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Em quase 50 anos de existência, o Complexo Edu-
cacional FMU | FIAM-FAAM tornou-se referência 
quando o assunto é ensino de qualidade dentre as 
demais instituições de ensino de seu segmento. Em 
2015, isso ficou evidente com as diversas iniciativas 
em que a Instituição esteve envolvida e que contribu-
íram diretamente para a evolução profissional de seus 
estudantes, assim como a contribuição social para a 
comunidade e o desenvolvimento de seus docentes 
e colaboradores, premissas que estão intrínsecas no 
DNA da instituição.

Um dos destaques acadêmicos foi a obtenção das 82 
estrelas no Guia do Estudante da Editora Abril, re-
conhecida como a maior publicação do Brasil para 
orientação do vestibulando, que colocou a Instituição 
novamente entre as melhores do País. Outro impor-
tante reconhecimento foi a classificação de 25 cursos 
do Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM entre 
os 10 melhores na classificação das instituições pri-
vadas de São Paulo pelo Ranking Universitário Folha 
(RUF), avaliação anual do ensino superior nacional 
criado pelo Jornal Folha de S.Paulo, com destaque 
para o curso de Educação Física que conquistou o 1º 
lugar em São Paulo (Estado).

Por meio de parcerias e ações de empregabilidade, 
os estudantes puderam enriquecer seus conhecimen-
tos e ampliar suas experiências acadêmicas e pro-
fissionais. Assim como as iniciativas que agregaram 
uma perspectiva internacional, garantindo aos alunos 
a ampliação de seus horizontes, além de dar-lhes a 

possibilidade de se desafiar acadêmica e profissional-
mente no segmento em que escolheram para atuar. A 
partir de cursos de férias, palestras e eventos inter-
nacionais, os alunos do Complexo Educacional FMU 
| FIAM-FAAM puderam vivenciar a internacionalidade 
dentro e foram dos campi da Instituição.

No âmbito da responsabilidade socioambiental, o 
Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM desenvol-
veu uma série de ações voltadas ao atendimento e à 
prestação de serviço tanto ao público interno como 
também à comunidade. Um exemplo disso foi a ar-
recadação de 10 mil litros de água destinados às 
vítimas do desastre ambiental da cidade de Maria-
na (MG). Também é necessário destacar o trabalho 
realizado pelo Núcleo de Apoio Discente e Docente 
(NADD), que possui um projeto contínuo de acolhi-
mento e promoção de ações de inclusão e acessibili-
dade plena aos estudantes deficientes na Instituição. 
O ano de 2015 foi muito produtivo. Neste Relatório 
será possível conferir todo empenho e esforço dedica-
do por alunos, professores e colaboradores para que 
as iniciativas desenvolvidas no Complexo Educacional 
FMU | FIAM-FAAM gerem resultados com impactos 
positivos em toda a sociedade.

Boa leitura!

mArCo ANToNio DA siLVEirA sANTos
Diretor Geral

ProFª. sArA PEDriNi mArTiNs
Reitora

APrEsENTAÇão
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PErFiL: 
ComPLExo EDuCACioNAL 
Fmu|FiAm-FAAm
O Complexo Educacional FMU|FIAM-FAAM é referên-
cia, há quase 50 anos, na qualidade de ensino e em-
pregabilidade de seus alunos, sendo composto pelo 
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas 
Unidas (FMU), criado em 1968, e pelo FIAM-FAAM 
Centro Universitário, instituído na década de 70.

Ao longo desses anos, milhares de alunos passaram 
pelos bancos escolares do FMU | FIAM-FAAM, rece-
bendo sólida formação educacional para se capaci-
tarem como profissionais com elevado nível e desem-
penho para atuar nos diferentes setores de atividades 
econômicas e sociais, tanto no setor privado como no 
público.  A aceitação desses profissionais pelo merca-
do de trabalho é o melhor atestado de excelência do 
ensino da Instituição. 

Sempre atento às mudanças socioeconômicas-cul-
turais, o FMU | FIAM-FAAM procura acompanhar as 
tendências do mercado e, nesse período, focou-se em 
criar novos cursos em diferentes áreas do conheci-
mento, adotar novas tecnologias de ensino, capacitar 
docentes, ampliar laboratórios e clínicas, reorganizar 
procedimentos administrativos e estreitar seus laços 
com a comunidade, com o intuito de tornar o aluno 
apto a entender esse processo de transformação pelo 
qual toda sociedade passa, além de torná-lo partici-
pante ativo nesse mundo em constante evolução.

Em 2014, o Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM 
passou a integrar a rede internacional de universidades 
Laureate, composta por mais de 70 instituições 
de ensino superior no mundo, reunindo mais de 
um milhão de alunos e oferecendo uma formação 
científica, cultural, tecnológica e humanística de alta 
qualidade na construção de um País melhor.

Atualmente, a Instituição oferece cursos em diversas 
áreas do conhecimento, ministrados na Graduação, 
Pós-graduação (Especialização e MBA), cursos de Ex-
tensão e Mestrados em Direito, Saúde Ambiental, Ar-
quitetura, Administração (Acadêmico e Profissional) 
e Jornalismo. Além disso, possui estrutura moderna, 
campi de fácil acesso e professores especialistas, 
mestres e doutores, que oferecem aos estudantes um 
ensino diferenciado e inovador.

missão

Promover um ensino superior acessível e de excelência 
para a formação de profissionais com valores éticos e 
competências destacadas para o Mundo do Trabalho 
cada vez mais globalizado e competitivo, bem como 
formar cidadãos comprometidos com a construção de 
uma sociedade melhor e sustentável.

Visão

Ser a maior e melhor instituição de ensino superior 
no seu segmento, promovendo: a Empregabilidade e 
a Inclusão Social.

PiLArEs

•	 Excelência no Ensino

•	 Infraestrutura e Inteligência Operacional

•	 Excelência nos Serviços Estudantis

•	 Geração de Empregabilidade ao Aluno

•	 Gestão por Processos



O Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM enten-
de que para manter o foco em seu público principal, 
os alunos, é necessário ter seu olhar também voltado 
para seus mais de 3 mil colaboradores e docentes. 
Pensando nisso, a Instituição dispõe de diversos pro-
gramas de educação continuada e desenvolvimento 
direcionados a todos os níveis profissionais para man-
tê-los atualizados e alinhados às tendências do seg-
mento de educação. 

