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1. INTRODUÇÃO 

  

Nesse contexto institucional holístico, a faculdade Cosmopolita vem 

trabalhando para a formação profissional com excelência tanto na área ciências 

Sociais Aplicada (curso de Administração), Ciências Humanas (curso de Direito), 

Ciências da Saúde com os cursos de (Enfermagem, Biomedicina e Farmácia, 

Fisioterapia) e Ciências Exatas (curso de Engenharia Civil). Desta forma, vem 

valorizando um eixo importante na formação profissional que é a integração Ensino-

Serviço-Comunidade e a responsabilidade social.  

 Em relação aos cursos oferecidos pela faculdade cosmopolita já formamos pelo 

menos uma. Sendo que os Projetos Político Pedagógicos de todos os cursos buscam 

garantir uma formação acadêmica fundamentada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN’s) e alinhada com as necessidades loco-regionais. 

 É importante ressaltar que todas as DCN’s  dos curso da faculdade 

cosmopolita preconizam a formação do egresso como perfil generalista, humanista, 

crítico e reflexivo, devendo estar apto a atuar em todos os níveis de atenção com visão 

ampla e global da saúde, gestão e do direito. 

Nesse sentido, a faculdade Cosmopolita vem colaborando para a construção 

desse perfil utilizando metodologias ativas de aprendizagem em todos os eixos 

pedagógicos dos cursos, incentivando a construção de projetos de extensão que 

enfatizem a responsabilidade social na região amazônica. 

 Proporcionar a formação acadêmica pautada no tripé Ensino- Iniciação 

Científica-Extensão e fundamentada nas Diretrizes Curriculares é de responsabilidade 

da instituição formadora e a Faculdade Cosmopolita assumiu o compromisso de 

construir sua identidade segundo esses preceitos. 

 Surgiu então, a proposta de retomada do projeto “C” de Cosmopolita é “C” 

de Comunidade, com algumas modificações entre elas o novo nome que passa a ser 

chamado de “COSMOPOLITA NA COMUNIDADE”, onde se pretende construir (e 

fortalecer) um vínculo com a comunidade dos bairros e preferencialmente do entorno 

da IES, por meio de ações de integração e responsabilidade social. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 A Faculdade Cosmopolita em vem crescendo no que tange ao processo de 

integração Ensino-Serviço-Comunidade e responsabilidade social desde agosto de 

2017 até os dias atuais. Neste período muitos avanços já ocorreram como A 

implantação do Circuito profissional que quando teve sua idealização era 

exclusivamente para a comunidade interna e a parti de 2021 passou a ser para toda 

a sociedade, assim como o Projeto Aprimora o qual nasceu em 2020 com o intuito 

de qualificara através de palestras, seminários, workshop a comunidade internar e 

externa da grande Belém. Projeto CosmoLar A cosmopolita em dezembro de 2021 

através do diretor geral e a direção da fundação Lar de Maria assinaram um termo de 

cooperação técnica com duração de 1 ano podendo ser renovado todo ano, para que 

através da extensão os cursos da faculdade Cosmopolita possam atender as 

necessidades dos atendidos pela fundação, a fundação lar de maria atende de forma 

gratuita crianças, jovens, idosos e grupo de famílias.     

3. Historia  

 O primeiro passo concreto nessa trajetória de caráter extensionista se deu a 

partir da realização da II jornada científica da Faculdade Cosmopolita em Maio de 

2017, e a criação do projeto “C” de Cosmopolita é “C” de Comunidade, neste 

momento houve a socialização de vários sub projetos entre ele o projeto caminhos 

amazônicos. Ao final da jornada a diretora acadêmica lançou um programa de 

responsabilidade social em que a comunidade acadêmica pudesse trabalhar tais 

temáticas com a comunidade, garantindo a responsabilidade social e fortalecendo o 

tripé Ensino-Iniciação Científica-Extensão. 

 Dentre as atividades extensionistas da Faculdade Cosmopolita, podemos 

destacará ocorrida em Outubro de 2017 a qual foi realizada uma grande ação 

intersetorial e interdisciplinar, sendo a primeira ação social coordenada integralmente 

pela Faculdade Cosmopolita/Brasil inteligente. A ação foi realizada em parceria com 

a igreja Assembléia de Deus do Bairro de Canudos, em Belém-Pa, onde a equipe da 

IES levou para a comunidade local atendimento básicos de saúde (cursos da área da 
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Saúde), orientações sobre educação financeira (curso de Administração) e dicas de 

construção (curso de Engenharia civil). 

