimento ao
consumidor (Procon), orientações para elaboração do currículo,
como se comportar em uma entrevista, entre outros.
A parceria teve início em 2014 e vem sendo ampliada a cada
edição. “A gente teve como objetivo a conscientização, da
importância das ações que o grupo realiza e como elas podem
ser aplicadas no dia a dia da comunidade e em suas famílias de
modo geral”, comenta Stephanie Anine dos Santos Oliveira,
estudante de Biomedicina.

CURSOS ENVOLVIDOS:
DIVERSOS

8 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

OUTUBRO DE 2015,
ABRIL, JUNHO, AGOSTO
E SETEMBRO DE 2016

2.882 PESSOAS
BENEFICIADAS

114 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | UNIFAVIP
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C I DA DA N I A

DIA DE CIDADANIA
PA R A A C O N S T R U Ç Ã O
SOCIAL

As Faculdades DeVry | Ruy Barbosa e ÁREA1 ofereceram uma
série de serviços gratuitos aos trabalhadores da construção civil
e seus familiares no Dia Nacional da Construção Social. Foram
atendidas 405 pessoas em um dia de saúde, educação, lazer,
cidadania e qualidade de vida, no dia 27 de agosto de 2016,
no campus Paralela.
O evento foi promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) e SESI Nacional, efetivado pelo
SINDUSCON-BA, SESI-BA e FIEB, em parceria com as
instituições DeVry. Estudantes de diversos cursos se revezaram
no atendimento ao público.
O pintor Antônio Mário participou pela primeira vez do Dia
Nacional da Construção Social: “Este foi o meu primeiro ano,
trouxe a minha esposa e gostamos muito. Como o meu dia a
dia é muito corrido, nem sempre consigo fazer exames com
frequência, então aproveitei para aferir a pressão, fazer o teste
de glicemia e obter orientações sobre saúde. Com certeza,
iremos voltar no ano que vem”. O evento busca melhorar a
qualidade de vida e cidadania dos trabalhadores da indústria
com ações voltadas para as famílias.

CURSOS ENVOLVIDOS:
DIVERSOS

26 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

AGOSTO
DE 2016

405 PESSOAS
BENEFICIADAS

20 ALUNOS
ENVOLVIDOS

FACULDADE DEVRY | RUY BARBOSA
E DEVRY | ÁREA1
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C I DA DA N I A

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PA R A S E D E D I C A R
AO QUE É NECESSÁRIO

Os recursos que mantém instituições sem ﬁns lucrativos
normalmente são limitados, e elas podem acabar gastando
boa parte deles em custos de estrutura. O Projeto de Eﬁciência
Energética com Responsabilidade Social da DeVry | ÁREA1
auxilia essas entidades a economizar na conta de energia e
direcionar seus esforços ao que realmente importa: os serviços
sociais que prestam à sociedade.
O grupo de alunos realiza um diagnóstico energético
simpliﬁcado das instalações com a supervisão de um professor
visando aumentar a segurança dos seus usuários. São
disponibilizadas orientações sobre hábitos de uso da energia
elétrica e é feita a identiﬁcação de pontos de melhoria das
instalações para diminuir as despesas nessa área.
O projeto possibilita que os alunos coloquem em prática o
conhecimento de disciplinas como Eﬁciência Energética e
Empreendedorismo, ao mesmo tempo em que trabalha
responsabilidade social e solidariedade.

CURSO ENVOLVIDO:
ENGENHARIA ELÉTRICA

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

2015 E 2016

900 PESSOAS
BENEFICIADAS

10 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | ÁREA1
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C I DA DA N I A

EMPREENDEDORISMO
SOCIAL NO IBMEC

A empresa júnior Ibmec Social foi criada no ﬁnal de 2015 para os
alunos do Ibmec/MG atuarem em projetos de empreendedorismo
social trabalhando noções de gestão e de responsabilidade social.
Em seu primeiro ano, dirigida pelas alunas Guilhermina Abreu e
Gabriela Crego, a empresa teve quatro programas ﬁxos: Favela
Legal, Novos Horizontes, Protosonho e Torre de Babel.
Durante o ano, a Ibmec Social realizou ainda vários projetos pontuais
envolvendo toda a comunidade acadêmica. Um dos mais
importantes foi a Reforma Hospital São Francisco, hospital no bairro
do Concórdia, mantido por uma fundação e com 100% de
atendimento direcionado ao SUS. A empresa promoveu a reforma
da recepção da instituição arrecadando R$ 14.748,80 em recursos e
convocando talentos e mão de obra voluntária para projetar e
executar toda a obra. O hospital atende cerca de 59.000 pessoas por
ano.
Os alunos também organizaram o Ibmec Dia Feliz, evento que reuniu
pessoas com histórias e ideias inspiradoras. Seis nomes de referência
do empreendedorismo social e inovação no Brasil, como Edmar
Ferreira, da agência Rock Content, e Gabriela Reis, da Yunus
Negócios Sociais, palestraram para um público de 200 pessoas no
dia 17 de agosto de 2016. A entrada custou R$10,00, e a renda foi
convertida para a manutenção dos programas da Ibmec Social.
A equipe de gestão do primeiro ano da Ibmec Social foi formada por
35 estudantes, mas as ações conseguiram reunir cerca de 120
voluntários, incluindo alumni da instituição, e foram acompanhadas
por cinco professores.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
DIVERSOS

5 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2016

59.200 PESSOAS
BENEFICIADAS

100 ALUNOS
ENVOLVIDOS

IBMEC/MG

C I DA DA N I A

ENGENHEIROS
PELO BEM

Estudantes de Engenharia das instituições Adtalem
Educacional do Brasil são incentivados a participarem de
projetos de voluntariado com o desenvolvimento de
atividades práticas. Na DeVry | Metrocamp, universitários
de Engenharia Civil realizaram o levantamento
topográﬁco de terreno para uma creche no município de
Campinas.
Já o projeto Engenheiros do Bem é uma iniciativa de
estudantes dos cursos de Engenharia da DeVry | ÁREA1,
em 2015. O grupo escolhe instituições que atendem a
comunidades com vulnerabilidade social, analisa suas
carências e, posteriormente, implanta os projetos para
solucioná-las.
Desde a arrecadação de material a apoio em mudanças
organizacionais, o projeto se envolve com diversos níveis
da instituição. Estudantes de vários outros cursos também
participam buscando o bom funcionamento e
desenvolvimento das atividades conforme as legislações
vigentes.
O projeto também organizou parcerias com outros órgãos
da faculdade como o Centro Acadêmico de Saúde Giorgio Souto Gonçalves, o DCE ÁREA1 e o Núcleo
Walquíria Costa. Em março de 2016, os quatro se uniram
para arrecadar materiais de higiene pessoal e de limpeza
para a instituição Lar Vida, que acolhe crianças com
deﬁciência sem famílias, encaminhadas pelo Juizado da
Infância e Juventude.

28

CURSOS ENVOLVIDOS:
DIVERSOS

3 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

JULHO DE 2015
A DEZEMBRO DE 2016

110 PESSOAS
BENEFICIADAS

18 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | ÁREA1
E DEVRY | METROCAMP

C I DA DA N I A

13

ESTREANDO
NA RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Em seu primeiro ano de funcionamento, a Faculdade
DeVry João Pessoa já realizou seu primeiro projeto social,
o Dona RecicLona. A ação foi parceria com a cooperativa
de costureiras da comunidade Monsenhor Magno, em
João Pessoa.
A instituição realizou a doação de mais de 100 metros de
lonas que foram transformadas pelas costureiras em
pastas, estojos, aventais, sacolas e lixeiras para carros.
Todos esses acessórios foram vendidos em feiras de
artesanatos, congressos e em locais parceiros da
cooperativa.
Além disso, alunos dos cursos de Administração, Ciências
Contábeis e Logística, sob a supervisão do professor
Wladimir Cavalcanti, ministraram oﬁcinas de preciﬁcação,
controle de estoque e marketing nas redes sociais para os
cooperados.

CURSOS ENVOLVIDOS:
ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS
CONTÁBEIS E LOGÍSTICA

3 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

ABRIL
DE 2016

10 PESSOAS
BENEFICIADAS

20 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY JOÃO PESSOA
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C I DA DA N I A

FINANÇAS PESSOAIS
EM ORDEM

Acompanhando as ações da área de Saúde que envolvem
o intercâmbio de alunos da Chamberlain University, da
Adtalem Global Education, em Salvador, os universitários
de Administração, Ciências Contábeis e Tecnológicos da
Faculdade DeVry | Ruy Barbosa realizam atendimento ao
público com Orientação sobre Finanças Pessoais.
Os alunos atendem à comunidade para orientação sobre
o acompanhamento do orçamento pessoal e familiar para
que possam realizar seus sonhos e sair ou evitar o
endividamento. "Orientar pessoas carentes sobre
Finanças Pessoais é um desaﬁo que pode ser vencido,
pois as pessoas têm necessidade e vontade de aprender a
cuidar do seu dinheiro, mesmo passando por diﬁculdades
ﬁnanceiras. O simples fato de as pessoas nos ouvirem com
atenção e compartilharem conosco suas diﬁculdades me
faz acreditar que podemos fazer muito mais por todos",
comenta Raiza Daiane de Andrade, estudante de Ciências
Contábeis.

CURSOS ENVOLVIDOS:
ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS
CONTÁBEIS E TECNOLÓGICOS

3 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

SETEMBRO
DE 2015 E 2016

258 PESSOAS
BENEFICIADAS

8 ALUNOS
ENVOLVIDOS

FACULDADE DEVRY | RUY BARBOSA
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C I DA DA N I A

MECHA
SOLIDÁRIA

O Outubro Rosa de 2016 foi marcado por várias ações de
conscientização da comunidade acadêmica e
administrativa da DeVry | Facid. O dia 20, no entanto,
recebeu uma programação especial para estimular a
doação de lenços e mechas de cabelo para produção de
perucas a serem doadas a pacientes em tratamento contra
o câncer.
Organizada pela CASA em parceria com o Marketing e
Recursos Humanos, a ação Mecha Solidária ofereceu
maquiagem, designer de sobrancelhas e sessão de fotos a
todos que realizaram doações. A Fundação Maria
Carvalho, ONG que ajuda mulheres em tratamento contra
o câncer, acompanhou a atividade e recebeu 22 mechas
de cabelos para confecção de perucas e 33 lenços.

CURSOS ENVOLVIDOS:
TODOS

2 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

20 DE OUTUBRO
DE 2016

33 PESSOAS
BENEFICIADAS

4 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACID
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C I DA DA N I A

MOBILIZAÇÃO
PA R A D O A R

Responsabilidade social é um valor presente em todas as
ações do Ibmec/RJ. A arrecadação de leite para crianças
em vulnerabilidade social foi uma das oportunidades de
envolver toda a comunidade acadêmica num propósito. O
professor Raphael Correa organizou palestra sobre
carreiras jurídicas em dezembro de 2016 solicitando uma
lata para cada aluno participar. Foram arrecadadas 80
unidades para as crianças do Instituto Nacional de Câncer
(INCA).
O Diretório Acadêmico Ibmec (DAI) manteve a campanha
“Quem doa leite, doa vida” por dois meses do mesmo
ano. As 300 latas doadas foram direcionadas para crianças
acompanhadas pelo HEMORIO.

CURSOS ENVOLVIDOS:
TODOS

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

SETEMBRO, OUTUBRO
E DEZEMBRO DE 2016

233 PESSOAS
BENEFICIADAS

86 ALUNOS
ENVOLVIDOS

IBMEC/RJ
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C I DA DA N I A

SONHOS POSSÍVEIS
DE SE REALIZAR

Os estudantes de Arquitetura e Urbanismo e de Design de
Interiores do DeVry | Unifavip se reuniram para atender
entidades sociais e pessoas de baixa renda por meio do
Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo e Design
de Interiores. Os alunos trabalham de forma integrada na
pesquisa, capacitação e execução dos projetos.
O Escritório foi o responsável pela construção de uma
nova ala do Instituto do Câncer Infantil do Agreste (ICIA),
entidade sem ﬁns lucrativos cujo objetivo é proporcionar
tratamento, amenizar o sofrimento de crianças com
câncer, oferecer apoio e atendimento gratuito e
multidisciplinar para pacientes e familiares.
“A experiência proporcionada pela participação neste
projeto é enriquecedora. Promove um espaço de troca de
experiências, conhecimentos e valores, onde me sinto à
vontade para expor minhas ideias”, aﬁrma Girlayne
Araújo, estudante.
Os alunos também trabalham com moradores de projetos
habitacionais como Minha Casa, Minha Vida, que não
possuiriam outro modo de ter atendimento personalizado
em ambientação.

CURSOS ENVOLVIDOS:
ARQUITETURA E URBANISMO
E DESIGN DE INTERIORES

2 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015 E 2016

67 PESSOAS
BENEFICIADAS

31 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | UNIFAVIP
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C I DA DA N I A

NOVOS HORIZONTES
PA R A A L I B E R DA D E

Novos Horizontes é um dos projetos da empresa júnior
Ibmec Social, do Ibmec/MG. Ele trabalha o fomento do
empreendedorismo por meio de um programa em que
pessoas que cumprem pena na Associação de Proteção e
Assistência ao Condenado (APAC) criam uma empresa e
aprendem noções de gestão e ﬁnanças.
O objetivo é facilitar a reinserção social desse público,
que reingressa à sociedade com novas ferramentas para
entrar no mercado de trabalho ou agir de forma
autônoma. Em 2016, foram capacitadas 13 pessoas com o
básico de formação empreendedora.
A APAC é um modelo de presídio com metodologia
inovadora, reconhecida internacionalmente, que promove
a humanização das prisões, sem perder de vista a
ﬁnalidade punitiva da pena. Seu propósito é evitar a
reincidência no crime e oferecer alternativas para o
condenado se recuperar.

CURSOS ENVOLVIDOS:
TODOS

5 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2016

13 PESSOAS
BENEFICIADAS

5 ALUNOS
ENVOLVIDOS

IBMEC/MG
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C I DA DA N I A

MÃOS QUE MUDAM
A CIDADE

Em busca de incitar nos seus alunos uma postura
comunitária, o curso de Arquitetura e Urbanismo
da DeVry | Faci criou o Mãos na Massa, que desenvolve
projetos de reformas das moradias de famílias de baixa
renda do bairro Jurunas, em Belém.
Criado em 2014, o projeto atendeu dez famílias em 2015,
todas com renda de até três salários mínimos. “É um
modo de causar um impacto na sociedade por meio do
que aprendemos aqui, além de sair do universo teórico e
vivenciar a proﬁssão”, explica o coordenador do curso,
José Raiol.
As famílias recebem o projeto com orçamento completo
calculado, e os estudantes ainda se disponibilizam a
acompanhar a execução das obras. Durante sua
realização, o Mãos na Massa também conta com o apoio
do curso de Engenharia Civil.
Em 2016, o Mãos na Massa continuou suas atividades
atendendo outras famílias. O grupo incluiu obras para
pessoas que tinham diﬁculdade de locomoção e
precisavam de adaptações em casa. Os estudantes de
Arquitetura e Urbanismo da DeVry | Faci já testemunham a
função social da proﬁssão e seguem para o mercado
prontos para criar estruturas de amparo à vida.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
ARQUITETURA E URBANISMO
E ENGENHARIA CIVIL

20 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015
E 2016

24 PESSOAS
BENEFICIADAS

50 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACI

C I DA DA N I A

PA R C E R I A
PELA VIDA

O acompanhamento da criança em tratamento de câncer
é um momento de extrema vulnerabilidade emocional
para a família. Manter o espírito positivo durante o
período da doença, que costuma ser longo, é um desaﬁo
para as instituições que atendem este público. A
Faculdade DeVry | Martha Falcão realizou uma parceria
com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer do
Amazonas (GACC) para melhorar a qualidade de vida dos
pacientes atendidos.
Os alunos de Serviço Social da faculdade foram ao GACC
realizar brincadeiras, leitura de livros e rodas de contação
de histórias. Também foram distribuídos repelentes
visando à proteção das crianças e acompanhantes contra
dengue, zika e chikungunya. Os universitários levaram
ainda um lanche coletivo para um momento de integração
do público.
Criado em 1999, o GACC tem por objetivo prestar serviço
assistencial e social às crianças e adolescentes com
câncer. A instituição atende cerca de 700 crianças na
capital e interior do Amazonas.

CURSO ENVOLVIDO:
SERVIÇO SOCIAL

2 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

MAIO
DE 2016

90 PESSOAS
BENEFICIADAS

8 ALUNOS
ENVOLVIDOS

FACULDADE DEVRY | MARTHA FALCÃO
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C I DA DA N I A

PELO DIREITO
D E T R A N S I TA R
NA CIDADE

A independência no deslocamento é um fator primordial
para a autonomia de pessoas com deﬁciência. O desaﬁo
torna-se exponencial no caso de pessoas com dupla
deﬁciência: visual e auditiva. Um grupo de pesquisa de
Engenharia e Manutenção Industrial da DeVry | ÁREA1
busca solucionar este problema por meio do Projeto BEI –
Bengala Inteligente.
Sob coordenação do professor Raimundo José Menezes,
o protótipo agrega inteligência e autonomia ao processo
de detecção de obstáculos próximos, informando ao seu
usuário por meio de emissões sonoras e vibratórias a
distância e localização deles.
Atualmente, os produtos similares comercializados
chegam a custar até R$ 600,00 a unidade e atendem
exclusivamente pessoas com deﬁciência visual. O BEI
deve ser comercializado por no máximo R$ 58,00 visando
a facilidade de aquisição. Ele integra o uso de
componentes mais baratos de alto poder operacional com
uma superinteligência agregada à arquitetura do sistema.
O projeto foi desenvolvido com bolsistas de pesquisa da
instituição e acompanhamento do Instituto de Cegos da
Bahia.