Ao longo de 2015, a Instituição promoveu uma média 
de 24 treinamentos voltados aos colaboradores, com 
o intuito de ampliar seus conhecimentos, promover si-
nergia de gestão e consolidar conceitos relacionados à 
estratégia da rede. 

Os treinamentos de mais destaque foram:

•	 CóDigo DE CoNDuTA E ÉTiCA |       
PoLíTiCA ANTiCorruPÇão

O objetivo do treinamento foi estabelecer prin-
cípios de integridade e comportamento ético, 
assim como responsabilidades mútuas, para 
com alunos, financiadores de crédito estudan-
til, fornecedores, acionistas e o público em ge-
ral. Adesão de 74% dos convidados.

•	 gAP (gEsTão DE ALTA 
PErFormANCE)

Treinamento voltado para auxiliar os líderes e 
talentos de uma organização a amplificar seus 

resultados, encontrar espaços de oportunidades 
para se destacar e ser reconhecido como um 
profissional de alta contribuição em um am-
biente de performance e complexidade. O trei-
namento focou-se em preparar os participantes 
para atuar em níveis superiores de complexida-
de, ganhando inovação e velocidade para aten-
der às expectativas de seus clientes, gestores e 
equipes de trabalho. Adesão de 87% dos con-
vidados. 

•	 iNCLusão E DiVErsiDADE 

Despertar nos profissionais a possibilidade de 
desenvolver cultura de inclusão. Garantir a pro-
moção de respeito, valorização e incentivo a 
diversidade, formando uma cultura organizacio-
nal que inclui pessoas com deficiência e enten-
de as diferenças de todos os indivíduos. Adesão 
de 64% dos convidados. 

•	 iNTEgrAÇão iNsTiTuCioNAL

Reduzir o tempo de adaptação e treinamento, 
proporcionar maior segurança na execução 
das atividades, estabelecer uma relação de 
confiança, auxiliando no relacionamento com 
os demais funcionários. Adesão de 100% dos 
convidados.
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EsCoLAriDADE Dos CoLAborADorEs

TiTuLAÇão Do CorPo DoCENTE

PúbLiCo iNTErNo



A capacitação do corpo docente também é um dos 
focos de atenção da Instituição. Ao longo de 2015, o 
público contou com mais de 15 cursos on-line, pales-
tras e webinars. Os cursos, em sua maioria com carga 
horária de 20 horas, trouxeram como tema principal o 
aprendizado sob diversas óticas, como: aprendizagem 
baseada em problemas, colaborativa e por competên-
cia, entre outras. 

O resultado desses treinamentos foi a formação de 
docentes com completo entendimento e habilidades 
na aplicação das diversas metodologias disponíveis no 
segmento. Os docentes também contaram com cursos 
ministrados em inglês para reflexão e conhecimento 
de caminhos e diretrizes sobre as tipologias de Pes-
quisa Acadêmica, promovendo discussões sobre estra-
tégias e tipos de avaliação para implantação em sala 
de aula. 

Nesse período foi promovido também o Mentoring Do-
cente, um encontro para reflexão e troca de experiên-
cias sobre a prática pedagógica. Na ocasião foi possível 
realizar o mapeamento das principais potencialidades 
dos docentes relacionados à prática pedagógica, de-
bate sobre as novas metodologias, desenvolvimento de 
estratégias, mecanismos e abordagens pedagógicas 
inovadoras e reconhecimento das responsabilidades, 
atribuições e exigências do docente. 

Outro destaque ficou para os dois webinars realizados 
no ano:

•	 ENsiNo HíbriDo, sEmiPrEsENCiAL 
E oN-LiNE: ExPLorANDo miTos E      
mELHorEs PráTiCAs 

Ministrado por Barry Sugarman, vice-presiden-
te de Planejamento Estratégico e Iniciativas de 
Produto da EPTI (Produtos de Educação, Tec-
nologia e Inovação) da Laureate Network Office, 
o webinar teve a proposta de discutir as prin-
cipais preocupações dos educadores a respeito 
da era digital no ensino, além de apresentar as 
melhores práticas nessa área.

•	 boA PEDAgogiA É boA PEDAgogiA, 
iNDEPENDENTE DE moDALiDADE 

Ministrado por Sue Subocz, diretora executiva 
de Estratégia Digital, Design e Desenvolvimen-
to da Laureate Network Office, o webinar teve 
como foco o compartilhamento de princípios 
básicos para planejamento de aula, elaboração 
de instruções e desenvolvimento de atividades 
práticas no meio on-line.

Voltada especificamente para especialistas, coordena-
dores, gerentes, diretores, pró-reitor, reitor e diretor-
geral, a Academia de Desenvolvimento de Liderança 
(ADL) é uma das iniciativas implantadas pelo Comple-
xo Educacional FMU | FIAM-FAAM para agregar mais 
conhecimentos aos líderes, auxiliando no desenvolvi-
mento de suas habilidades e competências. 

Em 2015, foram realizados três módulos da ADL:

•	 móDuLo i : gEsTão FiNANCEirA 

Ensinar aos líderes os fundamentos da gestão 
financeira e dar-lhes o entendimento básico so-
bre demonstrações financeiras (Balanço Patri-
monial e DRE) e índices financeiros, tais como 
Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio e 
EBITDA. Adesão de 65% dos convidados. 

•	 móDuLo ii : gEsTão DE DEsEmPENHo 
E mEriToCrACiA 

Proporcionar uma visão da gestão de desempe-
nho, onde a avaliação torna-se uma ferramenta 
para o desenvolvimento das pessoas, o reconhe-
cimento meritocrático e a ampliação dos resul-
tados. Adesão de 53% dos convidados. 

