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Resumo
Objetiva desenvolver atividades de divulgação das
habilidades e produções artístico-culturais da
comunidade acadêmica e local; promover ações e
eventos de inclusão social, promoção à saúde e
educação ambiental da população local; e celebração
de datas relevantes às categorias profissionais dos
cursos técnicos, de graduação e pós-graduação da
FACESA. Até a presente data, registra engajamento
expressivo da comunidade acadêmica, local e
entidades parceiras.
Objetiva a promoção, recuperação e reabilitação de
saúde de crianças com necessidades especiais de saúde
na clínica de fisioterapia da FACESA. Funciona em
parceria com a secretaria municipal de saúde,
oferecendo serviço à população infantil local.
Objetiva a promoção, recuperação e reabilitação de
saúde de pessoas maiores de 60 anos por meio de
atendimento na clínica de fisioterapia da FACESA.
Funciona em parceria com a secretaria municipal de
saúde, oferecendo serviço à população idosa local.
Objetiva a promoção da saúde da comunidade local
por meio de ações de educação e avaliação de saúde
em ambientes inusitados, oportunizando que o
estudante conheça a realidade da população e articule
os conhecimentos adquiridos intramuros nos espaços
extramuros.
Objetiva explorar as mídias sociais como ferramenta
de disseminação de informação científica à população
leiga; estimular os estudantes a se aproximarem das
tecnologias de comunicação e informação como
instrumento de trabalho; sensibilizar discentes e
docentes para o empreendedorismo digital;
popularizar a informação científica com a população
em geral.
Objetiva desenvolver ações de promoção, prevenção e
avaliação da saúde de crianças e adolescentes no
ambiente escolar. Funciona em parceria com creches e
escolas da rede pública de Valparaíso-GO.
Objetiva estabelecer parcerias com hospitais da rede
pública e privada para visitas estudantis a serviços de
saúde de Valparaíso-GO, Distrito Federal e entorno.
Objetiva desenvolver ações multiprofissionais voltadas
à prevenção de doenças e promoção de saúde do
trabalhador em empresas, escolas e prestadores de
serviços da região de Valparaíso-GO.
Objetiva desenvolver ações multiprofissionais de
prevenção de doenças e promoção de saúde da
população quilombola e indígena em Goiás;

Atenção à Mulher

sensibilizar o estudante ao trabalho voltado à
populações vulneráveis e rurais; e valorizar a atenção
à saúde culturalmente responsável a essas populações.
Objetiva ações e eventos que promovam a
independência e empoderamento feminino por meio
de oficinas de profissionalização, ações de educação e
promoção à saúde voltadas às mulheres; e discussão
sobre temas relevantes a esse público.
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