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AFYA NA ESTRADA

 No dia 24 de fevereiro, a Faculdade de Ciências Médicas do Pará – FACIMPA, promoveu o Projeto Afya 
na Estrada, uma ação das unidades Afya, que visa encontros, nos quais palestrantes abordam assuntos 
relevantes e atuais para alunos do ensino médio.

 Tivemos a participação com mais de 70 alunos, mesclando as turmas do 2° e 3° séries. Tivemos 
também a presença de um pai, que foi até o Colégio para saber mais sobre a FACIMPA. 

 O Afya na Estrada aconteceu no Colégio Dom Bosco, em Canaã dos Carajás e abordou os temas “O 
perfil comportamental do estudante e os impactos na vida acadêmica", ministrado pela nossa 
coordenadora do NED, psicóloga Léia Ribeiro e o professor Rennan Adonis fez uma Oficina de primeiros 
socorros com os bonecos (adulto e criança) disponibilizados pela FACIMPA. 

No encerramento, foram realizadas as inscrições para o recebimento de brindes e um sorteio de duas 
inscrições para o vestibular on-line da FACIMPA.

Sobre o evento
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O que é a LAAM?

 A Liga Acadêmica de Acessibilidade Médica – LAAM, é 
um projeto criado por alunos da Faculdade de Ciências 
Médicas do Pará - FACIMPA, que buscam fazer uma ponte de 
contato dos alunos com os pacientes deficientes durante a 
formação acadêmica a partir de ações, estudos e projetos de 
extensão. Afim de que os futuros médicos sejam cada vez 
mais humanos e conhecedores de formas de acolhimento a 
todos, para que se sintam acolhidos e amparados desde o 
espaço físico a qualificação de que os atende. As realizações 
vão além de estudos específicos, pois conseguem abranger 
diversos assuntos médicos e humanos através de 
experiências, para aperfeiçoar as habilidades e atitudes 
médicas na integração do serviço à comunidade baseado em 
seus que abordam: deficiências físicas, cognitivas, visuais e 
auditivas, sejam essas temporárias ou permanentes.
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SE LIGA NA LIGA

MARCELA MARQUES BARBOSA
(PRESIDENTE DA LAAM)DEPOIMENTO:

 “Na minha infância, quando estava começando 
a socializar com outras crianças, eu tinha convivência 
com as particularidades de amiguinhos com variadas 
deficiências, não existia diferença ou preconceito. 
Assim no decorrer da minha vida fiz amigos cegos, 
intelectuais, surdos e físicos, para mim a inclusão foi 
natural, a “sementinha” estava plantada em meu 
coração. Com o passar do tempo, vi muitos destes 
amigos encontrarem barreiras em situações 
cotidianas, em que seriam capazes de realizar ou 
desenvolver naturalmente, como qualquer outra 
pessoa, e eram taxados como incapazes, isso me fez 
idealizar uma sociedade diferente. Hoje curso 
medicina e quero florescer esta ”sementinha” através 
do projeto da Liga Acadêmica de Acessibilidade 
Médica – LAAM, a solenidade de abertura foi o ponta 
pé inicial deste florescer. ”
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AÇÃO SOCIAL DE ALUNOS DA FACULDADE DE
CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ – FACIMPA

"É uma honra participar dessas ações, envolvendo a liga acadêmica com a comunidade. É muito mais que 
aprendizado da técnica, mas sim sobre a experiência da diversidade dos seres humanos, atendendo a 
integralidade, é o cuidado centrado na pessoa, de acordo com a necessidade de cada um. Essas ações 
nos mantêm mais próximos e reforça os laços com a nossa comunidade."

 Dia 19/02 a Liga Acadêmica do Crescimento e Desenvolvimento Infantil da Amazônia – LACDIA, em 
parceria com o projeto SOS Comunidade, fizeram uma ação direcionada para as famílias atingidas pela 
enchente e que estão no abrigo do Ginásio de Esportes da Escola Municipal Doralice de Andrade Vieira, no 
bairro de Belo Horizonte.

Caroline Nogueira, 6° período, integrante da Liga Acadêmica do Crescimento e Desenvolvimento Infantil 
da Amazônia –  LACDIA e SOS comunidade, fala um pouco de como é fazer parte das ações sociais:

 Foram realizadas consultas com médicas professoras da FACIMPA, além de palestras, entrega de 
kits de higiene pessoal e lanche. No total, 70 pessoas, entre adultos e crianças, receberam atendimento.
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Sobre a solenidade de Abertura LAAM
Sonhamos, projetamos e inauguramos!

 Nesta solenidade apresentamos nossa diretoria e dividimos com vocês nossas motivações pessoais 
por acreditar neste projeto além de termos contamos com a presença de representantes de várias 
deficiências que estarão cotidianamente presentes em nossos atendimentos como futuros profissionais da 
saúde, através das experiências por eles já vividas foi exposto o que é o capacitismo, para evitarmos a 
propagação de ações que limitam as reais capacidades e barreiras deste grupo, já que a acessibilidade não 
é um benefício e sim um dever social para tornar o mundo melhor para todos.
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AÇÃO DIA DA MULHER
 No dia 08 de março, data que é comemorada o Dia Internacional da Mulher, foram feitas várias 
ações para homenagear as mulheres que fazem parte do time Facimpa, tanto alunas quanto 
colaboradoras. 

O dia da mulher são todos os dias!