•	 móDuLo iii : gEsTão DE muDANÇA

Preparar os profissionais para os cenários de 
mudanças na Instituição, possibilitando aos 
participantes a compreensão e prática dos com-
portamentos que os levarão a um melhor de-
sempenho nestes ambientes. Adesão de 86% 
dos convidados. 

No âmbito acadêmico, a Instituição disponibiliza  o 
programa Lidera – Academia de Desenvolvimento da 
Liderança Acadêmica, direcionado a coordenadores 
de curso e coordenadores adjuntos de curso. Tem o 
objetivo de aprimorar as competências e os conheci-
mentos a respeito de temas primordiais para o seg-
mento da educação superior e do negócio do Com-
plexo Educacional FMU|FIAM-FAAM. Entre outubro e 
novembro foram realizados dois módulos do programa:

•	 móDuLo i : CoNHECENDo A LAurEATE

 84% do público capacitado.

•	 móDuLo ii : Qs sTArs E HErE For 
gooD 

86% do público capacitado.
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Na avaliação do Ministério da Educação (MEC), de ja-
neiro a dezembro de 2015, o Complexo Educacional 
FMU|FIAM-FAAM contou com visitas de avaliação in 
loco do MEC, com o objetivo de verificar a situação 
de alguns cursos, promovendo reconhecimento ou re-
novação de reconhecimento de alguns programas de 
graduação. Além disso, no mesmo período, ocorreu a 
divulgação dos Conceitos Preliminares de Curso (CPC) 
obtidos pela Instituição.

Essas atividades geraram os seguintes resultados para 
o FMU | FIAM-FAAM:

rECoNHECimENTos 
E PArCEriAs 
ACADêmiCAs
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12 

23

rECoNHECimENTos
DE Cursos

AVALiAÇõEs in loco, 
CoNsoLiDANDo 14 
Cursos Com CoNCEiTo 
FiNAL 4 E DEsTAQuE 
PArA o Curso DE 
DirEiTo Com CoNCEiTo 
FiNAL 5

19 rENoVAÇõEs DE
rECoNHECimENTo
DE Cursos

10 Dos 15 Cursos
AVALiADos obTiVErAm 
CPC 3 ou 4



rANKiNgs NACioNAis
Em 2015, o Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM 
consagrou-se como uma das melhores instituições 
privadas de ensino superior do Brasil na avaliação do 
Guia do Estudante 2015 ao conquistar 82 estrelas na 
publicação. 

A avaliação, realizada pela Editora Abril, tem o objetivo 
de identificar e valorizar as melhores Instituições de 

mELHorEs uNiVErsiDADEs 2015

PArCEriAs
As parcerias acadêmicas são um fator importante para 
a Instituição, pois por meio delas é possível aproximar 
os alunos do mercado de trabalho. Em 2015, nasceu 
a Liga Universitária de Robótica (LUR), com o objeti-
vo de promover encontros e reuniões para a troca de 
conhecimentos e experiências entre os alunos que se 
interessam por robótica, possibilitando o desenvolvi-
mento e a construção de dispositivos como robôs. 

Ensino Superior (IES) de acordo com o desempenho 
apresentado na análise, que consiste na aplicação 
de uma pesquisa de opinião e avaliação criteriosa de 
professores, coordenadores de cursos e especialistas 
em educação. No total, 25 cursos de graduação nas 
áreas de exatas, humanas e biológicas da Instituição 
foram avaliados, confirmando sua posição de tradição 
e qualidade no cenário educacional brasileiro.

Já na edição 2015 do RUF (Ranking Universitário 
Folha), avaliação anual do ensino superior do Brasil 
criado pelo Jornal Folha de S.Paulo, o Complexo Edu-
cacional FMU | FIAM-FAAM contou com 25 cursos 

Por meio da LUR, a Instituição firmou uma parceria 
com a SEMI Engenharia, que ficou responsável por 
fornecer as peças usadas na construção do robô Allu-
miniun desenvolvido pela LUR e utilizado no evento 
INOVAE – Inovações em Engenharia e Tecnologia da 
Informação: Projetos, Pesquisas e Tecnologias, e tam-
bém com a EPSON do Brasil, que se responsabilizou 
pela impressão dos materiais de divulgação do projeto.
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1º 2º 3º
•	Educação	Física

•	Engenharia	de	
			Controle	e	Automação
•	Farmácia

•	Biomedicina
•	Engenharia	Mecânica
•	História	
•	Serviço	SocialLugAr LugAr LugAr

listados entre os 10 melhores na classificação das ins-
tituições privadas de São Paulo, tendo destaque para 
os seguintes cursos que se classificaram entre as três 
primeiras colocações em suas áreas:



Sempre atento às demandas do mundo globalizado, o 
Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM oferece aos 
seus estudantes oportunidades de estágios, estudos 
em outros países na forma de programas internacionais 
de curta duração, palestras com personalidades 
internacionais que agregam conhecimento e uma 
visão ampla sobre assuntos de interesse mundial. As 
ações são promovidas por meio do Global Office, um 
ambiente que oferece as ferramentas necessárias para 
que o aluno desenvolva sua carreira e também vivencie 
experiências educacionais de âmbito internacional.

No ano de 2015, quase 7.500 alunos realizaram está-
gio não obrigatório, sendo que a Escola de Direito re-
presentou 38% do total geral de estagiários. No mes-
mo período, o FMU | FIAM-FAAM estabeleceu uma 
parceria com a Universidade de Lodz, na Polônia, que 
possibilitou o envio de 20 alunos e dois professores 
para um curso de verão durante o mês de julho na 

Polônia. Em contrapartida, a Instituição recebeu 15 
alunos e dois professores poloneses para um curso de 
verão em fevereiro no Brasil.

Em julho, 49 estudantes tiveram a oportunidade ex-
clusiva de participar dos programas de férias na Santa 
Fe University of Art and Design, nos Estados Unidos:

Programa	VEI	(Vacation	English	Immersion)
Programa de imersão em inglês para todos os níveis, 
baseado na metodologia “learn-by-doing”, englobando 
aulas teóricas e atividades culturais. 