CURSOS ENVOLVIDOS:
ENGENHARIA ELÉTRICA,
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

MARÇO A SETEMBRO
DE 2016

10 PESSOAS
BENEFICIADAS

3 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | ÁREA1
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C I DA DA N I A

MÃOS QUE
CONSTROEM
SONHOS

O Mãos na Massa fornece gratuitamente projetos
arquitetônicos e de engenharia a famílias de baixa renda,
que desejem construir ou reformar seus lares. Também são
atendidas entidades sem ﬁns lucrativos. O projeto envolve
duas instituições da Adtalem Educacional do Brasil nos
cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo da
Faculdade DeVry | Ruy Barbosa e de Engenharia Civil da
DeVry | ÁREA1.
Para os alunos, a iniciativa é fundamental para o
entendimento da função social do arquiteto. O
envolvimento com um caso real, com variáveis sociais e
econômicas especíﬁcas possibilita a experiência com uma
situação de mercado. “É um orgulho a mais que me foi
acrescentado sobre a minha cidade, pois entendo a riqueza
e diversidade das periferias e comunidades que compõem
Salvador”, aﬁrma o aluno Eli Vieira Batista Ramos.
No primeiro semestre de 2016, foram 200 famílias
atendidas. No segundo semestre, o Mãos na Massa forneceu
projeto arquitetônico para ampliação e reforma da Creche
Esperança Estiva, entidade sem ﬁns lucrativos; ampliação de
salão paroquial e reforma de praça no bairro de Mussurunga
em Salvador. Os projetos tiveram supervisão técnica de um
professor do curso devidamente registrado no conselho de
classe.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
ARQUITETURA E URBANISMO
E ENGENHARIA CIVIL

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

ABRIL, MAIO E JUNHO
DE 2016

400 PESSOAS
BENEFICIADAS

12 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | RUY BARBOSA
E DEVRY | ÁREA1

C I DA DA N I A

CASA NOVA
PA R A A I N FÂ N C I A

Um projeto que começou com uma simulação em sala de
aula terminou salvando um abrigo de crianças do
fechamento. Alunos de Construção de Edifícios
da DeVry | Fanor reformou o Instituto Cristo Rei, em
Fortaleza, em uma campanha que durou o último semestre
de 2015.
A partir de um exercício da disciplina de Práticas de
Negociação, a turma se propôs a conseguir materiais para
reformar entidades de assistência social. Representantes de
um dos grupos, Gleice Sousa e Thays Cristina do
Nascimento visitaram o abrigo Cristo Rei e depararam com
uma situação desesperadora. "A Prefeitura tinha embargado
o prédio. Havia alguns problemas bem sérios na parte
elétrica e na laje que sustentava o piso do dormitório", conta
Gleice.
O Instituto Cristo Rei acolhe 60 crianças entre 05 e 17 anos e
se mantém apenas por doações. Os universitários
conseguiram a doação de todo o material da reforma e
voluntariaram-se para realizar os serviços. Em dois meses,
quase todos os pontos assinalados na avaliação da
prefeitura foram resolvidos.
O envolvimento em uma ação social no último ano do curso
impactou a visão de mercado dos estudantes. Gleice aﬁrma
que aprendeu que “proﬁssionalismo não depende só de um
emprego. Dar um pouco da sua proﬁssão para mudar a vida
de alguém é ser proﬁssional. Não só dentro da faculdade, é
de toda a sociedade”.
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CURSO ENVOLVIDO:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

2 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

SEGUNDO SEMESTRE
DE 2015

60 PESSOAS
BENEFICIADAS

8 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FANOR

C I DA DA N I A

REDEFININDO
O FUTURO

Uma parceria entre DeVry | ÁREA1, Instituto de Pesquisas
Gerenciais e Aplicadas (IPGA), Instituto Cooperforte e
Odebrecht busca qualiﬁcar jovens para o mercado de
trabalho em Salvador. O Projeto Qualiﬁcando o Presente e
Redeﬁnindo o Futuro atende 35 pessoas na faixa etária de
18 a 24 anos, provenientes de escola pública, com
escolaridade de Ensino Médio completo.
O projeto incentiva esses jovens a entrarem no mercado
de trabalho por meio da capacitação oferecida em auxiliar
administrativo, com ênfase em informática. O público
atendido recebe, além dos cursos de capacitação,
acompanhamento de uma psicóloga e de uma assistente
social impactando todas as vertentes da realidade dos
alunos.

CURSO ENVOLVIDO:
ENGENHARIA ELÉTRICA

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

MARÇO A OUTUBRO
DE 2016

35 PESSOAS
BENEFICIADAS

10 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | ÁREA1
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C I DA DA N I A

RENDA EXTRA
PA R A A FA M Í L I A

Gerar oportunidades de novos negócios para as mulheres
das comunidades vizinhas à DeVry | FBV é o objetivo do
Dias Felizes. Nele, alunos de Hotelaria com ênfase em
Gastronomia ensinam a fazer produtos de fácil preparo e
como comercializá-los. “O projeto é de grande
importância para as mães que não podem trabalhar fora.
As aulas ajudam para que desenvolvam as receitas, gerem
renda extra para suas famílias e forneçam uma
alimentação mais saudável”, analisa a ex-aluna Thaís Real.
Com o apoio de empresas como Unilever, Padeirão, Dam
Uniformes e BRF, o projeto passou a fazer parte das
atividades das disciplinas do primeiro período de
Gastronomia e começou também a proporcionar um dia
diferente para crianças e idosos carentes.
Sob responsabilidade das professoras Isabella Jarocki e
Taciana Teti, as receitas são demonstradas na cozinha
experimental da DeVry | FBV e, em seguida, são
apresentadas sugestões de embalagens e preços para a
venda dos produtos.

CURSO ENVOLVIDO:
HOTELARIA COM ÊNFASE
EM GASTRONOMIA

2 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015
E 2016

60 PESSOAS
BENEFICIADAS

45 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FBV
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C I DA DA N I A

TEMPO
DE BOAS AÇÕES

Em clima natalino, os universitários do Ibmec/RJ mobilizaram
toda a comunidade em doações para a organização
Amparando Jardim Gramacho. A instituição que atende 125
famílias tem um longo relacionamento com a faculdade sendo
objeto de diversos projetos e campanhas ao longo dos anos.
No Natal de 2016, foram arrecadados mais de 100kg de
alimentos, 65 litros de água e ainda brinquedos para as
crianças.

CURSOS ENVOLVIDOS:
TODOS

DEZEMBRO
DE 2016

130 PESSOAS
BENEFICIADAS

80 ALUNOS
ENVOLVIDOS

IBMEC/RJ
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C I DA DA N I A

R OTA R AC T C LU B
D E F O R TA L E Z A

Alunos da DeVry | Fanor organizaram o Rotaract Club Fortaleza
Planalto Fanor para fomentar a participação em projetos
voluntários, desenvolvimento proﬁssional e liderança. O grupo
de dez universitários realizou projetos sociais em parceira com
o Instituto Sol, da Praia do Futuro, e do Rotary Club de
Fortaleza.
O Rotaract é um clube de pessoas de 18 a 30 anos que se
reúnem duas vezes ao mês para trocar ideias, socializar e
planejar atividades e projetos, contribuindo para o
atendimento de necessidades sociais da comunidade e
promovendo a interação entre os povos por meio da amizade
e da prestação de serviços humanitários. O projeto é
certiﬁcado pelo Rotary Club local e funciona apoiado por ele.
O Rotaract Planalto Fanor realizou eventos como a palestra do
Coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção da
Procuradoria República no Ceará, Alessander Sales, e acolheu
reuniões de trabalho de grupos de desenvolvimento
comunitário. O grupo também participou do Núcleo Rotary de
Desenvolvimento Comunitário Tancredo Neves, atuando na
campanha de vacinação e atendimento comunitário aos
animais domésticos dos moradores da Praia do Futuro.

CURSOS ENVOLVIDOS:
DIREITO, ENFERMAGEM, NUTRIÇÃO,
PSICOLOGIA E ENGENHARIA
AMBIENTAL

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

SETEMBRO A DEZEMBRO
DE 2015

60 PESSOAS
BENEFICIADAS

15 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FANOR
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C I DA DA N I A

PESQUISAS URBANAS
PA R A H A B I TAÇ ÃO S O C I A L

O Projeto Intervenção Urbana na Comunidade do Caroço –
Praia do Futuro faz parte do Grupo Temático Pesquisas Urbanas
Direcionadas à Habitação Social do Escritório Modelo de
Arquitetura e Urbanismo da DeVry | Fanor. Ele trabalha com a
ocupação espacial urbana em áreas degradadas por meio de
estudos teóricos e estudos de casos em áreas similares ou
análogas, melhorias urbanas práticas por meio de redeﬁnição
espacial, requaliﬁcação do tecido urbano e revitalização das
relações humanas existentes no local e o meio ambiente.
O grupo também trabalha construindo soluções arquitetônicas
alternativas que utilizem materiais recicláveis e de baixo custo.
Os alunos têm ainda a oportunidade de atuar com a
viabilização das propostas urbanas junto aos gestores públicos
desenvolvendo habilidades de gestão e negociação.
O contato com a Comunidade do Caroço ocorreu por meio do
aluno de Arquitetura, Márcio Correia, que foi procurado por
lideranças locais: “Fiz um curso de surfe com um instrutor que
mora no local, uma de suas irmãs dele me levou à uma das
líderes da comunidade. E foi tudo se encaixando”. Sob
supervisão do professor Frederico Macêdo, os trabalhos
ocorreram por visitas à comunidade e reuniões semanais. “Nós,
como alunos de Arquitetura e Urbanismo, queríamos nos ver
mais atuantes na comunidade. Estamos fazendo avanços reais
e úteis em nossas atribuições pessoais e acadêmicas desde já”,
ﬁnaliza Márcio.
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CURSO ENVOLVIDO:
ARQUITETURA E URBANISMO

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

AGOSTO A NOVEMBRO
DE 2015

800 PESSOAS
BENEFICIADAS

20 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FANOR

C I DA DA N I A

ENGENHEIROS
SEM FRONTEIRAS

Os Engenheiros sem Fronteiras formam um movimento
internacional que realiza ações baseadas em engenharia com
ﬁnalidades sociais e ambientais. Os grupos trabalham como
organizações não governamentais em 47 países e tem 39
núcleos brasileiros. O Núcleo Campinas tem colaboração da
DeVry | Metrocamp incentivando os alunos a participar de
projetos da ONG, por meio do desenvolvimento de atividades
práticas de Engenharia Civil junto à comunidade.
O grupo Engenheiros sem Fronteiras Núcleo Fortaleza iniciou
seus trabalhos na cidade sediado no campus Dunas
da DeVry | Fanor em 2015. Alunos de Construção de Edifícios e
das Engenharias Civil, Produção e Elétrica participam. A ONG
Serviluz, instituição que desenvolve trabalhos socioeducativos
com a comunidade local, foi uma das beneﬁciadas com
consultoria. Foi realizada avaliação do estabelecimento, e
desenvolvidas plantas baixa, de elétrica e hidráulica de acordo
com as necessidades da ediﬁcação.
O grupo é apoiado pelo professor Edilson Duarte e desenvolve
projetos de engenharia sustentável nas áreas civil, saneamento,
agricultura, educação e economia. De acordo com o estudante
Estéfano Bessa, o aprendizado do projeto transcende o lado
técnico: “aprendi a ser líder, a trabalhar em equipe. Aprendi
muito na convivência com outras pessoas e com as
experiências”.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
E AS ENGENHARIAS CIVIL,
PRODUÇÃO E ELÉTRICA

4 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015

250 PESSOAS
BENEFICIADAS

10 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FANOR
E DEVRY | METROCAMP

C I DA DA N I A

SEMANA
DE ENGENHERIA
BENEFICIA IPREDE

As Semanas de Engenharia organizadas pelos alunos
da DeVry | Fanor trazem uma série de atividades como
palestras e cursos. Todos os envolvidos trabalham de forma
voluntária, e a inscrição é feita com dois quilos de alimento não
perecíveis para serem doados ao Instituto da Primeira Infância
(Iprede).
Foram arrecadados 400 quilos de alimentos nas semanas de
2015 e 2016. Os estudantes foram pessoalmente à instituição
realizar a entrega e conhecer a entidade. O Iprede é um centro
de estudo da primeira infância, referência no atendimento a
crianças desnutridas e em situação de miséria no Ceará que
atende a aproximadamente 1.200 crianças de zero a seis anos
por mês.

CURSOS ENVOLVIDOS:
ENGENHARIAS CIVIL, PRODUÇÃO,
ELÉTRICA E AMBIENTAL

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

2015
E 2016

1.200 PESSOAS
BENEFICIADAS

200 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FANOR
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C I DA DA N I A

E - DAY: U M D I A
D E D E S C O B E R TA S
E SOLIDARIEDADE

O Experience Day (E-Day) é um evento anual realizado nas
instituições da Adtalem Educacional do Brasil para vivenciar
experiências, realizar serviços de atendimento e acolher alunos
de Ensino Médio. São palestras, cursos, oﬁcinas e brincadeiras
que integram a comunidade com aqueles que fazem a
Adtalem. Para participar, o público faz a doação de alimentos
não perecíveis que são repassados a comunidades que
atendem crianças e idosos em situação de risco.
Em 2015, oito instituições receberam o E-Day em maio e, em
2016, foram dez que celebraram o evento no mês de abril.
Durante o dia, o público participa de uma Feira de Proﬁssões
com oﬁcinas dos cursos, workshops, bate-papos e atividades
lúdicas, explorando e experimentando as diversas
possibilidades do universo acadêmico e proﬁssional.
No encerramento, palestras em cada cidade são ministradas
por proﬁssionais renomados nacionalmente como Roberto
Justus, Murilo Gun, Max Gheringer, Gustavo Borges, Tande e
Paulo Storani. A proposta do E-Day é expor novas ideias e
soluções que permitam aos participantes enxergar o mundo de
um jeito diferente.
Ao todo, foram 26.979 pessoas formando o público dos
eventos. As ações arrecadaram 43 toneladas de alimentos que
beneﬁciaram 33 entidades sociais em dez estados. Educação,
lazer e solidariedade fazem do Experience Day um dia de
celebração dos valores da Adtalem Educacional do Brasil com
toda sua comunidade.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
TODOS

245 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

MAIO DE 2015
E ABRIL DE 2016

37.730 PESSOAS
BENEFICIADAS

370 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACI, DEVRY | FACID,
DEVRY | FANOR, DEVRY | FBV,
DEVRY | UNIFAVIP, DEVRY | FACIMP,
FACULDADE DEVRY | JOÃO PESSOA,
FACULDADE DEVRY | MARTHA FALCÃO,
FACULDADE DEVRY | RUY BARBOSA,
DEVRY | METROCAMP

“ O S I M P L E S FATO D E A S P E S S OA S
N O S O U V I R E M C O M AT E N Ç ÃO E
C O M PA R T I L H A R E M C O N O S C O
S UA S D I F I C U L DA D E S M E FA Z
AC R E D I TA R Q U E P O D E M O S FA Z E R
MUITO MAIS POR TODOS"

RAIZA DAIANE DE ANDRADE, ESTUDANTE
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CULTURA E
EDUCAÇÃO
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C U LT U R A E E D U C A Ç Ã O
A Adtalem Educacional do Brasil
compreende a educação como uma
troca de saberes que acrescenta às
pessoas ferramentas para lidar com
seu contexto social. E é com essa
ﬁlosoﬁa de soma, e não de
aprendizagem passiva, que os
projetos que envolvem educação e
cultura trabalham valores e saberes
do passado e do presente nas
comunidades onde atuam.

vulnerabilidade social. Apresentam
um conceito de cultura ampliado
estando relacionado com cidadania,
e propiciando aos participantes o
reconhecimento e empoderamento
do seu papel como sujeitos históricos
naquele lugar.
Uma aliança que traz impacto
positivo efetivo na aprendizagem e
que cria novas conexões e novas
visões de futuro.

Com abordagens pedagógicas
criativas e lúdicas, as atividades
buscam despertar novas paixões
educacionais em crianças, jovens e
adultos em áreas com risco de

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

A arte de brincar na praça
Acompanhamento para quebrar barreiras
Açúcar em todos os sentidos
Criando portas para novos caminhos
Cultura e sustentabilidade em Jericoacoara
Do atelier de leitura para os palcos
Histórias para crianças ouvirem
Matemática com afeto
Música, cinema e brincadeiras na DeVry
Novas oportunidades no mercado
Psicologia em ação nas escolas
Novos idiomas, novas possibilidades
Ensinando os hackers do futuro
Formando novas vozes online
Vivenciar a língua portuguesa
Caravana cultural literária
Maio amarelo, trânsito seguro
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C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

A ARTE DE BRINCAR
NA PRAÇA

Desenvolver o resgate das brincadeiras tradicionais e do
uso da praça pública como espaço de socialização e
convivência. Este é o objetivo dos alunos e professores de
Pedagogia que atuam no Ludoteca na Praça, da Faculdade
DeVry | Martha Falcão. O projeto iniciou em 2014,
construindo o espaço de brincadeiras em comunidades
carentes, e tornou-se itinerante ampliando o público
assistido.
Os brinquedos usados são confeccionados pelos
acadêmicos que montam o espaço de brincadeiras em
praças públicas com supervisão dos professores Glaucia
Ferreira, Mara Rezende e Nilton Teixeira. Entre as
brincadeiras apresentadas estão bilboquê, pé de lata,
corda, amarelinha, boca de palhaço, tiro ao alvo, boliche,
peteca, quebra-cabeça, jogos interativos, elástico, jogo da
velha, jogo da memória e xadrez. As atividades também
incluem leitura de livros e gibis e brincadeiras. O projeto
quer resgatar para a criança o hábito de brincar em praça
pública com a família e vizinhos.