 Importante lembramos que ser mulher é sinônimo de força, determinação e coragem. Em um mundo 
onde, apesar de tantos avanços, as mulheres seguem sendo desvalorizadas e diminuídas, lutar por seus 
direitos se faz necessário. As mulheres merecem respeito, merecem carinho e merecem espaço. 
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FIES

Para consultar demais informações do processo 
acesse o cronograma completo no site da IES.

www.facimpa.edu.br/sites/fies-e-prouni

 A FACIMPA, disponibilizará 05 vagas, que 
serão distribuídas pelo sistema de cotas e ampla 
concorrência.

 A Secretaria Geral da FACIMPA, comunica que 
as inscrições dos candidatos interessados em 
participar do Processo Seletivo FIES -2022/1, 
acontecerá entre os dias 08 a 11 de março de 2022, 
observado o horário oficial de Brasília – DF. As 
inscrições serão realizadas no endereço eletrônico 
(https://mec.gov.br)

NOVIDADE NA FACIMPA

 Esta é uma ação que foi realizada para 
melhorar a comunicação com nosso aluno, 
que foi um dos pontos citados em nossa 
última pesquisa de satisfação (NPS - Net 
Promoter Score). A Facimpa sempre 
melhorando para atender com eficiência 
nosso maior bem, nossos alunos!

 Instalamos várias televisões em 
nossos prédios para termos mais um canal 
de comunicação com nossos alunos e agora, 
além de falar sobre financiamento e 
informações institucionais, as nossas TVs 
estão rodando os horários de aula do dia.
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GRUPO – CUIDAR DE MANEJO E
PREVENÇÃO DO ESTRESSE

E ANSIEDADE 

Prezados Alunos,

 Se jam bem-v i ndo s  ao  Núc leo  d e 
Experiência Discente - NED, aqui é o espaço onde 
os acadêmicos podem buscar atendimento para 
as necessidades comuns do seu dia a dia, aqui por 
meio da construção de um ambiente de escuta e 
reflexão buscamos promover a permanência e o 
bem-estar dos estudantes, identificando as 
demandas e  mobi l izando as es t ru turas 
institucionais voltadas ao desenvolvimento dos 
acadêmicos. Sabemos que o ingresso ao ensino 
superior é complexo e envolve importantes 
desafios para aqueles que iniciam a vida 
universi tária, sendo importante oferecer 
programas que promovam a saúde emocional do 
universitário e o preparará para a realidade 
profissional e para os desafios da carreira. 
Pensando nisso o Núcleo de Experiência Discente 
- NED da Faculdade de Ciências Médicas do Pará 
- FACIMPA, convida você aluno, a participar do 
“CUIDAR” – Grupo de Manejo e Prevenção do 
Estresse e Ansiedade. Nosso objetivo é promover 
aos alunos, habil idades de adaptação e 
enfrentamento ao contexto acadêmico, social, 
pessoal e vocacional por meio de encontros 
semanais que ocorrerão todas as sextas-feiras 
nos períodos matutino e vespertino. No grupo 
trabalharemos temas como, habilidades sociais, 
planejamento dos estudos, at ividade de 
relaxamento e higiene do sono que irão favorecer 
a adaptação e a permanência do aluno ao 
contexto universitário do primeiro ao último 
período, quando ele se depara com a saída para o 
mercado de trabalho. Se a proposta te parece 
interessante, entre em contato conosco.

Edleia Ribeiro – Psicóloga, Coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NED 

Atenciosamente,

(77) 98148-7392
(94) 99909-6487
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POR HELEM MAYLINK
 Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, fizemos uma seleção de especial sobre mulheres 
poderosas e obstinadas que mudaram suas vidas e moldaram a realidade de todos que viviam ao seu 
redor. Aperte o play e inspire-se!

SÉRIE - COISA MAIS LINDA (2019)

Na São Paulo do final da década de 50 está Maria Luiza, 
uma moça conservadora e completamente dependente 
de dois homens: seu pai, Ademar, e o marido dela, 
Pedro. Sua vida toma um rumo completamente 
diferente quando Pedro desaparece ao viajar para o Rio 
de Janeiro a fim de montar um restaurante. Maria Luiza, 
é claro, segue os rastros do marido, mas acaba 
transformando o sofisticado negócio numa casa 
noturna. Em terras cariocas, a jovem descobre então 
um novo mundo na companhia de mulheres feministas 
e liberais e ao som da Bossa Nova. A série nos mostra a 
dura realidade da experiência de ser uma mulher em 
uma sociedade estruturalmente machista e de como 
essa experiência é intensificada quando com mulheres 
negras. Ademais, a série também retrata a violência 
doméstica em relacionamentos abusivos, reforçando a 
importância de discar 180 para denunciá-la.

MOXIE – QUANDO
AS GAROTAS VÃO À LUTA (2021) – FILME

Filme original da Netflix, dirigido por Amy Poehler, retrata a vida 
de Vivian (Hadley Robinson), uma adolescente que acaba de 
ingressar no ensino médio em sua escola, onde a 
superioridade masculina é predominante. Até que uma aluna 
novata negra decide não abaixar a cabeça para as atitudes 
machistas cometidas pelo atleta, chamando a atenção de todo 
o corpo estudantil. Assim, nasce o desejo de mudança dentro 
de Vivian, que resolve dar início a uma revolução feminista 
dentro do ambiente escolar, fundando o grupo 'Moxie'. A trama 
jovem traz reflexões importantes sobre o feminismo e suas 
vertentes, como a interseccionalidade existente no 
movimento, com recortes raciais, culturais, de classe e gênero. 
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