ProgrAmA ArTFEsT15
Festival de criatividade e inovação, composto por 
workshops e atividades culturais, sendo exclusivo para 
as áreas de Comunicação, Artes, Arquitetura, Design 
e Moda. 

iNTErNACioNALiDADE 
E EmPrEgAbiLiDADE
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No Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM, os 
programas são oferecidos a partir de parcerias com 
instituições integrantes da Laureate International 
Universities ou por meio de parceiros externos, como 
instituições financeiras. Em julho, por exemplo, uma 
aluna do FMU | FIAM-FAAM foi contemplada com bol-
sa de estudos pelo programa internacional TOP China, 
por meio da parceria com o Santander Universidades. 
A estudante pôde escolher entre a Universidade de 
Shangai Jiao Ton e a Universidade de Peking, além 
de participar de um programa que fez um paralelo en-
tre política, economia e cultura brasileiras e chinesas. 
Também por meio de parceria com o Santander Uni-
versidades, quatro alunos foram contemplados com 
bolsas de estudos pelo Programa de Bolsas Ibero-A-
mericanas, podendo aproveitar um programa interna-
cional de curta duração na Universidade do Porto. 

A Itália também fez parte dos destinos de interna-
cionalidade. Dez alunos participaram do Programa 
Internacional na University of Fermo, na Itália, um 
programa de extensão destinado aos alunos do Direito 
(Mestrado e Graduação), no qual puderam se aprofun-
dar, durante uma semana, sobre diversos temas, tendo 
como pilar a Sociologia da Constituição.

Ao longo do ano, o Global Office também promoveu 
duas campanhas para concessão de bolsas de inglês 
on-line do curso “Meu Inglês”, da plataforma Pearson. 
Um total de 106 alunos foram beneficiados com as 
bolsas e tiveram acesso a todo conteúdo do programa, 
bem como professor disponível pelo chat para tirar 
dúvidas. Além disso, entre os meses de setembro e 
dezembro, 39 colaboradores tiveram a oportunidade 
de participar do curso de inglês LOLS – Laureate On-
line Language School, em que puderam aperfeiçoar o 
idioma, por meio de textos e exercícios de áudio que 
possibilitaram a imersão na cultura da língua inglesa.

Focado na experiência internacional do aluno, o Com-
plexo Educacional FMU | FIAM-FAAM também promo-
veu a transmissão de eventos internacionais nos cam-
pi, como o WOBI – World of Business Forum 2015, 
realizado em Nova Iorque. Em novembro, 129 alunos 
foram impactados com a transmissão ao vivo, que 
teve o objetivo de gerar experiências, conhecimentos 
e oportunidades de desenvolvimento profissional por 
meio de palestras sobre os mais variados assuntos da 
área de negócios. Uma estudante da Instituição foi 
selecionada para atuar como âncora durante o evento 
em Nova Iorque, tendo a chance de entrevistar alunos 

de diversas instituições da rede Laureate, assim como 
palestrantes presentes. 

Outro evento transmitido para 94 alunos foi o CGI – 
Clinton Global Initiative 2015. Com o tema “Futuro 
do Impacto”, o evento reuniu os mais ilustres líderes 
mundiais para discutir, criar e implementar soluções 
inovadoras para os desafios mais urgentes do mundo 
para a próxima década, transformando boas ideias em 
ações reais. 

No mês de dezembro, o Complexo Educacional FMU 
| FIAM-FAAM também teve a honra de receber o re-
presentante do Reino Unido, Tony Blair, para a pales-
tra internacional “Tony Blair – As oportunidades e os 
desafios da globalização”. O evento, promovido pela 
Instituição e pela Laureate International Universities, 
reuniu 100 alunos e 60 professores, coordenadores e 
colaboradores, assim como empresários, educadores e 
autoridades, além de ser transmitido simultaneamente 
aos campi do FMU | FIAM-FAAM.
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O Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM 
busca mais que ensino. Busca formar cidadãos e 
profissionais criativos e críticos. Nesse sentido, não 
se deve apenas ensinar, mas orientar os alunos para 
que sigam em direção ao aprendizado. Com esse foco, 
a Instituição abrange diversas ferramentas de ensino, 
como monitorias, oficinas, concursos e palestras, 
entre outros. 

As monitorias promovem acompanhamento e auxílio 
das atividades realizadas pelo professor titular em sala 
de aula, além de contribuir para a inclusão educacio-
nal universitária, quando o aluno monitor atua junto 
ao estudante a ser incluído. Em 2015, 174 alunos de 
diversos cursos desenvolveram atividades de monito-
ria na Graduação, auxiliando professores em ativida-
des de sala de aula e aplicações de prova.

Na graduação em Moda, os alunos são estimulados a 
explorar novos materiais e tentar traduzir ideias em 
formas, visando despertar a criatividade para superar 
desafios. Elencar novos temas e materiais faz com que 
os alunos possam exercitar seus conhecimentos em 
modelagem, costura e criatividade, transformando a 
sala de aula em um laboratório, um local que privile-
gia mentes criativas.

Durante a 8ª Semana de Moda, os alunos de Moda pu-
deram expor seus lenços estampados, produzidos em 
sala de aula, e participar da Oficina de Crochê, com 
intuito de mostrar a importância e diversidade da arte 
manual, com aplicações na moda vestuário, acessó-
rios, como peça inteira e como aviamento. Esse evento 
criativo desenvolve a pesquisa, projeto e execução das 
estampas como produto final, tornando-se uma exce-
lente oportunidade para que o aluno conheça todas as 
etapas do processo de criação.

Ao longo do ano, os alunos também tiveram a oportu-
nidade de ampliar seus conhecimentos por meio de 
diversas palestras realizadas. Uma delas foi o evento 
com o Embaixador do Azerbaijão, transmitida on-li-
ne, em novembro, no auditório da Casa Metropolitana 
do Direito, com o objetivo de promover a colaboração 
acadêmica e a internacionalização por meio de uma 
rede de 24 pessoas.