CURSO ENVOLVIDO:
PEDAGOGIA

3 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

AGOSTO E NOVEMBRO
DE 2016

300 PESSOAS
BENEFICIADAS

6 ALUNOS
ENVOLVIDOS

FACULDADE DEVRY | MARTHA FALCÃO
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C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

AC O M PA N H A M E N TO
PA R A Q U E B R A R
BARREIRAS

No Comuniarte, alunos dos cursos de Publicidade e
Propaganda e Jornalismo da DeVry | FBV atendem
crianças entre 9 e 14 anos das comunidades Dancing
Days e Sítio Grande em atividades escolares e de reforço
no campus Imbiribeira.
Cada tutor é responsável pelo acompanhamento da
criança. Nos primeiros encontros, ele identiﬁca o nível e
quais atividades estão sendo desenvolvidas na escola em
que a criança está matriculada. Com o decorrer do
semestre, o universitário cria tarefas de acordo com a
habilidade que precisa ser trabalhada e vai aumentando
gradativamente a diﬁculdade, até que os alunos assistidos
atinjam um nível satisfatório de conhecimento.
As crianças também têm a oportunidade de desenvolver
habilidades artísticas e lúdicas, como desenho, fotograﬁa
e música. Criado em 2016, o projeto foi iniciativa da
professora Janaina Calazans e tem orientação dela e das
professoras Cecilia Rodrigues e Talita Rampazzo.
“Nosso trabalho é tirar delas o estigma de pessoas sem
futuro que o mundo insiste em colocar”, comenta Lucas
Beltrão, aluno de Publicidade e Propaganda engajado
como tutor. "O Comuniarte, sendo um projeto social,
trabalha com pessoas. Aliás, não só com pessoas: trabalha
com sonhos, esperanças e, principalmente, com o futuro
de cada uma das crianças envolvidas, dos voluntários e de
um país”, aﬁrma.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
E JORNALISMO

3 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

FEVEREIRO A MAIO
DE 2016

40 PESSOAS
BENEFICIADAS

10 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FBV

C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

AÇÚCAR EM TODOS
OS SENTIDOS

“A gente tem que arrumar meios de trazer todas as
pessoas para perto”. Com essa intenção, a professora do
curso de Gastronomia da DeVry | FBV, Nina Burkhardt,
criou um projeto de inclusão em um local incomum: a
cozinha. Açúcar em todos os sentidos é o nome do
programa no qual pessoas com deﬁciência visual
aprendem técnicas de confeitaria.
Como preparo para o curso, Nina fez um laboratório no
Instituto dos Cegos de Recife. Em conversas com a
diretora da instituição, montou o programa e metodologia
de ensino. Cada aula tem como base o uso de maquetes
com os bicos de confeitaria para os alunos sentirem com
as mãos todo o passo a passo do que precisam fazer.
Antes do início do curso, eles foram levados para fazer o
reconhecimento de toda a cozinha aprendendo onde
estavam os aparelhos e os instrumentos.
A primeira edição do “Açúcar em todos os sentidos” foi
realizada em outubro de 2015. Foram sete aulas semanais
com cinco alunos dos municípios de Caruaru (138 km de
Recife) e de São Lourenço da Mata (19.7 km). “Eles foram
completamente idênticos aos meus outros alunos. Não dei
nem um conteúdo a menos de confeitaria básica que eu
daria em um curso regular. Eu perdi meu parâmetro do
que é deﬁciência. Eles são incríveis”, revela a professora.
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CURSO ENVOLVIDO:
HOTELARIA

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

OUTUBRO
DE 2015 E 2016

14 PESSOAS
BENEFICIADAS

10 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FBV

C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

C R I A N D O P O R TA S
PA R A N O V O S C A M I N H O S

No projeto Abrindo Portas, em parceria com a prefeitura
do Rio de Janeiro, os membros da Ibmec Social, empresa
júnior do Ibmec/RJ, dão aulas de cidadania e temas como
consciência política e mercado de trabalho a pessoas em
situação de vulnerabilidade social que estão no projeto
de Jovens Aprendizes da prefeitura.
Os universitários atuam na capacitação do participante,
por meio de simulações, dinâmicas de grupo e entrevistas
com conteúdos sobre autoconhecimento, gestão de
carreira e economia pessoal. Também é trabalhada a
importância de permanecer na escola, a ﬁm de auxiliar os
jovens atendidos a montar estratégias de progressão no
mercado de trabalho.
O Projeto Abrindo Portas tem como parceiros a imprensa
da cidade - Papel Carioca, o PREV Rio, a Junior
Achievement e a Secretaria Municipal de Habitação
(SMH). Ele oferece aos participantes, jovens entre 16 e 18
anos, formação em assuntos como cidadania, igualdade
de gênero, racismo, entre outros.
Os jovens têm encontros semanais com o grupo da Ibmec
Social, na prefeitura do Rio de Janeiro e na Imprensa da
Cidade. Os beneﬁciados são preparados para
desempenhar diversas atividades relacionadas a
marketing pessoal, técnicas empresariais e técnicas
comerciais.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
DIVERSOS

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

2015
E 2016

60 PESSOAS
BENEFICIADAS

4 ALUNOS
ENVOLVIDOS

IBMEC/RJ

C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

C U LT U R A
E S U ST E N TA B I L I DA D E
EM JERICOACOARA

Os alunos do projeto Engenheiros Sem Fronteiras da
DeVry | Fanor participaram da programação 6º Jeri Eco
Cultural, promovendo oﬁcinas de horta solidária e sabão
ecológico em 30 e 31 de outubro de 2015, em
Jericoacoara (CE). O evento reúne grandes atrações
artísticas e o envolvimento da comunidade local em
atividades sustentáveis.
Com aulas teóricas e práticas, as oﬁcinas ministradas
pelos alunos têm por objetivo despertar a consciência
ecológica, seja reaproveitando espaços subutilizados para
plantação de alimentos sem agrotóxicos, seja reutilizando
o óleo de cozinha para a fabricação do sabão. O projeto
estimula ainda o convívio social, a qualidade de vida e o
empreendedorismo com todas as atividades gratuitas. A
comunidade local e os visitantes foram também
estimulados a recolherem corretamente seu lixo.

CURSOS ENVOLVIDOS:
ENGENHARIA QUÍMICA
E AMBIENTAL

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

30 E 31 DE OUTUBRO
DE 2015

20 PESSOAS
BENEFICIADAS

2 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FANOR
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C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

D O AT E L I E R D E L E I T U R A
PA R A O S PA LC O S

Os alunos da disciplina de Atelier de Leitura, da
DeVry | Fanor, trabalham a construção de textos em
diversos formatos durante o semestre. As atividades
resultam no Projeto Contação de Histórias, que realiza
apresentações para crianças de comunidades vizinhas à
faculdade.
Os estudantes constroem todo o espetáculo durante a
disciplina e as melhores apresentações são convidadas a
realizar o trabalho voluntário com as crianças. Sob
supervisão da professora Marina Kataoka, cerca de 30
alunos dos cursos de Comunicação ﬁzeram o
entretenimento de mais de 100 crianças, que visitaram a
faculdade em setembro de 2015.

CURSOS ENVOLVIDOS:
JORNALISMO, RÁDIO, TV E INTERNET
E PUBLICIDADE E PROPAGANDA

2 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015

50 PESSOAS
BENEFICIADAS

2 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FANOR
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C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

HISTÓRIAS
PA R A C R I A N Ç A S
OUVIREM

Toda criança tem direito de acreditar em contos de fadas.
No entanto, para algumas delas o acesso a eles pode ser
mais desaﬁante. Por meio do projeto Ver com os Ouvidos,
alunos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Rádio,
TV e Internet da DeVry | Fanor criaram audiolivros infantis
para cerca de 250 crianças atendidas pelo Instituto dos
Cegos do Ceará.
Realizada na rádio do Núcleo de Comunicação (NUCOM),
a atividade envolve dois professores e um técnico que
acompanham o trabalho dos estudantes. Estes
desenvolvem a construção de personagens e paisagens,
com uso de sonoplastia, e produzem o audiolivro, que é
entregue em CD ao Instituto.
Os universitários trabalham noções de roteiro, efeitos
sonoros, gravação e edição. Para Ricarte Júnior, formado
na DeVry | Fanor e criador do projeto, "o aprendizado
como ser humano é imensurável".

CURSOS ENVOLVIDOS:
PUBLICIDADE E PROPAGANDA,
JORNALISMO, RÁDIO, TV E INTERNET

3 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015

250 PESSOAS
BENEFICIADAS

30 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FANOR
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C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

M AT E M ÁT I C A
COM AFETO

Reconhecida como o grande desaﬁo da vida escolar, a
matemática é uma área do conhecimento primordial para
nossa compreensão do mundo. Ela é uma linguagem base
para inúmeras outras áreas e, por isso, os Anjos da
Matemática tem como objetivo quebrar o bloqueio que
muitos alunos têm com a matéria. Criado em 2014 pelo
curso de Engenharia de Produção da DeVry | FBV, o
projeto atende crianças, entre 9 e 14 anos, em
comunidades vizinhas às instituições.
“Acredito que, na verdade, fazemos um bem maior para
nós mesmos. A gente cresce a cada encontro e passa a
valorizar as nossas coisas", analisa a aluna de Engenharia,
Fernanda Lima. Os próprios alunos preparam as aulas,
escolhem as didáticas utilizadas e são responsáveis pela
organização dos encontros semanais com as crianças.
O projeto desaﬁa a antipatia comum que a matéria
desperta investindo na forma como o conteúdo é
apresentado. Em vez de tratar dos números de maneira
complexa, fazendo com que o aluno perca o interesse
pela disciplina, os Anjos da Matemática ensinam
ludicamente usando brincadeiras e materiais coloridos e
divertidos tornando o contato dinâmico e agradável.
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CURSO ENVOLVIDO:
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

2014
E 2015

30 PESSOAS
BENEFICIADAS

19 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FBV

C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

MÚSICA, CINEMA E
BRINCADEIRAS NA DEVRY

Os alunos da DeVry | Faci proporcionaram um dia de
atividades na faculdade para alunos, colaboradores e
moradores do bairro do Jurunas, vizinho à instituição. No
dia 17 de setembro de 2016, os estudantes de Pedagogia
organizaram uma série de serviços e atrações no campus.
Uma briquedoteca foi montada para auxiliar no
atendimento do Núcleo de Práticas Jurídicas. Enquanto os
pais eram acompanhados pelos estagiários de Direito, as
crianças participavam das brincadeiras.
Apresentações culturais também ocorreram durante todo
o dia com a Banda da Guarda Municipal tocando músicas
em instrumentos de sopro. O Grupo do Canil da Guarda
teve ainda a participação mostrando performances de
cães policiais e demonstrando como funcionam os
serviços de segurança com uso de canil.
Grupos da Terceira Idade da Comunidade do Jurunas
também participaram da programação com apresentação
folclórica sobre cultura regional e da Agremiação Rancho.
No espaço “A comunidade vai ao cinema”, um lugar
montado como cinema passou ﬁlmes infantis para as
famílias. A intensa programação solidiﬁca o
relacionamento da comunidade acadêmica com os
vizinhos e compartilha com a sociedade as conquistas do
público DeVry.
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CURSO ENVOLVIDO:
PEDAGOGIA E DIREITO

32 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

SETEMBRO
DE 2016

158 PESSOAS
BENEFICIADAS

57 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACI

C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

NOVAS OPORTUNIDADES
NO MERCADO

Formar jovens para que esses tenham as melhores
chances no mercado de trabalho. No projeto Aventais do
Futuro, alunos e professores de Hotelaria com habilitação
em Gastronomia da DeVry | FBV realizam a formação
proﬁssional de pessoas entre 16 e 24 anos, que estejam
obrigatoriamente cursando ou concluindo o Ensino
Médio. Voltado para residentes de comunidades em
situação de vulnerabilidade de Recife, o programa existe
desde 2012.
As formações envolvem proﬁssões operacionais da
hotelaria como garçom, camareira, recepcionista e auxiliar
de cozinha. Por meio de parceria com Associação
Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), o Aventais do
Futuro busca levar esses jovens a conseguir o primeiro
emprego.
Com a supervisão das professoras Isabella Jarocki e
Symonne Medeiros, as aulas abrangem material teórico e
prático, incluindo estágio vivencial, em um curso de 80
horas. Os universitários podem compartilhar seus
conhecimentos e, ao mesmo tempo, impactar
positivamente o mercado, antes mesmo de sair da
faculdade.
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CURSO ENVOLVIDO:
HOTELARIA

2 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015
E 2016

10 PESSOAS
BENEFICIADAS

25 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FBV

C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

PSICOLOGIA
EM AÇÃO NAS ESCOLAS

A importância da Psicologia no ambiente escolar está
relacionada ao processo de aprendizado dos alunos, mas
também à forma como ele estabelece relações com
aqueles à sua volta. Dentro do Programa de Extensão de
Psicologia da DeVry | Facid, Psicologia no ambiente
educacional em ação, os universitários dialogam sobre
conteúdos referentes à Psicologia Escolar com alunos das
escolas de Ensino Fundamental e Médio Joffre do Rêgo
Castelo Branco e Eurípedes Aguiar, situadas em Teresina.
São desenvolvidas atividades de leitura e discussão de
textos em sala de aula para descrever eventos
relacionados ao desenvolvimento e aprendizagem. Os
acadêmicos solicitam aos alunos para caracterizar seu
contexto escolar e, assim, tentam apreender seus
desdobramentos e compreender a dinamicidade da
escola e os processos educacionais.
Foram 30 horas dedicadas ao público das escolas sob
orientação dos professores do curso. Os universitários
puderam auxiliar nos processos educacionais das
instituições e compreender o papel do psicólogo na
relação do aluno com o ambiente de aprendizagem que o
cerca.

CURSO ENVOLVIDO:
PSICOLOGIA

3 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

15 DE FEVEREIRO
A 18 DE MAIO

120 PESSOAS
BENEFICIADAS

30 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACID
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C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

NOVOS IDIOMAS,
NOVAS POSSIBILIDADES

Os alunos do Ibmec/MG idealizaram a capacitação em
línguas estrangeiras para jovens de comunidades de
baixa renda. O Torre de Babel capacita esse público
desde 2016 para contribuir na sua integração no mercado
de trabalho. As aulas são realizadas na sede da Rede
Cidadã e são organizadas pelo Ibmec Social, empresa
júnior de empreendedorismo social da instituição.
Os universitários criam as aulas e as ministram,
acompanhando o desenvolvimento dos alunos e a
superação de diﬁculdades. A Rede Cidadã é uma
organização não governamental sem ﬁns lucrativos criada
em 2002 para formar uma rede social real que integrasse
ações complementares dos três setores da economia. Ao
reunir os esforços de trabalho voluntário, a organização
cria sinergia e otimiza os resultados obtidos por projetos
sociais.

CURSOS ENVOLVIDOS:
DIVERSOS

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

2016

60 PESSOAS
BENEFICIADAS

3 ALUNOS
ENVOLVIDOS

IBMEC/MG
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C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

ENSINANDO
OS HACKERS DO FUTURO

Ampliar a visão das crianças em relação às tecnologias do
cotidiano e tudo o que as rodeiam é o objetivo do
Crianças Hackers. O projeto é uma idealização do aluno
Cristiano Furtado e envolve professores e alunos dos
cursos de Engenharia da DeVry | ÁREA1 na organização
de encontros em que a curiosidade infantil é despertada.
Crianças assistidas por entidades que trabalham com
vulnerabilidade social e ﬁlhos de colaboradores da DeVry
formam o público das atividades.
Para favorecer o aprendizado colaborativo entre os
participantes e disseminar a cultura do conhecimento
livre, o conteúdo é todo trabalhado por meio de
brincadeiras e experimentos simples de tecnologia que
misturam circuitos simples com objetos que as crianças já
conhecem. As ações motivam o público a pensar em
novas formas e criam familiaridade com termos e
processos de Engenharia.

CURSOS ENVOLVIDOS:
ENGENHARIAS

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

MARÇO, MAIO E JULHO
DE 2016

50 PESSOAS
BENEFICIADAS

2 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | ÁREA1
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C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

FORMANDO NOVAS
VOZES ONLINE

Com base na premissa de que a inclusão digital é
empoderadora para alcançar a inclusão social, os
estudantes de Administração
da Faculdade DeVry | Martha Falcão criaram o Inclusão
Digital. O projeto atendeu 23 jovens entre 17 e 24 anos
da Comunidade do Tarumã, em Manaus, e busca favorecer
o conhecimento sustentado pelo espírito da cidadania, na
medida em que o cidadão sai da condição de consumidor
para a de produtor de conteúdo na rede.
Ser proﬁciente nas Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) possibilita ao usuário produzir, alterar
e validar conteúdos em ambiente Web, dando voz a um
público que normalmente não é incluso pela grande
mídia. As aulas ocorreram na infraestrutura de
laboratórios de informática da instituição tendo como
monitores os universitários do quarto semestre do curso.
Os professores Marcelo Pinto Fernandes e Rosy-Jane
Holanda de Souza supervisionam o projeto para
desenvolvimento de situações didáticas que utilizem as
tecnologias digitais em prol da aquisição de novos
conhecimentos.
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CURSO ENVOLVIDO:
ADMINISTRAÇÃO

2 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

SETEMBRO
DE 2016

23 PESSOAS
BENEFICIADAS

12 ALUNOS
ENVOLVIDOS

FACULDADE DEVRY | MARTHA FALCÃO

C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

VIVENCIAR
A LÍNGUA PORTUGUESA

O Ensino da Língua Materna é um projeto que permite
crianças vivenciarem conteúdos da Língua Portuguesa.
Sob responsabilidade dos alunos do sétimo período de
Pedagogia da Faculdade DeVry | Martha Falcão, ele
atende o público entre 06 e 10 anos da Comunidade São
Benedito, reconhecida como Quilombo do Barranco de
São Benedito, da Praça 14.
Em um primeiro momento, os universitários aplicaram um
projeto de leitura de histórias infantis e interpretação por
meio de recontagem e debate acerca do tema tratado em
cada uma delas. Usando livros, gibis e objetos do
cotidiano das crianças para recontar as histórias, eles
conseguiam o envolvimento dos estudantes com os
textos.
O projeto levou o público a vivenciar a Língua Portuguesa
por meio de produções oral e escrita, análise e reﬂexão da
língua e leitura no cotidiano escolar durante três dias. O
resultado foi tão positivo em relação à importância de
trabalhos práticos aliados à teoria proposta em sala que o
Ensino da Língua Materna teve continuidade em 2017 em
busca de repetir os resultados de excelência no processo
da alfabetização.

