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Formulário para Registro de Projetos de Extensão Universitária 

 
 

Ano 2018  

 

Título do Projeto: Fé com ação – UNIFATEA em ação  

 

Tipo de Projeto: Unifatea em ação  
Projeto novo (   )                    Projeto em continuidade ( x )  Outros (   ) 

 

Curso / Núcleo: NEXT – Relações Comunitárias 
 
 

Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA – LORENA – SP 
Avenida Peixoto de Castro, 539 – CEP 12606-580 – Vila Celeste – Lorena / SP  
Telefone: (12) 212422830  
E-mail: secretaria_fatea@fatea.br 
 

 
Descrição Sumária do Projeto: Desenvolver atividades em parceria com projetos que 
vise a cidadania. Diante disso o UNIFATEA EM AÇÃO participou do projeto FÉ COM 
AÇÃO realizado na igreja Assembleia de Deus em Lorena. A qual programou várias 
atividades objetivando pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, realizando 
obras de Assistência Social e Educacional junto à Comunidade, colaborando com as 
entidades governamentais para o desenvolvimento de uma sociedade pacífica, ordeira e 
progressista, tendo como missão a melhora de sua qualidade de vida e saúde.  
Tendo em vista em vista, programou um evento de Ação de Graças desta Igreja, 
intitulado “Fé com Ação”, onde os estudantes de várias áreas do conhecimento 
orientou a comunidade presente. O evento iniciou das 09:00 e término às 17:00 horas no 
dia 16 de Junho do corrente ano. Os cursos que foram são pedagogia e enfermagem.  

 

 
 

Objetivo Geral: Apoiar eventos da comunidade que visem cidadania  

 

Objetivos Específicos: Contribuir com a comunidade; 

Oportunizar ao aluno a extensão universitária; 

Apoiar iniciativas que visem a cidadania. 
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Metodologia: Alunos do curso de enfermagem ofereceram seus conhecimentos na área 

de aferição de pressão, orientação sobre saúde;  

 

 

Nome do coordenador do projeto: Profª Bruna Pinheiro Ferreira Concolato (Enfermagem)  
                                                       Profª Drª. Cristina Marcelino Bento (Pedagogia)  
 
E-mail do coordenador: next@fatea.br  
Alunos:  

 
 

Grandes Áreas de Conhecimentos Abrangidas pelo projeto: 
(  ) Ciências Agrárias e Veterinárias 
(  ) Ciências Biológicas e Fisiológicas 
(x ) Ciências Humanas 
(  ) Ciências Sociais Aplicadas 
( x ) Ciências da Saúde 
(  )  Engenharias 
( x ) Linguística, Letras e Artes 

 
 

Áreas Temáticas: 
(   ) Comunicação  
(   ) Cultura 
(  ) Direitos Humanos e Justiça 
( x  )  Educação 
(   ) Meio Ambiente 
( x )  Saúde 
(   ) Tecnologia e Produção 
(   ) Trabalho 

 

Beneficiário / Clientela: 120  

Equipe envolvida na execução: 

( 4  ) Número de docentes  

( 1  ) Número de graduandos bolsistas 

( 25  ) Número de graduandos não bolsistas 

(   ) Técnicos 

(  ) Externos 

 

Categoria do Projeto: ( x ) Temporário                      (  ) Permanente 

Período de Realização: 16/06/2018 

Instituições Parceiras: Igreja Evangélica Assembleia de Deus  

Contato – Pastor Orlando - 981488606 
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Cronogramas: realização 16/06 

 

Avaliação de Resultados:  

 

 

Produtos Acadêmicos gerados (pesquisa, leituras, documentários, relatórios, artigos, 
entre outros):  

 

 

Total de Pessoas Beneficiadas: 120  

 

 

 

FOTOS: Nilton Cezar Marcelino  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Link: http://unifatea.edu.br/index.php/pt/item/1095-next-unifatea-e-alunos-participam-

do-evento-fe-com-acao 
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