Os alunos de Arquitetura e Urbanismo puderam parti-
cipar de diversos eventos que os aproximaram dos tra-
balhos e projetos de renomados profissionais da área, 
como Alexandre Kuroda, Dalva Thomaz e Boldarini 
Arquitetos e Associados, entre outros. No decorrer do 

ano também foram promovidas seis exposições e mos-
tras de artes e maquetes de estudantes de Arquitetura 
e Urbanismo. Os alunos também tiveram a oportuni-
dade de participar de uma série de concursos promovi-
dos nesse período, como o I Concurso Fotográfico dos 
Rios Paulistas, promovido pela Instituição, que contou 
com o envolvimento de 94 estudantes.

Com o objetivo de garantir um ensino de qualidade 
e com foco no desenvolvimento de todos os alunos, 
o Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM dispo-
nibilizou aos estudantes, ao longo do ano de 2015, 
quatro cursos de nivelamento de aprendizagem, que 
contaram com a participação média de mais de 2 mil 
alunos:

ÉTiCA E CiDADANiA

Uma introdução ao tema, com o objetivo de proporcio-
nar um espaço de reflexão sobre assuntos importantes 
e atuais do cidadão de forma a não só conhecer os di-
reitos de todos como também respeitar esses direitos 
nas relações pessoais e profissionais. 

FuNDAmENTos DE mATEmáTiCA

Focado em auxiliar o aluno a melhor compreender a 
matemática e os seus usos, com conteúdo voltado à 
organização do pensamento lógico e utilização de fer-
ramentas matemáticas nos problemas do cotidiano. 

HábiTos DE EsTuDo

Tem a proposta de contribuir para uma melhora do 
estudo do aluno, promovendo a discussão de diver-
sos temas: como organizar seu tempo, como aprovei-
tar melhor suas leituras, como organizar seus textos e 
como organizar seu pensamento. 

LíNguA PorTuguEsA E APoio À PEsQuisA

Busca auxiliar o aluno a melhor compreender suas 
leituras e expressar-se adequadamente na escrita, 
abordando assuntos como: texto dissertativo e sua or-
ganização; lógica textual e argumentação; pesquisa e 
trabalho acadêmico; tópicos gramaticais e desenvolvi-

mento vocabular.

ENsiNo
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A pesquisa no Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM tem o 
objetivo principal de formar, junto com o ensino e a extensão, 
um conjunto de atividades universitárias que impulsionem as 
pesquisas na Instituição, tornando-se uma ferramenta de in-
dução para o pensamento científico e a promoção da pesquisa 
junto aos alunos. 

Focada em estudantes de graduação de todos os cursos da Ins-
tituição, a pesquisa no FMU | FIAM-FAAM tem a finalidade 
de desenvolver, de forma orientada, projetos que integrem os 
Grupos dos programas de pós-graduação ou das Linhas de Pes-
quisa da Instituição.

No curso de Arquitetura e Urbanismo, os projetos de pesquisa 
estão diretamente ligados ao Programa de Mestrado Profissio-
nal em Projeto, Produção e Gestão do Espaço Urbano, criado 
em 2013. Em 2015, foram selecionadas 20 pesquisas que se 
integram às linhas de pesquisa: 

•	 Planejamento, Projeto e Gestão da Cidade;
•	 Transformações do território: patrimônio, cultura e so-

ciedade. 

No curso de Direito, 82 alunos desenvolveram atividades de 
pesquisa de Iniciação Científica, estimulados a realizá-la não 
apenas em ambiente físico ou virtual, como também em visitas 
externas. Os alunos dos cursos de graduação que compõem a 
Escola de Engenharia e Tecnologia também elaboraram estudos 
de iniciação científica, tendo destaque para a pesquisa cujo 
tema foi “Aplicando a Fitorremediação no Estudo de Plantas 
para a Degradação do Petróleo Contido no Solo”.  
  
Em 2015, a produção de Artigos Científicos foi expressiva. O 
Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM contabilizou durante 
o ano um total de 2.631 artigos científicos desenvolvidos pe-
las áreas de Saúde; Comunicação; Gestão e Negócios; Direito; 
Educação; e Engenharia. No âmbito da Iniciação Científica, 
foram contabilizados 395 trabalhos desenvolvidos por estu-
dantes. Já no 15º CONIC – Congresso Nacional de Iniciação 
Científica, organizado pelo SEMESP, a Instituição conquistou 
1º lugar, na categoria Trabalhos em Andamento, com o trabalho 
da estudante Janaína Lopes da Silva, com o painel Enferma-
gem, orientado pela profa. Rose Meire Imanichi Fugita, além 
de contabilizar mais nove trabalhos selecionados nas áreas de 
Biomedicina, Letras, Administração e Direito. 

Outro destaque ficou para a produção científica dos professores 
de mestrado da Instituição. No período, foram publicados 64 
materiais, entre periódicos, livros, coletâneas e capítulos.

PEsQuisA
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Como instituição de ensino, o Complexo Educacional 
FMU | FIAM-FAAM tem o compromisso de conscien-

tizar seus alunos dos deveres de cidadão e da impor-

tância de contribuir com o auxílio à população. Assim 

como, colocar à disposição da comunidade no entorno 

dos campi todos os recursos necessários para atendi-

mento e prestação de serviços aos que necessitam.

Nesse contexto, a Instituição desenvolveu diversas 

ações no âmbito de responsabilidade social no decor-

rer de 2015, como: 

•	 Arrecadação de 10 mil litros de água destina-

dos para as vítimas do desastre ambiental da 

cidade de Mariana; 

•	 A ação “Abrace uma Criança”, realizada para o 

Global Days of Service, entregou kit com roupa, 

calçado e brinquedo a 129 crianças, contando 

com o envolvimento de 78 pessoas entre alu-

nos, professores e colaboradores; 

•	 O projeto “Inclusão Digital” colaborou para que 

diversas pessoas da comunidade local recebes-

sem ensinamentos básicos de tecnologia para a 

navegação na Internet, buscas e pesquisas na 

rede, uso de redes sociais etc.; 

•	 A Maratona de Responsabilidade Social, outra 

ação do Global Days of Service, realizada no 

Projeto Velho Amigo, mobilizou os alunos a fa-

rEsPoNsAbiLiDADE 
soCiAL 

E AmbiENTAL
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zerem kits de higiene e beleza que foram distri-

buídos aos idosos do Lar Padre Vicente Melilo, 

além da pintura de bancos e sala de TV do Lar 

de Idosas – Assistência Vicentina.  