CURSO ENVOLVIDO:
PEDAGOGIA

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

SETEMBRO A OUTUBRO
DE 2016

300 PESSOAS
BENEFICIADAS

37 ALUNOS
ENVOLVIDOS

FACULDADE DEVRY | MARTHA FALCÃO
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C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

CARAVANA
C U LT U R A L L I T E R Á R I A

Estimular o prazer e o gosto pela leitura por meio de
danças, brincadeiras e livros de contos é o objetivo da
Caravana Cultural Literária. O projeto do curso de Serviço
Social da Faculdade DeVry | Martha Falcão ocorreu de
forma itinerante no segundo semestre de 2016.
Com o acompanhamento da professora Francicléia dos
Santos Azevedo, foram realizadas doações de livros à
biblioteca da escola e apresentação de atividades
culturais, incluindo teatro e danças.

CURSO ENVOLVIDO:
SERVIÇO SOCIAL

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

SETEMBRO A OUTUBRO
DE 2016

300 PESSOAS
BENEFICIADAS

6 ALUNOS
ENVOLVIDOS

FACULDADE DEVRY | MARTHA FALCÃO
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C U LT U R A

E

E D U C A Ç Ã O

M A I O A M A R E LO,
TRÂNSITO SEGURO

Os alunos de Comunicação e Marketing
da DeVry | Metrocamp, em parceria com a Empresa Municipal
de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC), participaram das
ações do Movimento Maio Amarelo Campinas em 2015
e 2016.
O movimento internacional de redução de acidentes de
trânsito mobilizado pela ONU dentro da Década de Ações para
Segurança no Trânsito 2011-2020 visa conscientizar
a sociedade sobre os dramáticos índices de mortes nas vias
urbanas e estimular a participação em atividades que
promovam a fraternidade no trânsito.
A DeVry | Metrocamp realizou uma semana de conscientização
sobre ações para segurança de trânsito, principalmente
voltadas para pedestres. No encerramento, os universitários
realizaram graﬁtagem no muro da instituição contando com
a participação de graﬁteiros locais como voluntários para
reforçar a campanha. O local onde foi feito o mural, na Vila
Industrial, é de ampla visibilidade, já objetivando que cada vez
mais motoristas sejam impactados pela conscientização
no trânsito.

CURSOS ENVOLVIDOS:
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, RELAÇÕES
PÚBLICAS E PUBLICIDADE
E PROPAGANDA

4 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

MAIO DE 2015
E 2016

320 PESSOAS
BENEFICIADAS

50 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | METROCAMP
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"O PROJETO TRABALHA COM
PESSOAS. ALIÁS, NÃO SÓ COM
PESSOAS: TRABALHA COM
SONHOS, ESPERANÇAS E,
P R I N C I PA L M E N T E , C O M O F U T U R O
DE CADA UMA DAS CRIANÇAS
E N V O LV I DA S , D O S V O LU N TÁ R I O S
E D E U M PA Í S ”

L U C A S B E LT R Ã O , E S T U D A N T E

68

DIREITO

69

DIREITO
Trabalhar o Direito indo além
do entendimento das normas,
oferecendo ao cidadão o acesso
ao Poder Judiciário. Os projetos que
envolvem os estudantes de Direito
da Adtalem Educacional do Brasil
oferecem à comunidade os meios
jurídicos que são caros ou distantes
do seu cotidiano e, ao mesmo tempo,
essenciais para garantir qualidade
de vida.

a compreensão de que o impacto
que suas atividades podem causar
na comunidade vai muito além das
sentenças escritas. É garantir uma
solução mais rápida, barata e eﬁcaz
para a população, a partir do
atendimento feito por nossos alunos
e professores.
Ter acesso aos meios jurídicos é ter
acesso à cidadania em sua plenitude,
e a Adtalem tem muito orgulho de
ser uma das portas para este caminho
na vida dos brasileiros.

Este trabalho é fruto de uma parceria
forte com o Poder Judiciário, em um
apoio mútuo expandindo
o atendimento da população
formando advogados com

71
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73
76
77
78
79

Câmara de conciliação, mediação e arbitragem
Levando o ECA à comunidade
Democratizar o acesso à justiça para multiplicar a cidadania
Empreendedorismo legal nas comunidades de Belo Horizonte
Direito em defesa do consumidor
Solução de conﬂitos: a via alternativa
Semana do Direito solidária
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D I R E I TO

CÂMARA
D E CO N C I L I AÇÃO,
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM

Exercitar e estabelecer uma cultura de paciﬁcação e
resolução de conﬂitos em Caruaru mediante o fomento da
mediação como a via mais eﬁciente na solução das
demandas judiciais. A Câmara de Mediação, Conciliação e
Arbitragem (CCMA) do DeVry | Unifavip é um dos projetos
do Núcleo de Práticas Jurídicas da instituição. Conveniado
ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, o órgão realiza
atendimento à comunidade em mediações de casos como
divórcio, guarda de ﬁlhos, pensão alimentícia e partilha de
bens.
O trabalho oferece aos alunos a oportunidade de
vivenciar o Direito como prática paciﬁcadora, que auxilia
as pessoas a superar disputas em busca de uma solução
em que todos saiam ganhando. “Com a mediação,
percebo que a visão dos alunos tem mudado quanto aos
seus preconceitos e prejulgamentos no que se refere às
partes em conﬂito, obrigando a trazer um olhar de
acolhimento para a história de ambos os mediandos”,
comenta Graça dos Passos, integrante da equipe de cinco
preceptores que acompanha o trabalho.
Inaugurada em setembro de 2011, a Câmara recebe uma
média de 24 sessões de mediação/conciliação por mês.
Alunos e professores do curso de Psicologia acompanham
os trabalhos da CCMA, resultando em projetos como o
Escola Legal, no qual a mediação entra no contexto
escolar, buscando resolução pacíﬁca de conﬂitos e
assédio dentro da escola que são encaminhados a outras
esferas de forma mais eﬁcaz e razoável.
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CURSO ENVOLVIDO:
DIREITO

5 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015
E 2016

298 PESSOAS
BENEFICIADAS

60 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | UNIFAVIP

D I R E I TO

LEVANDO O ECA
À COMUNIDADE

Os alunos da disciplina Direito da Criança e do
Adolescente do curso de Direito da DeVry | Faci realizam
anualmente uma experiência transformadora: levar
comunidades de periferia de Belém a vivenciar o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA). O projeto visa
combater o número de óbitos envolvendo este público na
cidade que, segundo a UNICEF, é a 15ª no ranking
nacional de cidades mais violentas para jovens entre 12 e
18 anos no Brasil.
Com o acompanhamento da professora Shelley Primo, a
turma elabora ações sociais de divulgação do Estatuto em
locais como escolas públicas, creches e abrigos. Os
estudantes fazem palestras sobre prevenção à violência
sexual de forma lúdica, com vídeos e brincadeiras. De
acordo com a idade do público abordado, a turma
também realiza palestras motivacionais e de orientação
vocacional ou organiza coleta de brinquedos para serem
doados.
As experiências nas instituições são debatidas pela turma
relacionando os casos vistos em sala com a troca de
experiências. “Tem muitos jovens que se formam sem
nunca ter contato com a vulnerabilidade de uma criança
em situação de conﬂito. O advogado não pode viver na
letra fria da lei. Ele tem que entender que há uma história
de vida relacionada a ela”, comenta Shelley, a professora
de Direito da DeVry | Faci.
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CURSO ENVOLVIDO:
DIREITO

2 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015
E 2016

160 PESSOAS
BENEFICIADAS

57 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACI

D I R E I TO

D E M O C R AT I Z A R
O A C E S S O À J U S T I Ç A PA R A
M U LT I P L I C A R A C I D A D A N I A

“Valer-se do Direito como instrumento máximo para
assegurar aos homens os seus direitos fundamentais e
intocáveis, sem distinção de qualquer natureza” são
palavras que compõem o juramento do curso. No entanto,
o acesso à Justiça ﬁca fora do alcance de muitos
brasileiros por conta de custos e complexidade de
processos. Em prol da construção de um ambiente mais
justo, todos os cursos de Direito da Adtalem Educacional
do Brasil possuem um Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ),
no qual os alunos realizam atendimentos gratuitos para a
população de baixa renda.
Os serviços jurídicos são ofertados em parceria com
órgãos como Defensoria Pública Estadual, Ordem dos
Advogados do Brasil e Ministério Público. Os estudantes
realizam todo o atendimento sob a monitoria de
professores orientadores com atuação na área de
processo lato sensu.
Na DeVry | Faci, o atendimento é feito por alunos do 7º ao
10º semestre. Para a estudante Fernanda Begot, é um
diferencial participar do projeto. “Passa por uma questão
humana, faz bem ajudar o próximo. Amo o que faço, e o
NPJ trouxe mais paixão pelo Direito”, enfatiza a aluna. O
NPJ do DeVry | Unifavip tem atendimento ao público no
período letivo da instituição, de segunda a sábado, entre
fevereiro e novembro de cada ano.
O Núcleo da DeVry | FBV, por sua vez, trabalha com
famílias em três vertentes: questões envolvendo
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Passa por uma questão
humana, faz bem ajudar
o próximo. Amo o que
faço, e o NPJ trouxe mais
paixão pelo Direito, mais
paixão pelo que faço.

D I R E I TO

homoafetividade, casamentos coletivos e casos de
alienação parental. A instituição foi a primeira a realizar
um casamento coletivo homoafetivo do Brasil e a
trabalhar com casos envolvendo o tema de alienação
parental.
A DeVry | Fanor estabeleceu convênio com o Tribunal de
Justiça do Ceará e obteve a instalação da 24ª unidade do
Juizado Especial Cível e Criminal coligado ao NPJ, que
possibilita ao aluno realização de prática forense e
presença em audiências de conciliação, instrução e
julgamento. Instituição tradicional na área de Direito, a
Faculdade Damásio disponibiliza o Núcleo para o público
de baixa renda vinculado à Defensoria Pública do Estado
de São Paulo. “Ao mesmo tempo em que presta serviços à
comunidade, o NPJ possibilita aos alunos o acesso à
prática jurídica, ao dia a dia do advogado e dá noção de
como lidar frente a um caso e melhor forma de construir
relacionamento com os clientes” comenta a aluna Carolina
Gouveia, da Damásio.
O programa de atendimento a comunidade no Juizado
Especial Cível da DeVry | Metrocamp é realizado por
alunos do curso de Direito, orientados por dois
advogados, em ações de baixa complexidade e com valor
da causa de até 40 salários mínimos. Entre os processos
mais comuns atendidos pela faculdade, estão casos
relacionados aos direitos do consumidor, acidentes de
trânsito, danos morais, não cumprimento de contratos e
multas indevidas.
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A DeVry | FBV foi a
primeira a realizar um
casamento coletivo
homoafetivo do Brasil e
a trabalhar com casos
envolvendo
alienação parental.

D I R E I TO

O Núcleo de Prática Jurídica Evandro Lins e Silva do
Ibmec/RJ tem um grupo especializado em Diversidade
Sexual, auxiliando legalmente questões que envolvem o
relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. O órgão
também atende a comunidade do Horto, prestando
atendimento jurídico individual e coletivo. O Ibmec/MG
ganhou seu NPJ em 2015, com o novo prédio da
instituição em Belo Horizonte. A Faculdade DeVry | Ruy
Barbosa atua com dois núcleos, um no campus Rio
Vermelho e outro no Paralela.
Além dos atendimentos, o Núcleo da Faculdade
DeVry | Martha Falcão realiza eventos que envolvem todo
o curso, como o Concurso Interno de Júri Simulado e
ações em parceria com a Comissão Pro Bono da Ordem
dos Advogados do Brasil seção Amazonas.
Localizado no Complexo Jurídico da DeVry | Facimp, o
NPJ fornece a prática jurídica com causas cíveis, criminais
e trabalhistas. Essas áreas também são assistidas pela
DeVry | Facid, que iniciou o trabalho com o Núcleo em
2014 buscando meios alternativos de solução de litígios,
mediação e conciliação, no acesso à justiça.
Todos juntos, os NPJs das instituições atenderam, entre
2015 e 2016, mais de 12 mil pessoas. E eles seguem
expandindo sua atuação acreditando que consolidar a
prática jurídica em prol da construção da cidadania é
essencial para a proﬁssão.
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CURSO ENVOLVIDO:
DIREITO

47 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015
E 2016

12.634 PESSOAS
BENEFICIADAS

3.264 ALUNOS
ENVOLVIDOS

TODAS AS IES

D I R E I TO

EMPREENDEDORISMO
LEGAL NAS COMUNIDADES
DE BELO HORIZONTE

Um dos programas da empresa júnior Ibmec Social, o Favela
Legal oferece suporte jurídico a microempreendedores de
comunidades de Belo Horizonte e região, em apoio ao Núcleo
de Prática Jurídica do Ibmec, na Comunidade do Morro do
Papagaio.
A ação tem como objetivo fomentar o empreendedorismo
formalizado, por meio de aulas expositivas que contribuam
com orientações jurídicas. As capacitações abordam temas
como problemas trabalhistas e direitos e deveres do
microempreendedor, oferecendo à comunidade a
oportunidade de esclarecer dúvidas sobre a área. Os encontros
em 2016 tiveram como parceira a ONG FA.VELA, organização
que busca solucionar a baixa oferta de educação
empreendedora para o grande número de microempresários
das comunidades.
Segundo João Souza, presidente e cofundador do FA.VELA, a
parceria com o Ibmec ajudou a validar o potencial das
iniciativas. "Mas, mais importante que isso, é o fato de
conseguirmos levar para nossos empreendedores o acesso à
assessoria jurídica gratuita e de qualidade", comenta. Uma das
formadoras, a estudante Isadora Ferreira, considerou que
contribuir para o crescimento dos empreendedores foi o mais
interessante do projeto: “o nosso objetivo por meio dessas
ações é tentar diminuir os riscos inerentes a qualquer negócio,
dando mais proteção aos empreendedores do ponto de vista
jurídico e diminuindo, assim, a probabilidade do surgimento de
litígios e demandas judiciais”.
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CURSO ENVOLVIDO:
DIREITO

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

2016

40 PESSOAS
BENEFICIADAS

5 ALUNOS
ENVOLVIDOS

IBMEC/MG

D I R E I TO

DIREITO EM DEFESA
DO CONSUMIDOR

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
(PROCON) instalada no DeVry | Unifavip promove a prática
em resolução de conﬂitos em Direito do Consumidor
mediante prestação de serviço à comunidade. Funcionando
como extensão de atuação do PROCON Pernambuco, é um
órgão auxiliar do Poder Judiciário para elaborar e executar a
política estadual de proteção e defesa do consumidor.
Os estudantes têm oportunidade de trabalhar desde a
mediação de casos ao acionamento das leis por meio de
encaminhamento de processos e realizações de audiências.
O núcleo também atua fortemente em ações educativas,
para informar a comunidade a respeito de seus direitos e
garantir o pleno exercício da cidadania e do trabalho com
educação para o consumo.
O principal meio de solução dos casos ocorre ao viabilizar a
comunicação entre clientes e empresas fornecedoras, sem
necessidade de onerar os órgãos judiciais com novos
processos. “Servimos muito mais como agentes que
otimizam a comunicação das partes e visam, pelo
conhecimento jurídico e técnicas de conciliação, contribuir
para que consumidor e fornecedor tenham seus conﬂitos
paciﬁcados e resolvidos. Somos um canal e instrumento de
solução”, explica Lidiane Vasconcelos, assistente jurídica do
PROCON do DeVry | Unifavip.
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CURSO ENVOLVIDO:
DIREITO

4 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015
E 2016

314 PESSOAS
BENEFICIADAS

20 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | UNIFAVIP

D I R E I TO

SOLUÇÃO DE CONFLITOS:
A V I A A LT E R N A T I V A

A DeVry | Facimp, em parceria com o Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJMA), atua com o 2º Centro de Solução de
Conﬂitos e Cidadania do Maranhão. Inaugurado em 2014,
o Centro possui por atribuição resolver os conﬂitos entre
particulares por meio da conciliação e mediação,
proporcionando a paciﬁcação social de forma rápida e
eﬁcaz.
Os processos solucionados por acordo aliviam a carga
judiciária nacional e trazem as soluções de forma muito
mais rápida para os participantes. Quando não é
alcançado entendimento, os casos são encaminhados no
mesmo prédio, para o 2º Juizado Especial Civil, que
recebe causas cíveis cujo valor não exceda a 40 salários
mínimos.
Os órgãos funcionam no Complexo Jurídico
da DeVry | Facimp, em um prédio de cerca de 680m² de
área construída, que também abriga o Núcleo de Práticas
Jurídicas. A faculdade cedeu parte das dependências do
complexo para uso do Poder Judiciário local,
possibilitando espaço para atendimento gratuito à
população, oferta de trabalho para a comunidade e de
ambiente para a prática dos alunos da instituição.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
DIREITO E PSICOLOGIA

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

SETEMBRO DE 2015
E 2016

2.078 PESSOAS
BENEFICIADAS

75 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACIMP

D I R E I TO

SEMANA DO DIREITO
SOLIDÁRIA

Ao conceber a VI Semana do Direito da DeVry | Fanor, alunos e
professores decidiram aproveitar a programação que tratava
do sistema penitenciário para impactar de forma efetiva a vida
das detentas. Uma campanha de arrecadações de produtos de
higiene pessoal recolheu 260 fraldas descartáveis, 214
desodorantes e 207 absorventes, a serem doados para o
presídio feminino Auri Moura Costa.
Os alunos foram pessoalmente entregar os donativos às
detentas durante a comemoração dos 15 anos do presídio. O
evento contou com a participação do secretário da Justiça do
Ceará, Hélio Leitão, do seu secretário-adjunto, Sandro Camilo, e
da diretora da unidade, Lurdes Portela.
Os estudantes estiveram envolvidos diretamente nas
arrecadações mobilizando toda a instituição para o ato. “A
entrega foi muito especial porque foi um trabalho feito por
todos nós com muito esforço e carinho. É um trabalho que te
faz se sentir mais humano", comenta Alan Raulino dos Santos,
estudante do 4º semestre.

