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APRESENTAÇÃO
O presente relatório reafirma o Complexo Educacional FMU e seus graduandos 
como referências na defesa de temas ligados a direitos humanos, qualidade de 
vida e manutenção do meio ambiente. 

A Instituição exercita sua responsabilidade para semear a inclusão e, dessa 
maneira, proporcionar oportunidades de desenvolvimento social em suas mais 
variadas vertentes.

A elaboração do “FMU Social” demonstra o compromisso do Complexo 
Educacional FMU em prestar contas sobre seus feitos a partir de imprescindíveis 
parâmetros éticos. 

Esta edição apresenta o que foi desenvolvido ao longo do ano de 2013. A partir 
de pesquisas qualitativas, números e dados comprovam a eficácia do trabalho 
da Instituição em benefício da comunidade.
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ATENDIMENTO À COMUNIDADE
O Complexo Educacional FMU entende que o conhecimento não deve permanecer 
restrito a suas unidades, docentes, alunos e funcionários. Esse saber científico merece 
ser partilhado com a comunidade para, assim, resultar em troca de experiências e 
aprendizado mútuo. 

A Instituição também destaca uma série de eventos e projetos que beneficiam àqueles 
que a cercam.

Arrecadação de brinquedos em ação realizada pelos graduandos 
de Psicologia no 2° semestre de 2013
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INSTITUTO METROPOLITANO 
DE SAÚDE – IMS 
Entre as iniciativas que contribuem para a formação dos graduandos, existe o Instituto 
Metropolitano de Saúde (IMS) localizado nos Campi Liberdade e Santo Amaro. 

Responsável por realizar todos os serviços de saúde à comunidade, a iniciativa oferece 
atendimento integrado e abordagem multidisciplinar. 
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Criado há 30 anos, o Instituto tem sua estrutura 
dividida em núcleos de Análises Clínicas, Enfermagem, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Musicoterapia, Nutrição, 
Odontologia e Psicologia. 

O IMS reforça o compromisso social da Instituição ao 
colocar em prática os conteúdos transmitidos em sala 
de aula, assim como a interação entre estudantes e 
profissionais de diferentes áreas da saúde. Ao facilitar o 
acesso para pessoas com limitações financeiras a partir 
de descontos especiais, a FMU garante a efetividade 
de suas políticas de acessibilidade e contribuição para 
o desenvolvimento das regiões em que atua. 
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Confira abaixo os números de pessoas atendidas e procedimentos realizados pela FMU 
em 2013:

CLÍNICAS Número de pessoas atendidas em 2013
Clínica de Odontologia 3192
Clínica de Fisioterapia 2211
Clínica de Musicoterapia 564
Clínica de Fonoaudiologia 550
Clínica de Psicologia 1955
Clínica de Nutrição 796
Laboratório de Análises Clínicas 652
TOTAL 9920
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CLÍNICAS Número de atendimentos Realizados em 2013
Clínica de Odontologia 12768
Clínica de Fisioterapia 11055
Clínica de Musicoterapia 2256
Clínica de Fonoaudiologia 1780
Clínica de Psicologia 9775
Clínica de Nutrição 1194
Laboratório de Análises Clínicas 1255
TOTAL 40083
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HOSPITAL VETERINÁRIO

O Hospital Veterinário (Hovet) da FMU, anexo do curso de 
Medicina Veterinária, é sediado no Real Parque, na região 
sul de São Paulo.

No Hovet são realizados atendimentos clínicos e cirúrgicos 
e, ainda, projetos de extensão voltados à população, como 
a campanha de castração e posse responsável de animais.

Em 2013, foram realizados, aproximadamente, 10.249 aten-
dimentos e 1.337 cirurgias.

O HOVET realiza o atendimento clínico e cirúrgico de animais de grande e pequeno 
porte, aves e animais silvestres em uma infraestrutura completa que possibilita a 

prática da profissão de forma eficaz e o atendimento à comunidade.
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As atividades do Hospital Veterinário desenvolvem o repertório prático do aluno, ofertando 
condições de crescimento técnico e senso de cidadania pelo serviço prestado à população 
com preços acessíveis.
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AÇÃO DE SAÚDE 
Em 2013, o IMS realizou a 12ª edição da “Ação de Saúde” como parte das atividades ligadas 
aos cursos de Saúde. Este evento já é tradição na FMU e perdura há mais de uma década. 
Trata-se de um projeto de utilidade pública que integra serviços de todos os cursos da área 
em prol da comunidade. 
Durante a “Ação”, o Complexo Educacional FMU disponibiliza seus recursos humanos 
(professores, alunos e funcionários) e infraestrutura física para atender a demanda paulistana 
no trabalho de orientação, conscientização e enfrentamento de problemas que afetam a 
população. O evento foi realizado no Campus Santo Amaro.
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Número de Atendimentos Realizados na 12ª Ação de Saúde

Cursos Envolvidos Atividades Desenvolvidas
Número de Atendimentos 

Realizados

Enfermagem

Aferição de Pressão Arterial 447
Vacinação Dupla Adulto 85
Vacinação para Hepatite 77
Vacinação Tríplice Viral 64