Dentre todas as ações promovidas ao longo de 2015, 

a maior delas foi o Programa Ethos Educacional, cujo 

objetivo foi organizar e fortalecer ações relacionadas 

à reflexão e sensibilização sobre os temas: igualdade, 

cidadania e tolerância, respeito ao outro e ao meio que 

nos circunda. Para implementação das ações, o Pro-

grama foi organizado em três grandes eixos: Promoção 

da Educação das Relações Étnico-Raciais; Promoção 

para Educação em Direitos Humanos; e Promoção de 

Políticas de Educação Ambiental.

PromoÇão DA EDuCAÇão
DAs rELAÇõEs ÉTNiCo-rACiAis

Voltado para a promoção da educação das relações 

étnico-raciais com foco no desenvolvimento de uma 

formação abrangente que permita a valorização da 

cultura nacional bem como a interlocução com a cul-

tura afrodescendente. Dentre as ações promovidas 

pelo Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM estão 

parcerias com órgãos públicos voltados a promoção da 

cultura e da arte brasileira.

O Projeto Estação Pinacoteca surgiu de uma parceria 

entre os cursos de Arquitetura e Urbanismo e a equipe 

da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Sob orientação 

de professor, alunos foram responsáveis pelo projeto 

e montagem da exposição “Arte Moderna na Coleção 

da Fundação Edson Queiroz”, que ficou em cartaz 

de maio a setembro de 2015, na Estação Pinacote-

ca, com uma seleção de 60 pinturas e esculturas de 

grandes artistas modernos, dentre eles, Lasar Segall, 

Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Alfredo Volpi, José 

Pancetti e Hélio Oiticica e curadoria de Regina Tei-

xeira de Barros. Durante o projeto, os alunos puderam 

desenvolver competências voltadas para a valorização 

da cultura nacional, conhecimento da cultura afrodes-

cendente e identificação dos principais expoentes e 

obras da cultura afrodescendente.

Em abril, os alunos puderam participar da palestra 

“Perspectivas Indígenas no Brasil”, ministrada por 

Guilherme Falleiros, docente do FIAM-FAAM Centro 
Universitário e pesquisador colaborador do Núcleo de 

História Indígena e Indigenismo da Universidade de 

São Paulo, tendo participado do projeto temático “Re-

des Ameríndias: geração e transformação de relações 

nas terras baixas sul-americanas”, pela FAPESP. Com 

o evento, os estudantes desenvolveram competências 

como a valorização da cultura indígena, ampliação 

sobre a diversidade cultural e respeito à diversidade, 

além da compreensão da cultura indígena brasileira.

Ao longo do ano, os alunos também tiveram a opor-

tunidade de realizar algumas visitas técnicas em im-

portantes museus e cidades históricas do País, como 

Ouro Preto, Paraty, Tiradentes, São João Del Rey, Con-

gonhas do Campo, Museu Afro, Casa dos Contos, Casa 

de Câmara e Cadeia Mariana. Todas as visitas contri-

buíram para fortalecer nos estudantes a valorização da 

cultura brasileira e a compreensão da cultura africana 

brasileira.

PromoÇão PArA EDuCAÇão
Em DirEiTos HumANos

Visa a promoção dos direitos humanos com foco no 

desenvolvimento de uma formação abrangente que 

permita a valorização do ser humano em suas dife-

rentes condições. Entre as atividades promovidas pela 

Instituição estão projetos com pessoas de baixa renda, 

com deficiências e em situações de risco. 

Uma dessas ações é o Trote Solidário, realizado no 

início de cada semestre e organizado de forma coleti-

va por alunos veteranos, professores e colaboradores 

voluntários. A ação tem o objetivo de incentivar os alu-

nos a trocarem o trote violento em calouros, proibido 

dentro das instalações do Complexo Educacional FMU 
| FIAM-FAAM, por ações beneficentes, que promovam 

o progresso social e a melhoria das condições de vida 

da comunidade local. 
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Em fevereiro, a ação esteve focada no Bazar do Am-

paro Maternal, instituição filantrópica com 75 anos 

de história em assistência a gestantes de todo o País 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Já em agosto, 

os alunos e professores atuaram em prol do Instituto 

da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo, por 

meio de uma ação social e educativa de reforma de 

dois ambientes do Instituto. As iniciativas contribu-

íram para o desenvolvimento do espírito colaborativo 

entre os alunos, o fortalecimento das habilidades de 

trabalho em equipe e de competências de liderança e 

senso de urgência, a aproximação de grupos de mino-

rias e o apoio a pessoas menos favorecidas, a valoriza-

ção da solidariedade e a seleção e aproveitamento de 

material sustentável. 

Outro destaque foi a parceria com o Instituto AHIM-

SA, em que alunos, professores e colaboradores se or-

ganizaram e arrecadaram produtos descartáveis para 

a manutenção das atividades pela associação junto a 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabili-

dade social, além da realização semanal de oficinas 

de modelagem com os alunos do Instituto. A iniciati-

va possibilitou desenvolver nos alunos competências 

como respeito as diferenças, a promoção da inclusão 

social, o senso de cidadania e solidariedade, assim 

como o reforço do trabalho em equipe e da valorização 

humana.

O Núcleo de Apoio Discente e Docente (NADD) do 

Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM realiza um 

projeto contínuo de acolhimento e promoção de ações 

de inclusão e acessibilidade plena aos estudantes de-

ficientes na Instituição, que engloba:

•	 Desenvolvimento de projetos voltados à melho-

ria da qualidade e permanência de estudantes 

deficientes;

•	 Proposta de ações inclusivas de atenção e aco-

lhimento de alunos com Transtorno do Espectro 

Autista;

•	 Fomento de ações e projetos em parceria com 

diversos cursos para o atendimento amplo e 

multidisciplinar do aluno deficiente;

•	 Sensibilização da comunidade acadêmica por 

meio de ações e eventos que promovam a dis-

cussão sobre características, atuação e apoio 

ao aluno e pessoa com deficiência;

•	 Auxílio aos docentes na organização de 

planejamento de suas atividades acadêmicas 

de modo que envolvam plenamente os alunos 

deficientes. 