CURSO ENVOLVIDO:
DIREITO

4 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

OUTUBRO
DE 2015

300 PESSOAS
BENEFICIADAS

30 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FANOR

79

“HÁ MUITOS JOVENS QUE SE
FORMAM SEM NUNCA TER
C O N TATO C O M A
VULNERABILIDADE DE UMA
CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE
CO N F L I TO. O A DVO G A D O N ÃO
PODE VIVER NA LETRA FRIA
DA LEI. ELE TEM QUE ENTENDER
QUE HÁ UMA HISTÓRIA DE VIDA
R E L A C I O N A D A A E L A .”

S H E L L E Y P R I M O, P R O F E S S O R A
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SAÚDE
A formação da Adtalem Educacional
do Brasil apresenta o conceito de
saúde como um conjunto que
envolve condições físicas,
psicológicas e de bem-estar de cada
pessoa. Os projetos sociais nesta área
oferecem à comunidade e
instituições parceiras serviços de
apoio e cuidados preventivos e
corretivos de forma gratuita.

cuidado geral do paciente.
Acompanhados por professores, eles
levam os serviços em saúde para
áreas carentes, aprendendo a
importância do cuidado com afeto.

Alunos dos cursos de Medicina,
Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição,
Educação Física, Farmácia, Psicologia
e Odontologia exercem atendimento
humanizado desenvolvendo uma
visão da prática voltada para o
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Bons vizinhos
Informação e capacitação para gestantes
Doações de novas oportunidades
Foco no bem-estar
Imunização tríplice para o público DeVry
Integração internacional pela saúde comunitária
Medicamentos na medida certa
Projeto Samuzinho
Novas cores para a terceira idade
Atenção à saúde da mulher
Novas oportunidades com próteses 3D
Preparo para o carnaval
Qualidade de vida em qualquer idade
Ação social na semana da Nutrição
Setembro pela vida
Todos contra o Aedes
Alimentação de qualidade para todos
Autoestima e bem-estar para a saúde feminina
Cuidando do nosso time
Qualidade de vida pelo esporte
DeVry na comunidade
Higiene da criança na escola
Juntos pelo bem
Boca sem cárie
Pelo direito de sorrir
Campanha nacional de fotoeducação
Corrida amadora com cuidado de proﬁssionais
Cuidado integral e de qualidade
Cura por meio de reﬂexão
Dia de enfermeiro na rua
Outubro rosa na DeVry | Metrocamp
Parceria nos centros de saúde
Clínica escola DeVry | Metrocamp
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S A Ú D E

BONS VIZINHOS

O programa Bons Vizinhos gera ação de compromisso
social, ético e político junto à comunidade do Gengibre,
vizinha ao campus Dunas da DeVry | Fanor. Nele, os
estudantes oferecem diversos atendimentos para o público,
com acompanhamento semanal e cuidado individual.
O projeto de extensão foi criado em 2010 a partir de ações
do curso de Enfermagem. Dois anos depois, tornou-se
interdisciplinar e passou a incluir Fisioterapia, Nutrição e
Psicologia. A partir de maio de 2015, o curso de Direito foi
agregado ao Bons Vizinhos. Todos os sábados pela manhã,
os universitários participantes vão até a comunidade para
ações de atendimento e orientação ao público.
"A minha participação no Bons Vizinhos foi uma verdadeira
construção para minha vida pessoal e acadêmica, uma
aprendizagem que só a vivência pode explicar, como
sempre digo, a interação e o vínculo que construí com o
projeto é algo intenso e que me satisfaz ao ﬁnal de cada
tarefa realizada, de cada intervenção desenvolvida e
pensada", comenta a estudante Géssica Ferreira dos Santos.
O trabalho tem como princípios a coparticipação, a inserção
comunitária, interdisciplinaridade, foco nas potencialidades
e estabelecimento de vínculos. "É um programa que busca
realmente a melhoria da comunidade, sem torná-los
dependentes, pelo contrário, é tornando-os protagonistas
que conseguimos cada vez mais um objetivo signiﬁcativo
nas nossas ações", aﬁrma outra aluna
participante, Karoliny Pimenta.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
DIREITO, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA,
NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA

6 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015 E 2016

309 PESSOAS
BENEFICIADAS

89 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FANOR

S A Ú D E

INFORMAÇÃO
E C A PAC I TA Ç Ã O
PA R A G E STA N T E S

O conhecimento em relação às mudanças físicas e
emocionais que ocorrem durante o período gestacional
fornece a mulher e a seu parceiro a chance de se preparar
melhor para esta fase de suas vidas. Os alunos de
Enfermagem da DeVry | Facid trabalham o
empoderamento dos casais dentro do curso de
capacitação à gestante Nove Meses, Uma Vida realizado
para 45 pacientes nos períodos de janeiro e julho de 2015
e 2016, no Hospital de Urgências de Teresina (HUT).
A realização do curso faz parte da experiência de estágio
dos estudantes, acompanhada pela perceptora Thaysa
Resende. Nos encontros, são abordados aspectos
fundamentais como pré-natal, parto, pós-parto e cuidados
com o recém-nascido. As pacientes atendidas no HUT são
orientadas quanto à alimentação saudável da gestante,
importância do pré-natal e do aleitamento
materno exclusivo.
As aulas também descrevem o desenvolvimento
gestacional, do primeiro ao nono mês; abordam as
diferenças entre parto normal e cesário, além de informar
sobre os cuidados pós-parto com a puérpera e
recém-nascido. “A mulher, detentora desse conhecimento,
estará mais conﬁante em seu parto, pois terá uma visão
prévia daquilo que a espera bem como dos seus futuros
passos”, explica Thaysa.
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CURSO ENVOLVIDO:
ENFERMAGEM

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

JANEIRO E JULHO
DE 2015 E 2016

45 PESSOAS
BENEFICIADAS

6 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACID

S A Ú D E

DOAÇÕES DE NOVAS
OPORTUNIDADES

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que de
3% a 5% da população de um país doe sangue, mas,
segundo o Ministério da Saúde, o Brasil não alcança 2%.
Para engajar o público universitário, as instituições da
Adtalem Educacional do Brasil fecham parcerias com os
hemocentros locais realizando vários eventos durante o ano
para doação de sangue e cadastro de doadores
de medula óssea.
Na DeVry | Facid, o Trote Solidário é parte da Calourada
Responsável. Tradicionalmente, a recepção dos novatos
envolve doações de sangue em parceria com o Centro de
Hematologia e Hemoterapia do Estado do Piauí (Hemopi). O
Centro leva toda a estrutura de doação para a instituição. No
primeiro semestre de 2015, foram 218 bolsas coletadas, e,
no segundo, 165. Alunos de Medicina, Fisioterapia e
Enfermagem dão assistência durante a coleta. "Nós
agradecemos imensamente a louvável colaboração e
parceria da DeVry | Facid em contribuir com estoque de
sangue do estado e em salvar vidas", aﬁrmou Hortência
Maria Soares Rocha, supervisora de coleta
externa do Hemopi.
A campanha pela doação de sangue e medula óssea da
DeVry | Faci ocorreu em setembro e outubro de 2016, com
uma unidade móvel do hemocentro na faculdade. Em cada
edição, cerca de 120 bolsas de sangue foram coletadas. No
Ibmec, no Rio de Janeiro, houve o Movimento por Amor,
evento com o Hemorio em setembro de 2016. Com a
colaboração de Centro Acadêmico de Comunicação
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75% dos pacientes
dependem de doadores
voluntários de medula
óssea.

S A Ú D E

(CACIB), e as Empresas Juniores Code e Agência 217, o
público pôde realizar as doações e receber informações
sobre a importância de se tornarem doadores regulares.
A Faculdade DeVry | Martha Falcão mobilizou a comunidade
acadêmica para a doação de Medula Óssea, em maio de
2016, cadastrando novos doadores e atualizando já
registrados. O cadastro é essencial porque as chances de um
paciente encontrar um doador compatível são de 1 em cada
100 mil pessoas, em média. E para 75% dos pacientes este
doador precisa ser voluntário, pois não há compatibilidade
na família. As ações nas instituições DeVry aumentam as
ﬁleiras de doadores e dão mais chance a muitos pacientes.

CURSOS ENVOLVIDOS:
TODOS OS CURSOS

75 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015
E 2016

823 PESSOAS
BENEFICIADAS

265 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACID, DEVRY | FACI,
FACULDADE DEVRY | MARTHA FALCÃO
E IBMEC/RJ
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S A Ú D E

FOCO
N O B E M - E STA R

A Clínica Escola de Psicologia do DeVry | Unifavip oferece
atendimento gratuito à comunidade de baixa renda
incluindo crianças a partir de dois anos de idade,
adolescentes e adultos. A instituição desenvolve
atividades especialmente voltadas para os efeitos da
violência na sociedade, com grupos de integrantes das
Polícias Civil e Militar, mulheres vítimas de agressão, e um
trabalho especíﬁco direcionado
aos praticantes de agressão.
Os estudantes de Psicologia ganham experiência
proﬁssional em atividades práticas que focam na
abordagem humanizada do atendimento, estreitando o
vínculo proﬁssional – cliente. As consultas clínicas podem
ser no formato individual, de casal ou em grupo,
totalizando 7.713 pessoas beneﬁciadas. Coordenado pela
professora Rosemary da Silva Alves Sobrinho, o espaço faz
parte do Núcleo Integrado de Saúde
da instituição desde 2007.
Após um processo de triagem, o paciente é direcionado
para assistência sistemática, com acompanhamento
semanal, ou atendimento em grupo, especíﬁco para casos
de vítimas ou autores de violência que são encaminhados
pela Delegacia da Mulher do Estado. A Clínica também
possui plantão emergencial para pessoas com quadros
psíquicos extremos como depressão.
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CURSO ENVOLVIDO:
PSICOLOGIA

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

FEVEREIRO A OUTUBRO
DE 2016

7.713 PESSOAS
BENEFICIADAS

60 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | UNIFAVIP

S A Ú D E

IMUNIZAÇÃO TRÍPLICE
PA R A O P Ú B L I C O D E V R Y

Após a epidemia de sarampo ocorrida no Brasil em 2014,
a sociedade foi alertada para a relevância do esforço da
cobertura vacinal inclusive para doenças erradicadas. A
pouca informação e conscientização da população sobre
a importância das vacinas tornaram os índices de
coberturas baixos propiciando o retorno dos casos. Em
esforço para evitar novo surto no estado, alunos de
Enfermagem da DeVry | Facid participaram da Campanha
de Vacinação, com o objetivo de imunizar o maior número
possível de pessoas com a Vacina Tríplice Viral - VTV, que
previne sarampo, caxumba e rubéola.
Alunos, professores e colaboradores foram imunizados
num total de 978 doses na primeira campanha, em março.
O público do bloco de saúde recebeu atenção especial
por conta de casos de caxumba diagnosticados em alunos
de Enfermagem, Odontologia e Medicina. O bloqueio
epidemiológico foi uma parceira com a Regional Leste,
programa de imunização nacional Rede de Frio e
Fundação Municipal de Saúde.
A Campanha foi repetida em novembro, para garantir a
segunda dose da VTV no público já vacinado e a
ampliação do número de imunizados ultrapassando 1.000
atendimentos. Com duas doses da vacina, os indivíduos
recebem proteção por toda a vida contra os vírus. O
atendimento foi realizado pelos estudantes de
Enfermagem, desde a triagem à aplicação da vacina e
orientação sobre reações posteriores.
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CURSO ENVOLVIDO:
ENFERMAGEM

5 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

MARÇO E NOVEMBRO
DE 2016

2.000 PESSOAS
BENEFICIADAS

60 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACID

S A Ú D E

INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL PELA
S A Ú D E C O M U N I TÁ R I A

Um projeto que busca atender populações carentes longe
dos grandes centros urbanos e promover o
compartilhamento de experiências na formação superior
oferecida por diferentes unidades e cursos da Adtalem
Global Education e Adtalem Educacional do Brasil. O
Intercâmbio Internacional e Interdisciplinar da Chamberlain
University permite o contato de estudantes brasileiros e
norte-americanos entre si e com políticas, estruturas e
práticas do sistema de serviços de saúde de três estados
brasileiros: Bahia, Ceará e Piauí.
Com foco em saúde comunitária e atendimento à população
em situação de vulnerabilidade social, um grupo de
estudantes da Chamberlain University, faculdade de
Enfermagem do Adtalem Global Education, visita o Brasil
anualmente para participar do programa. O Chamberlain
envolve cerca de 20 estudantes norte-americanos e cerca de
80 brasileiros, que viajam por capitais e cidades do interior
do Nordeste para prestar atendimento gratuito à população
carente e também interagir com hospitais
e postos de atendimento.
Em Teresina, 23 alunos de Enfermagem, Fisioterapia e
Psicologia da DeVry | Facid acompanharam os
intercambistas da Adtalem Global Education em instituições
como um abrigo para mulheres e comunidades da periferia,
de 16 a 29 de setembro de 2015. O grupo compartilhou
políticas e práticas desenvolvidas no sistema de serviços de
saúde brasileiro, como o Programa de Saúde da Família.
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O que ﬁca visível para
mim depois de ter
participado é que,
independentemente de
onde você esteja, o
cuidado e o amor pela
sua proﬁssão sempre
serão diferenciais.