 Em 2020 a coordenação de extensão criou o Aprimora (que vem a ser um 

projeto voltado para a qualificação de ensino para a comunidade interna e externa da 

faculdade cosmopolita, em agosto de 2021 aconteceu a quarta edição do projeto que 

já ofereceu várias formações teóricas e práticas para a comunidade.  

 

 

4. OBJETIVOS 

 

- Proporcionar aos estudantes dos cursos de graduação da Faculdade Cosmopolita 

vivências de responsabilidade social em caráter interdisciplinar e intersetorial; 

- Promover integração e consolidação de conhecimentos envolvendo diversos 

saberes (acadêmicos e populares), que são necessários para a formação profissional; 

- Estreitar e fortalecer parcerias com as comunidades e entidades governamentais e 

não governamentais com o compromisso de formar profissionais sensíveis às 

questões sociais loco-regionais; 

- Promover ações estruturantes, de curto, médio e longo prazo e com a comunidade, 

que tenham impacto social e de saúde pública; 

- Fortalecer ações de extensão e responsabilidade social, bem como os projetos de 

extensão; 

- Motivar a participação docente e discente em projetos de extensão, por meio de 

valorização curricular, carga horária complementar aos discentes, produção científica, 

valorização de carreira e alocação de Carga Horária docente. 

 

5. METAS. 

 Aproximar a comunidade externa com faculdade cosmopolita através de ações 

de responsabilidade social. 

 Mapear as necessidades sociais das comunidades internas e externa dos 

bairros próximos a faculdade cosmopolita. 
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 Criação e Divulgação de editais para projetos de Extensão desenvolvidos por 

Docentes. 

 Realização de ações de extensão e responsabilidade social, bem como de 

projetos de extensão a serem desenvolvidos de forma interdisciplinar e 

interprofissional com a participação e envolvimento da academia, da gestão, 

do serviço e da comunidade. 

 Gerenciar e Participar dos projetos de extensão desenvolvidos pelos Docentes 

e discentes da faculdade cosmopolita.       

 Capacitação de acadêmicos, tutores e preceptores para a construção do 

diagnóstico e plano de ação para o enfrentamento dos principais problemas e 

necessidades da população do território adstrito, utilizando como ferramenta o 

Modelo Orgânico de Avaliação Participativa; 

 Criação de atividade e ações de acordo com o plano integrado de ensino, 

pesquisa e extensão; 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS DO PROJETO NOS EIXOS TRABALHADOS 

 Construção do diagnóstico e execução do plano de ação para o enfrentamento 

dos principais problemas e necessidades da população do território adstrito; 

 Docentes e preceptores utilizando as metodologias de aprendizagem ativa, 

propiciando uma compreensão mais complexa do ser humano, nas suas 

dimensões, potencialidades, motivações, desejos, curiosidades e 

necessidades; 

 Efetiva organização dos cenários de prática para as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão na comunidade assim desenvolvendo as ações integradas 

da graduação e pós-graduação; 

 Efetiva integração curricular operacionalizada nos Cursos de Graduação da 

Faculdade Cosmopolita; 

 

7. INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 Proporção entre alunos, preceptores e professores com participação no projeto; 
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 Proporção de planos de ensino, pesquisas e demais projetos elaborados em 

respostas às necessidades de saúde da população; 

 Eventos realizados para docentes, preceptores, comunidade e discentes de 

diferentes cursos e áreas de conhecimento para análise de questões de 

interesse mútuo; 

 Eventos de capacitação dirigidos aos docentes, preceptores, comunidade e 

discentes e profissionais do serviço para iniciação à pesquisa; 

 Estratégias de educação permanente implantadas e implementadas; 

 Profissionais do serviço, comunidade, docentes e discentes capacitados em 

metodologias ativas da aprendizagem; 

 Serviços de saúde adequados para apoio às ações de referência e contra 

referência do território para a comunidade; 

 Produção acadêmica e cientifica dos grupos, obtida por meio de publicações 

de artigos, relatos de experiências e apresentação de trabalhos em evento; 

 Modernização dos processos avaliativos.  

  

 

 

 

 

 

Belém,  de Outubro de 2021 

 

 

 

DIEGO SOUSA CARMONA 
Direção Geral 

 