O Grupo de Trabalho de Mapas Táteis da Instituição 

promoveu diversas ações em parcerias com outras or-

ganizações, como com a Fundação Dorina Nowill, com 

o objetivo de melhorar a inserção dos deficientes visu-

ais aos espaços sociais. Dentre as atividades realiza-

das, o Grupo fez um levantamento dos mapas instala-

dos na cidade de São Paulo e na cidade de Barcelona, 

a fim de identificar as principais características para a 

elaboração de mapas táteis.

O Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM tam-

bém mantém o Comitê de Direitos Humanos, lidera-

do pelo prof. Manuel Nabais da Furriela, presidente 

da Comissão da OAB/SP para o Refúgio, o Asilo e a 

Proteção Internacional. O Comitê tem o objetivo de 

difundir o direito internacional humanitário, os direi-

tos humanos e o direito dos refugiados, promovendo 

a formação acadêmica e a capacitação de professores 

e alunos sobre esses temas e o trabalho direto com 

os refugiados. Dentre as ações promovidas pelo Comi-

tê, destaca-se o evento promovido com Geeta Mehta, 

professora adjunta de Arquitetura e Design Urbano da 

Columbia University, em Nova Iorque, e fundadora da 

Social Capital Credits, iniciativa cuja premissa princi-

pal é o desenvolvimento urbano e consciente do con-

tinente asiático.

Em 2015, a Instituição também promoveu a Campa-

nha do Agasalho: Dia Feliz, para arrecadação e doação 

de roupas em bom estado, e o Dia das Crianças, uma 

ação diferenciada que envolveu alunos do curso de 

Relações Públicas e 30 crianças do Centro de Apoio 

à Criança Carente e com Câncer Cândida Bermejo 
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Camargo, no bairro de Campo Limpo. Além disso, 

os alunos organizaram iniciativas como a campanha 

“#usecamisinha”, com a distribuição de preservativos 

e folhetos para conscientização sobre a importância 

da prevenção de DSTs, e o projeto “Eu Cidadão RP”, 

em que sete ONGs foram impactadas com a entrega 

de livros e brinquedos.

Os alunos ainda puderam participar de diversos de-

bates promovidos pelo Complexo Educacional FMU | 
FIAM-FAAM que trabalharam temas como: cidadania, 

consciência social, diversidade, saúde pública, res-

peito às diferenças e direitos humanos. 

PromoÇão DE PoLíTiCAs 
DE EDuCAÇão AmbiENTAL

Um dos enfoques da Instituição é a promoção de po-

líticas de educação ambiental com foco no desenvol-

vimento dos estudantes em uma formação abrangente 

que favoreça políticas e ações voltadas ao meio am-

biente e à promoção da sustentabilidade. Nesse senti-

do, ao longo do ano foram realizadas ações, projetos, 

palestras e premiações com esse objetivo. 

Em março de 2015, aconteceu o II Ciclo de Palestra 

do CST Design de Interiores, organizado por profes-

sores da Instituição. Durante a ação, os estudantes 

puderam ampliar seus conhecimentos a respeito da 

aplicação de conceitos e produtos atuais e ecologica-

mente sustentáveis, além de discutir sobre projetos 

modernos e favoráveis à sustentabilidade.

Em abril, os alunos da disciplina de Novas Tecnologias 

e Tendências do curso de Design de Interiores fizeram 

uma visita técnica na Florense, primeira fábrica do se-

tor a assumir o compromisso com a preservação do 

meio ambiente, expresso pelo certificado ISO 14001. 

A ação teve o objetivo de possibilitar aos alunos o re-

conhecimento de novas propostas e produtos sustentá-

veis, assim como promover a aproximação de tendên-

cias e mercados competitivos e politicamente corretos.

Na 18ª edição do Prêmio ABD de Novos Talentos, o 

curso de Design de Interiores ficou entre os finalistas. 

Já o concurso “Como será o leito (quarto) do futuro?”, 

promovido pelo Hospital Albert Einstein, premiou o 

projeto “Memórias”, desenvolvido por alunas do Com-
plexo Educacional FMU | FIAM-FAAM, cujo enfoque 

foi a autonomia do paciente, a interatividade e a sus-

tentabilidade. O projeto das estudantes foi desenvol-

vido no Escritório Modelo da Instituição, concebido 

como um ambiente para propiciar o aprofundamento 

da formação dos alunos pela inclusão de experiências 

práticas, vinculadas ao ensino teórico.

Focada na preservação do meio ambiente, a Institui-

ção também promoveu ao longo do ano ações voltadas 

a economia de água e coleta seletiva. Em 2015, o 

Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM encami-

nhou para reciclagem mais de três toneladas de e-lixo 

(resíduo eletrônico), além da coleta e correta desti-

nação para tratamento de mais de 13 mil lâmpadas 

fluorescentes. 

Outra importante iniciativa foi o projeto “Árvore da 

Vida”, voltado a conscientizar a comunidade acadêmi-

ca sobre o respeito à diversidade humana e ambiental. 

A ação propôs a montagem de uma árvore da vida a 

partir de galhos secos naturais de diversos tamanhos 

e com muitos ramos, disponibilizada nas bibliotecas 

da Instituição ao longo do mês de setembro. Os alu-

nos puderam fixar na árvore papéis reciclados de di-

ferentes cores e tamanhos com poemas sobre árvore e 

diversidade humana.
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ATENDimENTos
PúbLiCos
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Como um grupo focado na educação superior acessí-

vel, o Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM busca 

excelência na formação de profissionais com valores 

éticos e competências destacadas para um merca-

do de trabalho cada vez mais competitivo. Por esse 

motivo, para formar cidadãos comprometidos com a 

construção de uma sociedade melhor e sustentável, a 

Instituição desenvolve ações que envolvam ativamen-

te seus alunos junto à comunidade.