S A Ú D E

Já em Fortaleza, 35 alunos de Enfermagem, Fisioterapia,
Nutrição, Educação Física e Psicologia da DeVry | Fanor
trabalharam em conjunto com os intercambistas de 16 a 27
de maio de 2016. Além dos atendimentos comunitários, os
integrantes realizaram uma Feira de Saúde no Shopping
RioMar Fortaleza ofertando serviços como medição de
glicemia, aferição de pressão e orientações
sobre hábitos de vida saudável.
O programa também ocorreu em Salvador, onde alunos
brasileiros e norte-americanos percorreram abrigos de
idosos, enfermarias de presídios, casas de repouso para
idosos, hospitais e maternidades. Foram nove instituições e
três feiras de saúde na capital baiana e em localidades
próximas por acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo,
Direito e Enfermagem da DeVry | Ruy Barbosa e Engenharia
da DeVry | ÁREA1. “O que ﬁca visível para mim depois de ter
participado é que, independentemente de onde você esteja,
o cuidado e o amor pela sua proﬁssão sempre serão
diferenciais”, comenta o aluno de Enfermagem,
George Figueiredo.
O programa de intercâmbio é uma oportunidade para
alunos estrangeiros conhecerem a realidade brasileira e
também para os próprios alunos locais terem contato com
um cenário próximo, mas muitas vezes desconhecido de
bairros da periferia e localidades do interior.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA,
NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA,
ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA
AMBIENTAL E SANITÁRIA, DIREITO,
EDUCAÇÃO FÍSICA E ARQUITETURA

30 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

SETEMBRO DE 2015 E MAIO
E SETEMBRO DE 2016

1.591 PESSOAS
BENEFICIADAS

58 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | ÁREA1, DEVRY | FACID,
DEVRY | FANOR E DEVRY | RUY
BARBOSA

S A Ú D E

MEDICAMENTOS
N A M E D I DA C E R TA

Os estudantes do curso de Farmácia
da Faculdade DeVry | Ruy Barbosa participaram da
campanha pelo Uso Racional de Medicamento: Atenção
Farmacêutica como Ferramenta de Apoio, em 07 de maio
de 2016, junto a outras seis instituições de ensino baianas
na Praça da Piedade em Salvador. Apoiada pelo Conselho
Regional de Farmácia do Estado da Bahia (CRF/BA) e pelo
Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Bahia
(Sindifarma), a ação visa alertar a população sobre os
perigos da automedicação.
“O principal objetivo é identiﬁcar possíveis problemas de
saúde relacionados ao uso de medicamento. Com os
cuidados farmacêuticos, avaliamos os parâmetros clínicos
como pressão arterial e glicemia para orientarmos quanto
à situação de risco da automedicação”, explica o
farmacêutico Lavoisier Diniz. Com o apoio da Secretaria
da Cidade Sustentável, Secretaria de Saúde do município
de Salvador, o público recebeu orientação sobre descarte
de medicamentos e cuidados relacionados a dengue, zika
e chikungunya. Também foram oferecidos serviços
gratuitos como aferição de pressão arterial e dosagem de
glicemia capilar, além da distribuição de repelente
natural. “Dia incrível, um trabalho muito lindo o que
ﬁzemos hoje!!! São momentos como esses que nos dão a
felicidade pela proﬁssão que escolhemos”, avalia a
estudante Geisa Brito.
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CURSO ENVOLVIDO:
FARMÁCIA

3 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

MAIO
DE 2016

250 PESSOAS
BENEFICIADAS

10 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | RUY BARBOSA

S A Ú D E

PROJETO
SAMUZINHO

O Projeto Samuzinho foi criado em 2014 pelo SAMU de
Teresina para desenvolver ações educativas quanto ao
uso dos serviços do SAMU e prestar orientações de
primeiros socorros. A DeVry | Facid transformou a
participação nas atividades em Projeto de Extensão, no
qual alunos de Enfermagem realizam atendimentos em
escolas de Teresina e Parque da Cidadania.
Voltados para crianças a partir de sete anos e
adolescentes de até 14 anos, o projeto busca
conscientizar este público sobre o perigo de fazer trotes
para serviços de emergência. Equipes da faculdade e do
SAMU conversam sobre procedimentos que podem ser
feitos em alguns casos de emergência, a exemplo de
parada respiratória, e como chamar o serviço de urgência.
O Projeto visita escolas municipais ensinando às crianças
o básico de técnicas de ressuscitação cardiopulmonar e
manobras de desobstrução de vias aéreas. São técnicas
simples, que podem ser executadas por jovens e podem
ser cruciais para salvar vidas. Durante o ano, 100 crianças
foram sensibilizadas sobre o papel do SAMU na
comunidade despertando interesse na área de Saúde.
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CURSO ENVOLVIDO:
ENFERMAGEM

3 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015

100 PESSOAS
BENEFICIADAS

15 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACID

S A Ú D E

NOVAS CORES
PA R A A T E R C E I R A
IDADE

A idade cronológica de 60 anos é um marcador psicológico
para as mudanças que acompanham o envelhecimento.
Existem variações signiﬁcativas relacionadas ao estado de
saúde, participação e independência entre as pessoas,
sofrendo inﬂuência dos processos de discriminação e
exclusão. Para apoiar idosos nesta fase, a DeVry | Facid criou
o Projeto Arco-íris – Intervenções Psicológicas na Promoção
de Saúde Mental.
A proposta é promover desenvolvimento psicossocial dos
grupos de idosos, resgatar a história de vida e auxiliar na
formulação de mecanismos cognitivos e comportamentais
para adaptação do processo de envelhecimento. De março a
junho de 2016, um grupo de alunos de Psicologia realizou
atividades na Casa São José - Instituição de Longa
Permanência para idosos e Grupo de Convivência de Idosos
Marly Sarney, em Teresina. Juntas, as entidades
atendem a 134 idosos.
“A qualidade de vida na ‘Terceira Idade’ depende não só dos
riscos e oportunidades que experimentaram durante a vida,
mas também da maneira de como as gerações posteriores
irão oferecer ajuda e apoio mútuos, quando necessário”,
comenta a professora mestra, Valéria Sena Carvalho,
responsável pelo projeto. As atividades buscam resgatar a
autoestima dos idosos para combater questões como
depressão e ansiedade na terceira idade, um traço comum
entre pessoas atendidas por abrigos.
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CURSO ENVOLVIDO:
PSICOLOGIA

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

1 DE MARÇO A 3 DE JUNHO
DE 2016

55 PESSOAS
BENEFICIADAS

11 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACID

S A Ú D E

AT E N Ç Ã O
À SAÚDE DA MULHER

Uma das problemáticas referentes ao aborto, que emerge
como um problema de saúde pública, é a sua forma de
realização, que ocorre, na maioria das vezes, de maneira
clandestina e insegura, provocando várias implicações
biopsicossociais à mulher. No Brasil, em algumas
situações o aborto é permitido, porém ocorrem cerca de
1,0 a 1,2 milhões por ano de abortamentos provocados,
dos quais apenas 5% são permitidos por lei.
O projeto Atenção Multidisciplinar de Mulheres em
Situação de Aborto é direcionado para pacientes que
passaram por situação de aborto com apoio e serviços na
área física, mas principalmente emocional. Alunos de
Enfermagem, Psicologia e outros cursos de Saúde da
DeVry | Facid atenderam 200 mulheres em setembro de
2016. O objetivo é formar uma rede de apoio para elas,
principalmente as com baixo grau de escolaridade e em
situação social de vulnerabilidade, indicando
possibilidades de tratamento e prevenindo riscos futuros.

CURSOS ENVOLVIDOS:
ENFERMAGEM, PSICOLOGIA E
FISIOTERAPIA

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

SETEMBRO
DE 2016

200 PESSOAS
BENEFICIADAS

60 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACID
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S A Ú D E

NOVAS OPORTUNIDADES
COM PRÓTESES 3D

A produção de próteses em impressora 3D tem um custo
muito menor do que o usual. Com a disponibilidade de
equipamentos nos laboratórios dos cursos de Engenharia
do Ibmec/MG, os alunos criaram o Projeto Protosonho,
que consiste na produção de próteses em impressora 3D,
a serem doadas para pessoas de baixo poder
aquisitivo com deﬁciência.
A equipe de desenvolvimento contou com a participação
de alunos de Economia, Administração, além das
Engenharias de Produção, Mecânica e Civil. O projeto se
baseou em diversos projetos open source,
disponibilizados de forma gratuita na internet em
plataformas. Materiais disponíveis podem ser adaptados
para as principais deﬁciências de membros superiores,
sejam ausências de dedos, mãos ou braços.
Os alunos integrantes desenvolvem a produção das
próteses, e também a gestão do projeto, que envolve
cálculos complexos e experimentação. Em sua fase inicial,
cinco aparelhos foram construídos como piloto. O
Protosonho faz parte da Ibmec Social, empresa júnior da
faculdade. Ele fomenta o empreendedorismo social de
alto impacto no Brasil para gerar transformações
positivas na sociedade.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO,
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO,
ENGENHARIA MECÂNICA
E ENGENHARIA CIVIL

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

2015
E 2016

5 PESSOAS
BENEFICIADAS

3 ALUNOS
ENVOLVIDOS

IBMEC/MG

S A Ú D E

P R E PA R O PA R A
O CARNAVAL

O período carnavalesco é sempre época de intensiﬁcar as
ações de educação sexual para o público brasileiro,
principalmente o mais jovem. O Grito de Carnaval pela
Vida ocorreu em fevereiro na DeVry | Facid, na semana
anterior ao Carnaval. O principal objetivo é informar e
orientar sobre como se prevenir durante as festividades.
A ação contou com distribuição de camisinhas,
demonstração de uso de contraceptivos, entrega de
folhetos informativos e exposição de álbum seriado sobre
as principais doenças sexualmente transmissíveis.
O Grito de Carnaval pela Vida ocorreu na Área de
Convivência da instituição e ofereceu ainda serviços de
orientação de saúde, trânsito e demais atividades
educativas. Em 2016, ele fez parte da Welcome Week,
evento de recepção de calouros da DeVry | Facid.

CURSOS ENVOLVIDOS:
ENFERMAGEM E MEDICINA

6 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

FEVEREIRO DE 2015
E 2016

200 PESSOAS
BENEFICIADAS

30 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACID
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S A Ú D E

QUALIDADE DE VIDA
EM QUALQUER IDADE

Um dos projetos sociais mais antigos da DeVry | Facid, o
Inclusão Social da Pessoa Idosa, funciona como extensão
desde 2009. Atualmente atendendo 71 idosos em situação
de vulnerabilidade social, ele oferece gratuitamente aulas
de informática, palestras educativas, oﬁcinas de cidadania e
memória, minicursos, dentre outras ações como danças e
orientações jurídicas sobre os direitos dos idosos.
Mais de 800 pessoas já passaram pelo Projeto que, a cada
período, conta com o suporte de 40 alunos e 15 professores
dos cursos de Psicologia, Fisioterapia, Farmácia, Terapia
Ocupacional, Medicina, Odontologia, Direito,
Enfermagem e Gastronomia.
Um exemplo dessa população disposta a encarar esta fase
com mais vigor é a dona de casa Maria do Socorro dos Anjos
Leitão, 65 anos. Toda segunda, quarta e quinta ela marca
presença no projeto. Dona Maria Leitão chega mais cedo
para um bate-papo com os colegas enquanto aguarda o
início das atividades. "Aqui eu me sinto em casa, como se
fosse minha outra família", relata.
Dentro do projeto, há programas como Prevenção de Queda
na Terceira Idade e Boas práticas para manipulação de
alimentos. As atividades possibilitam o fortalecimento do
funcionamento cognitivo, contribuindo para o bem-estar
social, emocional e físico das pessoas que envelhecem, bem
como para a manutenção da autonomia e independência
dos idosos em suas atividades diárias.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
TODOS OS CURSOS

38 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

DESDE 2009

264 PESSOAS
BENEFICIADAS

70 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACID

S A Ú D E

AÇÃO SOCIAL
NA SEMANA
DA NUTRIÇÃO

O curso de Nutrição da Faculdade DeVry | Ruy Barbosa
realizou uma semana de atividades proﬁssionais para
homenagear o Dia do Nutricionista com palestras,
workshops e ação social para as crianças do Projeto Arte é
Vida, do Bairro da Paz, em agosto de 2016.
Os estudantes de Nutrição prestaram atendimento clínico
e nutricional aos colaboradores da DeVry na prevenção
aos fatores ocasionadores de problemas de saúde
(Obesidade, Hipertensão e Diabetes). A semana envolveu
ainda o “Projeto Arte é Vida”, oferecendo a
aproximadamente 50 crianças uma tarde de cinema
interativo e lanches nutritivos produzidos pelos alunos.
“Foi bom, porque conheci uma Faculdade, nos divertimos,
assistimos a um ﬁlme, e os nossos colegas cantaram. Não
conhecia uma Faculdade”, comentou Jeyferson Santos,
aluno do projeto.
O Arte é Vida foi criado por policiais militares da Base
Comunitária do Bairro da Paz em 2012 e vem realizando
trabalhos com crianças e adolescentes, entre 9 e 17 anos
de idade. Entre seus objetivos está evitar que crianças e
adolescentes sejam recrutados pelo tráﬁco de drogas e
aproximar PM e comunidade. A pedagoga da instituição,
Monique Pinheiro, aﬁrmou: “agradecemos aos alunos e
professores por proporcionarem momentos
enriquecedores para o Arte é Vida. Acreditamos que a
educação arrasta uma multidão”.
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CURSO ENVOLVIDO:
NUTRIÇÃO

8 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

AGOSTO
DE 2016

50 PESSOAS
BENEFICIADAS

30 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | RUY BARBOSA

S A Ú D E

SETEMBRO
PELA VIDA

O movimento Setembro Amarelo foi instituído desde
2014. O mês é escolhido para intensiﬁcar ações de
prevenção do suicídio por todo o mundo. No Brasil, o
movimento foi iniciado por Centro de Valorização da Vida
(CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação
Brasileira de Psiquiatria (ABP). No Setembro Amarelo,
estudantes da área de Saúde trabalharam orientando o
público sobre a importância de discutir o assunto.
A DeVry | Facid realizou atividades relacionadas ao tema
para despertar o interesse do corpo acadêmico pelo
estudo de temas relevantes à prevenção do suicídio. As
atividades para o público em geral foram feitas de forma
lúdica, com teatro mudo e paródias.
Na DeVry | Fanor, o projeto “Angústia de Existir” surgiu a
partir de um projeto de extensão do Curso de Direito em
ﬁlosoﬁa, direito e psicologia e vida, e aborda questões de
esgotamento existencial no mundo contemporâneo, a
partir de discursos interdisciplinares. Os principais eixos
do projeto são o estudo do suicídio no Ceará, análise da
geração “líquida” (por meio de temas como
hiperconsumismo, estética e depressão), o direito ao
envelhecimento digno, axiologia e religiosidades
e direito à saúde mental.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
ENFERMAGEM, PSICOLOGIA
E DIREITO

18 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

SETEMBRO DE 2016

180 PESSOAS
BENEFICIADAS

64 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACID E DEVRY | FANOR

S A Ú D E

TODOS CONTRA
O AEDES

O Aedes Aegypti, portador dos vírus causadores das
doenças Zika, Chikungunya, Dengue e Febre Amarela
urbana, foi eleito o inimigo público número 1 dos
brasileiros. As instituições da Adtalem Educacional do
Brasil investiram durante todos os meses em campanhas
de educação e controle do mosquito.
Como parte da Campanha Nacional de Combate ao
Aedes Aegypti, a DeVry | Facid promoveu uma série de
atividades em Teresina com apoio da Fundação Municipal
de Saúde (FMS). Em uma das ações, às margens do Rio
Parnaíba, os calouros da faculdade ﬁzeram uma varredura
no local contra focos do mosquito e coletaram o lixo do
espaço. Em São Luís, a DeVry promoveu uma mobilização
junto com a Secretária de Meio Ambiente do Maranhão. O
evento consistiu em ação montada no pátio para o
público circulante e conscientização de sala em sala,
quando foram identiﬁcados sintomas da endemia, causas
e como denunciar caso observe um foco.
As faculdade DeVry | ÁREA1 e DeVry | Ruy Barbosa, na
Bahia, receberam ampla campanha com divulgação em
cartazes nos murais da Faculdade, envio de e-mail para
comunidade acadêmica - alunos, professores e
colaboradores - e divulgação nas redes sociais.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
TODOS OS CURSOS

26 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015
E 2016

600 PESSOAS
BENEFICIADAS

192 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACID, DEVRY SÃO LUÍS,
DEVRY | RUY BARBOSA
E DEVRY | ÁREA1

S A Ú D E

A L I M E N TAÇ ÃO
DE QUALIDADE
PA R A TO D O S

Manter hábitos de vida saudáveis previne problemas de
saúde e melhora o bem-estar. E cada vez mais esse
cuidado lança olhar para a alimentação. A Clínica Escola
de Nutrição do DeVry | Unifavip trabalha para combater a
perpetuação de doenças diretamente relacionadas à
ingestão de alimentos, como hipertensão, anemia e
diabetes, e para otimizar o cenário de pacientes que
podem ser impactados por mudanças nutricionais como
pessoas com osteoporose, problemas
intestinais ou renais.
O atendimento nutricional na Clínica Escola DeVry |
Metrocamp envolve orientação e avaliação do estado
nutricional, acompanhamento de pacientes e indicação de
cardápio para uma alimentação mais balanceada são
alguns dos serviços disponíveis. As consultas ainda
buscam desenvolver a consciência da importância do
tema entre a população que preza pela vida saudável.
A Clínica de Nutrição da DeVry | Fanor é parte do Núcleo
Integrado de Saúde (NIS). Os estudantes oferecem
avaliação e acompanhamento nutricional em parceria com
os serviços de avaliação física, psicológica e ﬁsioterápica
com uma média de 84 atendimentos
por mês para o público.
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CURSO ENVOLVIDO:
NUTRIÇÃO

65 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015 E 2016

1.050 PESSOAS
BENEFICIADAS

164 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | UNIFAVIP,
DEVRY | FANOR
E DEVRY | METROCAMP

S A Ú D E

AUTOESTIMA
E B E M - E S TA R
PA R A A S A Ú D E
FEMININA
Com enfoque em ações educativas e acompanhamento
pré-natal e pós-natal, no climatério e na adolescência, o
Programa Mulher Saudável envolve alunos de
Enfermagem, Psicologia e Fisioterapia da DeVry | Fanor e
atende mulheres de comunidades de baixa renda do
entorno da Unidade Básica de Saúde Rigoberto Romero,
em Fortaleza, durante os meses letivos em 2015.
Por meio de dinâmicas de integração, palestras
educativas, exercícios físicos, alongamentos, orientações
sobre posturas em atividades da vida diária, relaxamento
e conexão mãe-bebê, os encontros enfocam aspectos
educacionais, espirituais, físicos, emocionais e sociais.
A equipe é coordenada pela professora de Fisioterapia,
Neyliane Onofre, e tem como objetivo a construção de um
pensamento reﬂexivo das beneﬁciadas sobre seu próprio
bem-estar. Os assuntos tratados envolvem planejamento
familiar, orientação sexual, prevenção das DSTs,
prevenção de distúrbios no assoalho pélvico e câncer de
mama e hábitos e práticas saudáveis. Com o público
adolescente, os estudantes focam em temas como ciclo
gravídico-puerperal e no climatério. O projeto
compreende o conceito de “mulher saudável” com
humanização, autoestima e equilíbrio
de papéis da mulher moderna.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA
E ENFERMAGEM

3 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

MARÇO A JUNHO E AGOSTO
A NOVEMBRO DE 2015

50 PESSOAS
BENEFICIADAS

40 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FANOR

S A Ú D E

CUIDANDO
DO NOSSO
TIME

Alunos e professores dos cursos da área de Saúde da
DeVry | Fanor e DeVry | Metrocamp trabalham a saúde dos
colaboradores das instituições. Uma equipe
multifuncional de Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia,
Educação Física e Nutrição compõem
o Programa Fanor Saudável.
O programa foi iniciado em 2013 e já estendeu-se para a
participação no calendário institucional da faculdade,
como a Semana de Qualidade de Vida, e na realização do
Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), quando o
Campus foi utilizado para tal concurso
como local de prova.
Na DeVry | Metrocamp, alunos de Fisioterapia ministram
aulas gratuitas de Terapia Aquática e Pilates para
colaboradores e terceirizados da instituição. Os grupos
abordam o bem-estar e realizando intervenções nas
rotinas de trabalho. Desde orientações e atendimentos
individuais à promoção de momentos
de relaxamento e alongamento.