Musicoterapia
Oficina Interativa 80
Oficina de Instrumentos 60
Stand de Atendimento 15

Biomedicina Exames de Glicemia 730
Fisioterapia Atendimentos e Orientações 181

Fonoaudiologia

Triagem Auditiva 152
Triagem de Linguagem Oral 38
Triagem de Voz 70
Triagem de Motricidade Orofacial 71

Nutrição Avaliação e Orientação Nutricional 213
Estética Tratamento Estético facial 340

Educação Física Avaliação da Composição Corporal 224

Medicina Veterinária
Vacinação Anti-rábica 50
Vacinação V10 50
Avaliação Clínica em Animais: 15

Ciências Biológicas Orientações sobre Reciclagem de Lixo 250
Farmácia Tipagens Sanguíneas 672

Radiologia Orientações Sobre Radiografias 135
Ciências Sociais Orientações sobre o SUS 211

Odontologia
Exames Clínicos 275
Atendimentos de Urgência 3

Psicologia

Plantão Psicológico 58
Brinquedoteca 26
Orientação Vocacional 11
Inventários de Estresse/Depressão 111

 TOTAL 4714
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Ao oferecer condições de acesso às pessoas com 
limitações financeiras por intermédio de descontos, 
a FMU garante a efetividade de suas políticas de 
acessibilidade e contribuição para o desenvolvimento 
nas regiões em que atua. A Instituição também contribui 
socialmente com a ajuda de seus métodos de educação 
inclusiva, isto é, ações e parcerias que oferecem 
bolsas de estudo (parciais e integrais) e democratizam 
o acesso ao Ensino Superior de qualidade. O FIES, 
Programa de Financiamento Estudantil do Governo 
Federal, está entre os benefícios oferecidos pelo 
Complexo Educacional FMU para facilitar o ingresso 
de novos profissionais qualificados no mercado. Vale 
ressaltar que, ao longo de 2013, foram concedidas 
mais de 20 mil bolsas de estudos.

Outro exemplo prático da educação inclusiva da FMU é sua cooperação com a FIESP e a 
SPTuris, organizações envolvidas no projeto “Produção Mais Limpa”. A empreitada visa melhorar 
condições de produção e manter a vitalidade dos ambientes em que se situam os Campi 
da Instituição. Entre outras formas de contribuir para o bem-estar comunitário, o Complexo 
Educacional FMU investe em coleta seletiva de resíduos, programas de redução no gasto de 
energia elétrica, água e insumos.  Na mesma linha, os cursos são pensados para estabelecer 
ações que privilegiem o patrimônio histórico e a produção artística.
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As ações sociais da Instituição têm continuidade com a Graduação em Direito por 
meio do Núcleo de Práticas Jurídicas, criado para solucionar, de forma mais rápida 
e econômica, questões processuais do cotidiano do cidadão. Em 2013, o núcleo 
realizou 4427 atendimentos e obteve 90% dos casos e procedimentos. 

Ainda no aludido ano, o curso de Ciências Contábeis auxiliou o preenchimento da 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) no mês de abril, tendo como 
base o ano de 2012. O atendimento foi feito por estudantes que, supervisionados 
por seus respectivos professores, ajudaram – aproximadamente - 120 pessoas e 
arrecadaram 80 quilos de alimentos não perecíveis para projetos de caridade. 

Já o curso de Nutrição, um dos mais tradicionais do Complexo Educacional FMU, 
destacou-se pelas 8ª e 9ª edições do programa “Perder para ganhar”. A empreitada, 
que soma a perda de mais de 160kg de seus participantes, é gratuita e aberta a toda 
comunidade. Em 2013, o projeto atendeu – aproximadamente – 120 pessoas com 
encontros semanais ao longo de dois meses. 

Por fim, o Banco Metropolitano de Empregos & Estágios – BME&E, serviço da FMU 
focado no encaminhamento dos nossos alunos para o mercado de trabalho, registrou 
convênios com 4362 empresas apenas em 2013. O aumento constatado foi de 
120% em relação a 2012, cuja soma de parceiros resultou em 1984 conveniados.
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Parcerias Internacionais
O Complexo Educacional FMU está sempre em busca de conteúdos programáticos que 
enriqueçam a vida profissional e acadêmica de seus alunos. Para tal feito, a Instituição 
mantém convênios com grandes instituições de ensino internacionais. Em 2013, a 
FMU firmou novas parceiras com a Universidade do Porto, a Universidade da Cidade 
do México e a Universidade de Califórnia Irvine. Além das três novas conveniadas, a 
Instituição promove projetos de pesquisa, iniciação científica, intercâmbio de alunos e 
docentes para Universidade Sorbonne, Angers, Universidade de Nanterre, Paris 8 de 
Vincennes - Saint-Denis e Paris-Est Crétei (todas na França), Universidade de Samford 
(Estados Unidos), Universidade de Lodz (Polônia), Universidade de Salamanca 
(Espanha), Universidade de East London (Inglaterra), Instituto Politécnico de Tomar 
(Portugal) e Universidade de Nápoles Federico II (Itália). As parcerias ainda propiciam 
que os graduandos publiquem artigos e participem de congressos internacionais.
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