JuiZADo EsPECiAL CíVEL

O Juizado Especial Cível (JEC) do Complexo Educa-

cional FMU | FIAM-FAAM foi criado com o propósito 

de solucionar de forma rápida e econômica questões 

simples e comuns do dia a dia do cidadão. Por meio 

desse núcleo de prática jurídica, os alunos podem co-

locar em prática o aprendizado adquirido em sala de 

aula, oferecendo à comunidade assistência jurídica 

gratuita.

No JEC são atendidas causas igual ou inferior a 20 

vezes o salário-mínimo sem a necessidade de assis-

tência de advogado e causas de 20 a 40 salários-mí-

nimos por intermédio de advogado. Após registro do 

pedido de ação, é agendada audiência de conciliação 

para proposta de acordo entre os interessados, propor-

cionado um possível fim do processo. Caso não haja 

êxito na finalização da ação, é apresentada contesta-

ção (defesa) para que o juiz ouça as partes envolvidas 

no processo e possa dar sua sentença, finalizando o 

processo. 

Para os atendimentos diários do Juizado Especial Cí-

vel, ficam disponíveis cinco professores orientadores e 

alunos voluntários que prestam auxílio aos assistidos. 

Em 2015, os resultados foram expressivos, obtendo 

67,40% de percentual de sucesso nos processos de-

corridos no JEC.

JuiZADo
EsPECiAL CíVEL 
Em 2015
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sAúDE 
Em FoCo
No âmbito da Saúde, em 2015, o Complexo Educa-
cional FMU | FIAM-FAAM, por meio da Escola de Ciên-
cias da Saúde, ofereceu mais de 54 mil atendimentos 
à comunidade por meio das habilidades específicas 
desenvolvidas em seus diferentes cursos, entre eles: 
Biomedicina, Educação Física, Estética, Farmácia, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Musicoterapia, Nutrição 
e Odontologia.
Entre os atendimentos realizados, podem se destacar 
alguns deles separados por cursos:

FArmáCiA

Durante a 14ª ação de Saúde, promovida em outubro, 
foram oferecidos gratuitamente exame de tipagem 
sanguínea e orientações farmacêuticas.

biomEDiCiNA

Por meio do Laboratório de Análises Clínicas, a comu-
nidade teve acesso, gratuitamente, a exames de glice-
mia, colesterol total e frações, triglicérides, provas de 
função renal, provas de função hepática, amilase, he-
mograma completo, coagulograma, beta hcg, exames 
parasitológicos de fezes, uroanálise e culturas micro-
biológicas. Além disso, foi organizada campanha para  
doação de sangue a ser destinado para o Banco de 
Sangue Paulista.

NuTriÇão

Em atendimentos interno e externo, o curso realizou 
avaliação nutricional, confecção de cardápio persona-
lizado, orientação e educação nutricional com estabe-
lecimento de metas de acordo com esporte praticado; 
palestras para atletas no ambiente esportivo; aborda-
gem nutricional com foco no aumento do consumo de 
alimentos in natura e redução dos ultra processados 
(industrializados) de acordo com o Novo Guia Alimen-
tar para a População Brasileira (2014); oficinas de 
educação alimentar e culinária com receitas e orienta-
ções nutricionais.

musiCoTErAPiA 

A Clínica de Musicoterapia promoveu atendimentos 
preventivos com grupos de cuidadores de idosos e 
adolescentes, assim como atendimentos preventivos e 
de reabilitação para grupos de geriatria que atendem 
pacientes com Alzheimer ou Depressão. Pacientes de 
todas as idades com síndromes diversas e problemas 
neurológicos e de saúde mental também puderam usu-
fruir de atendimentos individuais de Musicoterapia.
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PsiCoLogiA 

Por meio da Clínica de Psicologia foi possível ofere-
cer atendimentos de triagem psicológica, psicotera-
pia, plantão psicológico e orientação vocacional em 
sessões individuais, com frequência semanal e com 
duração de 50 minutos.

ENFErmAgEm

A comunidade interna e externa teve acesso a orien-
tações dadas pelos alunos de Enfermagem sobre pre-
venção e controle da pressão arterial e do câncer de 
mama, atualização vacinal em adultos, hepatite C e 
transplante de medula óssea. Além disso, foi realizada 
aferição da pressão arterial e vacinação contra a gripe 
ao longo do ano.

oDoNToLogiA

Na Clínica de Odontologia, tanto crianças como adul-
tos puderam receber orientação e atendimento clínico 
nas diferentes áreas de habilitação.

FisioTErAPiA 

Foi promovido o atendimento ambulatorial de pacien-
tes nos setores de ortopedia, traumatologia, neurologia 
(adulto e infantil) e cardiorrespiratória. A frequência, 
duração das sessões e período de atendimento até a 
alta do serviço teve critérios específicos e depende das 
características clínicas e evolução dos pacientes. 

FoNoAuDioLogiA

A comunidade teve acesso a atendimento de terapia 
fonoaudiológica, avaliação audiológica, avaliação de 
processamento auditivo, treinamento auditivo, ava-
liação otoneurológica, reabilitação vestibular, triagens 
auditivas, triagens de linguagem, triagens de voz e 
avaliação de motricidade orofacial.

EDuCAÇão FísiCA 

Por meio de parceria com o Clube Metropolitano, foi 
possível oferecer atividade de desenvolvimento dos 
ensinamentos de iniciação, aperfeiçoamento e treina-
mento na modalidade de Natação. 

EsTÉTiCA

Em atendimentos para a comunidade externa, o curso 
ofereceu quick massage e distribuiu panfletos sobre a 
prevenção de câncer de próstata.

Todos os atendimentos citados foram disponibilizados 
por meio das clínicas, ambulatórios e laboratórios do 
Complexo Educacional FMU | FIAM-FAAM, ofertados 
de forma contínua ao longo do ano, assim como pelos 
eventos promovidos pela Escola de Ciências da Saúde, 
tanto nas instalações da Instituição como também em 
locais externos, por meio de parcerias com organiza-
ções, clubes e escolas, promovendo uma maior ampli-
tude social das iniciativas.  
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