CURSOS ENVOLVIDOS:
ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA,
PSICOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA
E NUTRIÇÃO

5 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015 E 2016

94 PESSOAS
BENEFICIADAS

25 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FANOR
E DEVRY | METROCAMP
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S A Ú D E

QUALIDADE
DE VIDA
PELO ESPORTE

Articular atividades ligadas à prática de exercícios é o
objetivo do Programa de Extensão Universitária em
atividades físicas esportivas em promoção da qualidade
de vida da DeVry | Fanor. Atividades como hidroginástica,
natação, dança, musculação e avaliação física são algumas
das oferecidas para dar ao estudante de Educação Física
vivências dentro da própria faculdade.
O programa atende jovens e adultos da comunidade
Gengibre, vizinha ao campus da instituição e as atividades
ocorrem nas dependências da DeVry | Fanor e em parque
esportivo, Academia de musculação e Núcleo
Integrado de Saúde (NIS).
Os universitários atuam para contribuir para socialização e
melhoria da qualidade de vida e construção da saúde em
seu conceito ampliado com os participantes. Ao mesmo
tempo, eles também desenvolvem as competências
necessárias para o planejamento
nas atividades esportivas.

CURSO ENVOLVIDO:
EDUCAÇÃO FÍSICA

2 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

FEVEREIRO A NOVEMBRO
DE 2015

300 PESSOAS
BENEFICIADAS

2 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FANOR

104

S A Ú D E

DEVRY
NA COMUNIDADE

Comunidade é um dos valores que fazem a Adtalem
Educacional do Brasil. Reﬂete o compromisso de trabalhar
com um senso compartilhado de responsabilidade e
propósito, e enriquecer colegas, alunos e a ampla
comunidade que suas instituições servem. O DeVry na
Comunidade teve início em 2015 com o nome de Ruy na
Comunidade para a prevenção e a promoção da saúde
em comunidades de baixa renda.
O projeto já contava com a participação de estudantes e
proﬁssionais de Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia,
Farmácia e Nutrição da instituição. Em 2016, passou a ser
chamado de DeVry na Comunidade e agregou a
DeVry | ÁREA1 em suas ações, ampliando
os atendimentos.
“Esse projeto promove ação de promoção e prevenção
em saúde. A população se compromete com você, e sua
alegria é imediata por estar ajudando. Gera muita
satisfação e crescimento para nós, alunos”, comenta Rita
dos Santos. O projeto é executado em
comunidades de Salvador.
As atividades visam fornecer à população ações que
promovam conhecimento sobre: cuidados com a saúde,
estilo saudável de vida, cultura e lazer, direito civil e
trabalhista, arquitetura e urbanismo, gestão de negócios,
ﬁnanças pessoais, carreira proﬁssional, organização
pessoal e responsabilidade social. “É fonte de muito
aprendizado. Por meio dos momentos que convivemos,
identiﬁcamos no modo simples de viver daquelas pessoas
uma forma singular de conviver com as adversidades”, diz
a professora Telma Pedrão.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA,
ODONTOLOGIA, FARMÁCIA
E NUTRIÇÃO, ENGENHARIA CIVIL
E MARKETING

58 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015
E 2016

2.175 PESSOAS
BENEFICIADAS

227 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | RUY BARBOSA
E DEVRY | ÁREA1

S A Ú D E

HIGIENE
DA CRIANÇA
NA ESCOLA

Para estimular bons hábitos higiene nas crianças, os
alunos de Serviço Social da Faculdade DeVry | Martha
Falcão promoveram ações na Escola Vila da Felicidade,
em Manaus, em junho de 2016. Com supervisão das
professoras Francicléia dos Santos Azevedo e Maria
Heloisa Fialho Cauduro, eles aproveitaram o ambiente de
aprendizado para trabalhar a Higiene
da Criança na Escola.
O projeto levou uma pediatra, Dra. Judith Barroso de
Queiroz, para conversar com crianças, responsáveis e
professores sobre temas do cotidiano essenciais para o
bem-estar infantil, abordando cuidados de higiene para o
público infantil de diversas idades.
Além da palestra, foram realizadas atividades educativas
de orientações sobre higiene, entrega de kits de higiene
para todos os alunos envolvidos e oferta de lanche
saudável para os participantes.

CURSO ENVOLVIDO:
SERVIÇO SOCIAL

2 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

JUNHO DE 2016

200 PESSOAS
BENEFICIADAS

10 ALUNOS
ENVOLVIDOS

FACULDADE DEVRY | MARTHA FALCÃO
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S A Ú D E

JUNTOS PELO BEM

A disciplina Projetos Comunitários é parte da grade
curricular de Farmácia da DeVry | Facimp para levar o
acadêmico, com sua base teórica, a fazer ações com a
comunidade e estimular os estudantes a compreender o
espírito de atendimento baseado na Política Nacional de
Humanização da Saúde. Ela envolve um conjunto de
atividades de extensão/sociais programadas buscando
atender a necessidade de programas sociais, acadêmicos
e de organizações ﬁlantrópicas.
O projeto permite ajudar pessoas que necessitam
contribuir para o desenvolvimento e bem-estar social. Em
2015 e 2016, foram realizadas visitas a abrigos de idosos
para atividades de atendimento e palestras em escolas
sobre prevenção de drogas, além de campanhas para
arrecadar alimentos e roupas.
“Ver nos olhos dos pacientes a gratidão por uma simples
doação de kits de higiene pessoal ou por uma simples
aferição de pressão, nos deixa convictos de que os
proﬁssionais da saúde podem ajudar as pessoas com um
gesto de humanidade. Além disso, podemos desenvolver
nossas habilidades técnicas de relação com os pacientes
na atenção farmacêutica”, comenta a aluna do 7º período
de Farmácia, Thais Coelho Saraiva.
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CURSO ENVOLVIDO:
FARMÁCIA

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

2015
E 2016

400 PESSOAS
BENEFICIADAS

39 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACIMP

S A Ú D E

BOCA SEM CÁRIE

A saúde bucal das crianças é decisiva para o bom
funcionamento da dentição na vida adulta. Visando atingir
e conscientizar os pacientes antes do desenvolvimento de
problemas mais sérios, os acadêmicos de Odontologia da
DeVry | Facid realizam o Boca sem Cárie, atendimento
para crianças de 0 a 12 anos todas as sextas-feiras, na
Unidade I do Centro de Aprendizagem
e Serviços Integrados - CASI I.
Os estudantes educam as crianças e pais/responsáveis
presentes por meio de atividades lúdicas como teatros de
fantoche. Eles também dão orientações coletivas e
individuais de higiene bucal, fazem exame odontológico
infantil e, quando necessário, encaminhamento
para tratamento.
O objetivo é melhorar a saúde bucal das crianças,
reduzindo os índices de doenças e criando bons hábitos
alimentares e de higiene bucal. Dessa forma, podem ser
minimizadas a perda precoce de dentes e a demanda por
tratamentos curativos. Também são transmitidas
informações sobre noções básicas da alimentação
saudável e uso racional do ﬂúor na prevenção da cárie
dentária. A abordagem do Boca sem Cárie desmistiﬁca o
medo e a ansiedade do ambiente odontológico, fator que
afasta muitos pacientes infantis, e prioriza a importância
da visita regular ao cirurgião-dentista.
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CURSO ENVOLVIDO:
ODONTOLOGIA

2 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015
E 2016

800 PESSOAS
BENEFICIADAS

15 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACID

S A Ú D E

PELO DIREITO
DE SORRIR

A ﬁssura labiopalatina resulta de uma má formação
congênita decorrente de falhas no desenvolvimento ou na
maturação dos processos embrionários. O bebê nasce
com abertura no lábio ou no céu da boca e precisa de
tratamento cirúrgico para correção. A DeVry | Facimp
apóia o Centrinho Imperatriz no Atendimento a Pacientes
com Fissura Labiopalatina, que realiza esses
procedimentos em pacientes de baixa renda.
Localizado no Hospital Escola da DeVry | Facimp, o
Centrinho é uma entidade sem ﬁns lucrativos que busca
atender pacientes portadores de ﬁssura labiopalatina na
Região Tocantina. Fundado em 2007, conta com mais de
350 cadastrados desde sua fundação. Professores e
alunos dos cursos de Enfermagem e Odontologia
compõem a equipe de atendimento da faculdade de
segunda a sexta-feira.
Os pacientes recebem tratamento multidisciplinar sendo
acompanhados por assistente social, cirurgião plástico,
enfermeiro, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e
cirurgião dentista. A assistência vai desde a preparação
para a cirurgia como a habilitação posterior com apoio
para ensinar as crianças e bebês a falar, comer e beber
corretamente. O Centrinho é coordenado pela Associação
Maranhense da Alegria (AMALEGRIA) e tem como
parceiros, além da DeVry | Facimp, a Secretaria Municipal
de Saúde (SEMUS), a Associação Brasileira de
Odontologia (ABO) e a Smile Train.
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CURSO ENVOLVIDO:
ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA

11 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015
E 2016

362 PESSOAS
BENEFICIADAS

20 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACIMP

S A Ú D E

C A M PA N H A N AC I O N A L
DE FOTOEDUCAÇÃO

A Faculdade DeVry | Ruy Barbosa integrou a Campanha
Nacional de Fotoeducação, em Salvador, nos dias 24, 25 e
26 de novembro de 2015. Em parceria com a
Universidade Federal da Bahia, os alunos da instituição
ofertaram à população orientações sobre o uso de
fotoprotetores e cuidados com o sol, amostra grátis de
protetor solar e material educativo. O projeto teve apoio
do CRF-BA, Sindifarma, Luvex®, da Superintendência de
Desportos do Estado da Bahia (SUDESB) e da Escola
Estadual Raymundo Matta.
Na primeira parte da campanha, os alunos receberam
treinamento de conhecimentos técnicos sobre
fotoproteção e informações sobre como seria a forma de
abordagem à população. Em seguida, as atividades
tiveram como cenário o Parque Costa Azul, dentro do
Projeto Verão realizado pela SUDESB, onde ocorrem
atividades físicas com acompanhamento proﬁssional, no
Dique do Tororó e na Avenida Centenário, locais onde há
prática de atividades físicas e passeios familiares.
Já na Escola Raymundo Matta, 288 estudantes de ensino
fundamental e médio foram orientados por meio de
vídeos, palestras e dinâmicas sobre os efeitos do sol na
pele e uso de fotoprotetores.
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CURSO ENVOLVIDO:
FARMÁCIA

4 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

NOVEMBRO
DE 2015

622 PESSOAS
BENEFICIADAS

40 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | RUY BARBOSA

S A Ú D E

CORRIDA AMADORA
COM CUIDADO
DE PROFISSIONAIS

A corrida é um esporte excelente para condicionamento
físico, mas que também apresenta sérios riscos de lesão
quando realizada sem preparo. Os alunos e professores
do curso de Fisioterapia da Faculdade DeVry | Ruy
Barbosa participaram do circuito de corridas Barra Ondina, em Salvador (BA), para realizar Atendimento
Fisioterapêutico Desportivo à comunidade desportiva.
Eles desenvolveram atividades de preparo físico
pré-corrida e recuperação muscular pós-corrida
associadas às empresas promotoras de eventos amadores
em Salvador, por meio de recursos de alongamentos
musculares, liberação miofascial e orientação desportiva.
Foram 60 praticantes atendidos de forma personalizada e
acompanhados durante o evento.
“O evento foi muito legal, pois se assemelhou à uma aula
prática ao vivo com atletas e corredores amadores. Os
alunos adoraram”, comenta o professor Herman Santana.
O programa oportuniza aos estudantes vivenciar a rotina
prática e multidisciplinar da Fisioterapia Desportiva, área
que cresce exponencialmente no país. A participação da
DeVry ocorrerá anualmente para suprir as demandas de
preparação e recuperação físicas de corredores e
maratonistas amadores dos circuitos oﬁciais de corridas
de rua em Salvador.
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CURSO ENVOLVIDO:
FISIOTERAPIA

4 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

SETEMBRO
DE 2016

60 PESSOAS
BENEFICIADAS

35 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | RUY BARBOSA

S A Ú D E

CUIDADO INTEGRAL
E DE QUALIDADE

O Núcleo Integrado de Saúde (NIS) da Faculdade DeVry | Ruy
Barbosa atende pacientes que necessitam de atenção
nutricional e de ﬁsioterapia de forma completamente gratuita
desde 2014. Voltado para o público da comunidade vizinha ao
campus Paralela, o projeto é uma integração entre os estágios
curriculares dos cursos de Saúde da instituição e atendeu 2.535
pessoas em 2015 e 2016.
Com serviços nas áreas de Nutrição Clínica e de Fisioterapias
Ortopédica, Neurológica, Pediátrica e Traumatológica, o
trabalho incorpora a abordagem da multidisciplinariedade,
que engloba características físicas, mentais e sociais. Por isso,
em 2016, o curso de Farmácia foi integrado ao NIS, para
orientar pacientes quanto a suas terapias medicamentosas e
fazer com que ele se reconheça como responsável pela
manutenção da sua saúde. “É um aprendizado único. Foco total
na melhora do paciente!”, comenta a aluna
de Fisioterapia, Alana Cerqueira.
Os pacientes atendidos passam pela triagem do curso de
Enfermagem, que os encaminha às áreas de acompanhamento
ﬁsioterapêutico, farmacêutico e nutricional de modo a mapear
as necessidades de saúde dos indivíduos e melhorar o
direcionamento para os serviços demandados. “Os
atendimentos no NIS são extremamente gratiﬁcantes. O
ambiente é confortável, o clima é favorável, e os pacientes
adoram!”, aﬁrma o preceptor Vitor Guida. Os estagiários
também realizam educação continuada, por meio de
exposições acerca de diversos temas relacionados à saúde e
de distribuição de material educativo.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO,
ENFERMAGEM E FARMÁCIA

7 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2015
e 2016

2.535 PESSOAS
BENEFICIADAS

79 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | RUY BARBOSA

S A Ú D E

CURA POR MEIO
DE REFLEXÃO

O Grupo de Reﬂexão do Grupo de Atuação Especial em
Defesa da Mulher (GEDEM) é uma parceria do
Ministério Público da Bahia (MP/BA) com o Serviço de
Psicologia da Faculdade DeVry | Ruy Barbosa para apoiar
mulheres vítimas de violência doméstica e ajudá-las a
lidar com os traumas que resultam dela. O projeto nasceu
a partir de um pedido do Ministério Público em 2014, que
solicitou apoio no trabalho com o GEDEM. “Começamos
com um grupo de reﬂexão para ressigniﬁcação da
vivência e autoestima”, informa Telma Mascarenhas,
coordenadora do Serviço de Psicologia. O projeto foi
destinado a alunos do 9º e 10º semestres e ocorre na sala
do GEDEM dentro do MP/BA.
Para a professora responsável pelo acompanhamento do
programa, Carmefran Teixeira, o estado de fragilidade das
ingressantes no grupo é um dos maiores desaﬁos do
trabalho. “A violência doméstica destrói o bem-estar e a
autoestima, criando um estado de confusão e
incapacidade de lidar com tal situação vivenciada na
família”, explica. O objetivo do Grupo é criar estratégias
de enfrentamentos e oportunizar a elas reﬂetirem
sobre esses traumas.
Foram 12 alunos na primeira edição em 2015, mas
atualmente são selecionados 20 por semestre. A parceria
entre Ministério Público e DeVry | Ruy Barbosa espera
trazer à tona e ao enfrentamento as marcas sofridas por
todos os envolvidos com a questão da violência
doméstica. E trilhar assim o caminho para curá-las.
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CURSO ENVOLVIDO:
PSICOLOGIA

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

2015
E 2016

100 PESSOAS
BENEFICIADAS

70 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | RUY BARBOSA

S A Ú D E

DIA DE ENFERMEIRO
NA RUA

Os estudantes de Enfermagem da DeVry | Facimp
celebraram o Dia do Enfermeiro de uma forma muito
característica da proﬁssão: ofertando cuidados. No dia 12
de maio de 2015, professores e alunos do curso
realizaram atendimentos para comunidade em diversos
locais de Imperatriz.
Além dos serviços de saúde, a população era informada
sobre vida saudável, sinais e sintomas de zika, dengue e
chikungunya, já que a região sofre um número
signiﬁcativo de casos dessas doenças. Os estudantes
estiveram em locais de alta concentração urbana, como
Praça de Fátima, Avenida Dorgival Pinheiro e Beira Rio e
tiveram a possibilidade de interagir com idosos do Lar
São Francisco de Assis e pessoas abrigadas
na Vila João XIII.
“É muito gratiﬁcante poder comemorar o Dia do
Enfermeiro por meio de ações que tornam mais fácil a
vida das pessoas”, comenta a coordenadora do curso de
Enfermagem, Orquídea Silva Fernandes. A ação visava
demonstrar à população a importância do enfermeiro,
além de colaborar com a saúde e prevenção
de doenças em Imperatriz.
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CURSO ENVOLVIDO:
ENFERMAGEM

8 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

12 DE MAIO
DE 2015

179 PESSOAS
BENEFICIADAS

69 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACIMP

S A Ú D E

OUTUBRO ROSA
NA DEVRY | METROCAMP

A Semana Outubro Rosa da DeVry | Metrocamp teve
programação com rodas de conversa e orientações sobre
o combate ao câncer de mama, além da oferta de serviços
de Nutrição e de Educação Física. As atividades foram
além das dependências da faculdade e engajaram o
público de toda a cidade no tema.
No Centro de Saúde do Jardim Aurélia, a população pôde
participar de rodas de conversa com alunos de Nutrição e
Fisioterapia. Os universitários também estiveram no
Shopping Unimart e na Rodoviária de Campinas (SP),
onde ﬁzeram panﬂetagem e distribuíram orientações
sobre saúde das mamas, alimentação saudável, prática de
atividade física e medição de glicose.

CURSOS ENVOLVIDOS:
FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO,
BIOMEDICINA E EDUCAÇÃO FÍSICA

4 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

OUTUBRO
DE 2016

420 PESSOAS
BENEFICIADAS

30 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | METROCAMP
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S A Ú D E

PA R C E R I A N O S C E N T R O S
DE SAÚDE

Campinas possui 63 Centros de Saúde (Unidades Básicas
de Saúde) responsáveis pela atenção básica à Saúde. Eles
estão divididos por território e atendem com equipes
multiproﬁssionais envolvendo médicos, enfermeiros e
dentistas. Os estudantes de Fisioterapia e Nutrição da
DeVry | Metrocamp participaram de projetos prestando
serviços à população em nos Centros Dr. Laerte de
Moraes, no Jardim Eulina, e Dr. Estimado Domingues,
no Jardim Aurélia.
Duas vezes por semana, o grupo organizava rodas de
conversa sobre educação em saúde e orientação
nutricional e um grupo de alongamento e caminhada. Nos
encontros, eram fornecidas informações sobre patologias
e problemas de saúde recorrentes, formas de prevenção,
hábitos alimentares saudáveis e propriedades nutricionais
dos alimentos. Além de realizar uma atividade física
supervisionada e promover educação em saúde sobre a
importância da atividade física.
Outros dois grupos tinham encontros uma vez por
semana. O Acertando a Medida promovia educação em
saúde e acompanhamento nutricional para controle de
peso enquanto Saúde do Trabalhador promovia noções
de ergonomia e ginástica laboral. “A experiência
proporcionou uma incrível manifestação de generosidade
e de promoção da saúde a todos os envolvidos. Foi
enriquecedor ver a troca de saberes e de energia entre
todos!”, comenta a professora Ivana Cesar.
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CURSO ENVOLVIDO:
FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO

4 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2016

54 PESSOAS
BENEFICIADAS

48 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | METROCAMP

S A Ú D E

CLÍNICA ESCOLA
DEVRY | METROCAMP

A DeVry | Metrocamp oferece à população diversos tipos de
atendimentos gratuitos na área de Saúde em sua Clínica
Escola. Estudantes do curso de Biomedicina realizam
diariamente exames laboratoriais de diversos estilos como
hematologias, colesterol e glicemia.
Os estudantes de Fisioterapia atendem na Clínica Escola com
avaliação diagnóstica e tratamento, para reversão dos sinais e
sintomas apresentados pelos pacientes. “Eu acho muito
importante a nossa participação nos estágios, pois podemos
tirar dúvidas e promover atendimentos e orientações para as
pessoas que necessitam de algum tipo de informação
relacionada à saúde”, comenta o universitário Rodolfo Veronezi.
Os alunos de Pós-Graduação também desenvolvem atividades
no local. Uma equipe que estuda Osteopatia desenvolve
avaliação diagnóstica e tratamento osteopático, para reversão
dos sinais e sintomas apresentados pelas pacientes. A
osteopatia é um sistema de avaliação e tratamento, que age
por meio da intervenção manual sobre os tecidos (articulações,
músculos, fáscias, ligamentos).

CURSOS ENVOLVIDOS:
BIOMEDICINA, FISIOTERAPIA
E PÓS GRADUAÇÃO EM OSTEOPATIA

24 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

2016

4.693 PESSOAS
BENEFICIADAS

150 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | METROCAMP

117

“ O Q U E F I C A V I S Í V E L PA R A M I M
D E P O I S D E T E R PA R T I C I PA D O É
QUE, INDEPENDENTEMENTE DE
ONDE VOCÊ ESTEJA, O CUIDADO
E O AMOR PELA SUA PROFISSÃO
SEMPRE SERÃO DIFERENCIAIS”

G E O R G E F I G U E I R E D O, E ST U DA N T E
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S U S T E N TA B I L I DA D E
A necessidade de preservar
os recursos naturais do nosso planeta
é uma realidade que já faz parte
do dia a dia de diversas empresas
e cidadãos. Isso leva a uma atuação
pautada no desenvolvimento
sustentável, que busca atingir seu
maior potencial no presente
garantindo os recursos para gerações
futuras.

balanceando ações corretivas
e educativas.
Essas atividades nasceram de
iniciativas simples, diretas e
fortemente embasadas na
conscientização do público. Os
resultados ensinam que o caminho
para a preservação dos recursos
naturais do planeta passa pela
mudança nas atitudes cotidianas de
cada cidadão. Ou seja, é educar para
garantir um futuro sustentável.

Os projetos de Sustentabilidade
apresentados aqui demonstram
como trabalhar esse tema de forma
a fazer uma diferença efetiva
na proteção do meio ambiente,
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122
123
124
125
126
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Criando novos cenários urbanos
Coleta seletiva
Formação ambiental multiplicada
Engenharia a serviço da sustentabilidade
Litoral preservado pela mão de voluntários
Recurso natural que vale ouro
Empreendedorismo em prol do meio ambiente

120

S U S T E N TA B I L I DA D E

CRIANDO NOVOS
CENÁRIOS URBANOS

Desde 2008, a cada início de semestre, os calouros da
DeVry | Facid são recepcionados pelo “Trote Ecológico”,
dentro da semana de programação da “Calourada
Solidária”. Em parceria com a Prefeitura Municipal de
Teresina, os novos alunos participam de uma atividade de
plantio de mudas das mais variadas espécies.
Acompanhados por representantes da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, os estudantes são levados
ao viveiro de plantas da cidade, onde a equipe da
Prefeitura ministra treinamento básico
para efetuar o plantio.
Os alunos veteranos também visitam as áreas que
receberam as plantas nos anos anteriores, como o Parque
da Cidade, reforçando o efeito permanente que a ação
gera para a cidade. Ronaldo Campos, Diretor da DeVry |
Facid, destaca que a instituição foi a primeira do Estado a
transformar o momento da chegada dos calouros em
atividade de responsabilidade social: "Este evento já se
constitui um fato histórico da faculdade. É uma forma
educativa e carinhosa de receber os alunos e integrá-los
com nossos valores”.
Ao longo dos anos, a parceria com a Prefeitura Municipal
tem se fortalecido com a criação de diversos canteiros da
DeVry | Facid pela capital piauiense. O projeto provoca a
transformação do espaço urbano, garantindo espaços
arborizados em Teresina. Resultados efetivos que
impactam a vida dos futuros cidadãos da cidade.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
TODOS

5 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

FEVEREIRO E AGOSTO
2015 E 2016

700 PESSOAS
BENEFICIADAS

300 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FACID

S U S T E N TA B I L I DA D E

C O L E TA S E L E T I VA

Coleta Seletiva Solidária é um projeto que visa a educação
ambiental voltada à coleta seletiva nas 22 lojas que
compõem o Shopping do Automóvel, em Fortaleza (CE).
Sob supervisão do professor Eliezer Abdala, os alunos de
Engenharia Ambiental e Sanitária ensinam aos responsáveis
pelas empresas como lidar com os resíduos.
Por seis meses, o grupo trabalhou focado principalmente em
resíduo de papel, produto com maior volume de descarte no
local. Foram construídos contêineres especíﬁcos para
recolher os resíduos e organizado o sistema de logística que
levava o material para ONGs responsáveis pela reciclagem.
O projeto trouxe uma nova visão aos lojistas, levando o sair
do pensamento de “livrar-se do lixo” para discutir coleta
seletiva e destinação, bem como reaproveitamento
dos resíduos.

CURSOS ENVOLVIDOS:
ENGENHARIA AMBIENTAL
E SANITÁRIA

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

AGOSTO
DE 2015

250 PESSOAS
BENEFICIADAS

10 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | FANOR
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S U S T E N TA B I L I DA D E

F O R M A Ç Ã O A M B I E N TA L
M U LT I P L I C A D A

Provocar efeito propagador da conscientização ambiental é
um dos maiores desaﬁos para quem trabalha com
sustentabilidade. Por isso, a DeVry | ÁREA1 integra o
Programa de Educação Ambiental (PEA) desde 2008,
oferecendo uma interface que desenvolve agentes de
sustentabilidade multiplicadores. Liderado pela instituição, o
projeto é uma parceria com uma empresa multinacional da
área de engenharia, químicos e saneamento também
envolvendo outras instituições de ensino de Salvador.
Baseado em uma reserva de Mata Atlântica localizada
próxima à DeVry | ÁREA1, o programa tem como ponto de
partida a educação ambiental para medidas simples, como
coleta seletiva e plantio de mudas. Os estudantes que
integram o PEA são escolhidos por meio de seleção e
recebem bolsa-auxílio durante o projeto.
Os participantes recebem orientações e treinamento em
campo, estimulando uma prática proﬁssional fundamentada
na conscientização ambiental, possibilitando a preservação
da biodiversidade da Mata Atlântica.
Desde o início da parceria, em 2008, aproximadamente
1.200 alunos já realizaram atividades
acadêmico/pedagógicas estruturadas no PEA, por meio das
disciplinas de Limnologia, Ecologia Aplicada, Biologia
Aplicada, Microbiologia (que compõem a grade do curso de
graduação de Engenharia Ambiental e Sanitária) e Ecologia
e Meio Ambiente (da grade do curso de pós-graduação em
Gestão Ambiental e Tecnologias Limpas).
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CURSOS ENVOLVIDOS:
ENGENHARIA AMBIENTAL
E SANITÁRIA

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

2015
E 2016

4.000 PESSOAS
BENEFICIADAS

3 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | ÁREA1

S U S T E N TA B I L I DA D E

ENGENHARIA
A SERVIÇO
DA S U S T E N TA B I L I DA D E

O projeto ÁREA1 Sustentável reúne conhecimentos dos
diversos cursos de Engenharia da faculdade para
desenvolver ações de sustentabilidade e educação
ambiental. Desde 2015, as atividades abrangem projetos de
infraestrutura e gestão ecologicamente conscientes dentro e
fora da DeVry | ÁREA1. As ações internas envolvem
mudanças de processos, como a implantação de coleta
seletiva na instituição e coleta de papel descartado no setor
administrativo, enquanto, externamente, os participantes
produzem projetos de construções sustentáveis e organizam
palestras divulgando o tema.
Acompanhada pelos professores Salomão Pinho e Juan
Carlito, do curso de Engenharia Ambiental, a iniciativa
fornece aos alunos a oportunidade de desenvolver
habilidade de trabalhar a sustentabilidade como vantagem
para seu cliente, diminuindo os custos. “Eles ganham uma
experiência prática nessa área e se tornam proﬁssionais
muito mais capacitados para educar o mercado sobre as
vantagens de construir de forma sustentável”,
comenta Salomão.
Agrupando e utilizando os conhecimentos da área como
formas de construção que aproveitam captação da chuva e
sistemas elétricos que reduzem desperdício de energia, os
estudantes possuem total autonomia para criar e executar os
projetos. A meta é alcançar o envolvimento de todos os
cursos de Engenharia para expandir a consultoria externa e
impactar diretamente os processos de construção na Bahia.
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CURSOS ENVOLVIDOS:
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO,
ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA
ELÉTRICA E ENGENHARIA
DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

2 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

MARÇO A SETEMBRO
2015 E 2016

70 PESSOAS
BENEFICIADAS

11 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | ÁREA1

S U S T E N TA B I L I DA D E

LITORAL PRESERVADO
PELA MÃO
D E V O LU N TÁ R I O S

As praias da Bahia atraem visitas durante todo o ano
incrementando a economia local, mas também sofrem com
seu uso. O descarte de lixo pelos banhistas é um dos
principais fatores de poluição. Do trabalho constante pela
preservação do litoral baiano, nasceu o grupo Conexão
Ecológica, criado por alunos de Engenharia Ambiental da
DeVry | ÁREA1 há sete anos para promover a
conscientização e mobilização da comunidade.
O Conexão Ecológica continua a atuar em parceria com a
DeVry realizando o Projeto Praia Limpa, que sensibiliza
frequentadores e comerciantes de Salvador a respeito do
micro-lixo (objetos pequenos), que acaba passando
despercebido pelos banhistas e nas técnicas habituais de
limpeza da concessionária responsável. Os alunos
participam também de um mutirão de limpeza e entregam
sacolas ecológicas para os frequentadores
acondicionarem os resíduos.
A cada semestre, são organizadas limpezas, em trechos
predeterminados. Na Semana Mundial de Limpeza de Praias
e Rios, ocorrida entre os dias 19 e 25 de setembro, o Projeto
também realizou a exposição "+ MAR - LIXO", no Salvador
Shopping, apresentando um apanhado de sete anos de
mobilizações. Desde sua criação, o Praia Limpa organizou
cerca 40 ações voluntárias, entre campanhas, palestras e
oﬁcinas, com participação de mais de 700 voluntários. Em
2016, ele atingiu o impressionante marco de 20 toneladas
de lixo retiradas das praias da cidade.
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CURSO ENVOLVIDO:
ENGENHARIA AMBIENTAL

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

SETEMBRO DE 2015
E NOVEMBRO DE 2016

400 PESSOAS
BENEFICIADAS

40 ALUNOS
ENVOLVIDOS

DEVRY | ÁREA1

S U S T E N TA B I L I DA D E

R E C U R S O N AT U R A L
QUE VALE OURO

Em 2015, São Paulo sofreu um período de seca que quase
levou ao colapso do abastecimento de água na
metrópole. A escassez de recursos hídricos levou a
população à necessidade de transformação da sua
relação com o consumo de água. Em um esforço de
conscientização, alunos da Faculdade Damásio foram a
campo no bairro da Liberdade, onde
a instituição se localiza.
Além dos próprios funcionários da Damásio, os
estudantes conversaram com vizinhos, pedestres e
motoristas que circulavam pela vizinhança sobre o uso
inteligente da água. “Ajudar a comunidade a entender os
benefícios e a importância de economizar água me fez
sentir um cidadão mais preparado para lidar com as
diversas demandas sociais”, comentou
o aluno Douglas Viola.
Apesar da cobertura intensa da mídia, muitas pessoas não
conseguiam compreender a crise hídrica em sua
totalidade. Os estudantes explicavam o histórico da
situação e conversavam sobre a importância da
participação de todos na mudança do cenário. As visitas
incluíram distribuição de material de conscientização e
dicas sobre atitudes para economizar água
no dia a dia da população.
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CURSO ENVOLVIDO:
DIREITO

1 PROFESSOR
ENVOLVIDO

SETEMBRO DE 2015

200 PESSOAS
BENEFICIADAS

10 ALUNOS
ENVOLVIDOS

FACULDADE DAMÁSIO

S U S T E N TA B I L I DA D E

EMPREENDEDORISMO
EM PROL DO MEIO
AMBIENTE

O óleo de cozinha descartado no ralo das residências
produz poluição severa no meio ambiente. Cada litro de
óleo jogado no encanamento contamina um milhão de
litros de água. As oﬁcinas de Fabricação de Sabão
Ecológico e Produtos Sanitários da DeVry | Fanor ensinam
a população a transformar o material em produtos de
limpeza gerando renda para a família diversas vezes por
ano nas dependências da faculdade.
Os professores Darlane Freitas e Milton Ferreira, de
Engenharia Química, ministram os cursos. O óleo de
cozinha tem origem vegetal e é uma gordura obtida por
meio das plantas, predominantemente das sementes.
Apesar de insolúveis em água, eles são solúveis em
solventes orgânicos. Os materiais produzidos podem ser
vendidos e viabilizam o desenvolvimento sustentável.

CURSO ENVOLVIDO:
ENGENHARIA QUÍMICA

2 PROFESSORES
ENVOLVIDOS

ABRIL, SETEMBRO E OUTUBRO
DE 2015

37 PESSOAS
BENEFICIADAS

DEVRY | FANOR
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Social
Mostra de

Responsabilidade

Um dia para vivenciar tudo o que o “Indo Bem, Fazendo o
Bem” representa. A Mostra de Responsabilidade Social
ocorre em cada instituição da Adtalem Educacional do
Brasil para apresentar os principais projetos realizados. O
evento é parte das programações do Dia de
Responsabilidade Social, 21 de setembro, que acontece
desde 2005 e congrega cerca de 600 instituições de ensino
superior (IES) particulares.

Além de uma apresentação dos projetos, a Mostra também
mobiliza
alunos,
professores,
coordenadores
e
interessados em atividades voluntárias por meio de
palestras, oﬁcinas e exposições. Durante o evento, a
comunidade acadêmica realiza atendimentos para a
sociedade como orientações jurídicas, visitas comunitárias,
oﬁcinas e recreação. Serviços de saúde também são
ofertados de forma gratuita. Apenas em um dia, durante as
Mostras de Responsabilidades Social, as instituições
Adtalem atendem 17.909 pessoas impactando a
comunidade e promovendo a cultura de voluntariado na
sociedade.
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PESSOAS
BENEFICIADAS
EM 2015 E 2016
Cidadania
Cultura e Educacão
Direito
Saúde
Sustentabilidade

106.441
2.105
15.824
28.479
5.657
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TOTA L
DE BENEFICIADOS

158.506
pessoas

7.838
alunos

919
professores
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