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RELATÓRIO CONSOLIDADO – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (2022, 2021, 2020, 2019) 

(ATIVIDADES CONCLUÍDAS OU EM ANDAMENTO) 

 

ANO: 2022 

NOME DA ATIVIDADE OU 
PROJETO 

TIPO 
(programa; projeto; curso 

ou oficina; evento; 
prestação de serviços) 

DESCRIÇÃO SUCINTA E 
LINHA DE EXTENSÃO OU ÁREA 

CURSO(S) 
ENVOLVIDO(S) 

PERÍODO PÚBLICO 
ALVO BENEFICIADO 

(Quantidade de alunos, 
professores ou externo / 

sociedade) 

Início 
(dd/mm/aaaa) 

Término 
(dd/mm/aaaa) 

Aprimora 2022.1 Projeto  

As atividades de extensão da 
faculdade cosmopolita nos anos de 

2020, 2021 foram através do Projeto 
Aprimora que foi criado em janeiro de 

2020. O projeto Aprimora e 
desenvolvido através de Palestras, 
Minicursos, Workshop e serviço de 
atendimento ao público, o mesmo 

acontece de forma semestral.  
 Com o advento da pandemia 
da COVID-19 os projetos de extensão 

necessitaram ser desenvolvidos de 
forma remota, assim o projeto 

aprimora precisou se adequar a esta 
nova forma de trabalho, e passou a ser 
desenvolvido pela internet com o uso 

da ferramenta Google Meet. 
em 2022 o pojeto aprimora aconteceu 

de forma presencial 
Linhas de Pesquisa 

Educação, Gestão, inovação, tecnologia 
e sustentabilidade;  

Administração, 
Biomedicina, Direito, 

Enfermagem, Eng. 
Civil, Farmácia, 

Fisioterapia  

18/02/2022 19/02/2022 

Participaram um total de 329 
pessoas sendo 218 foram de 
alunos, 111 da sociedade, 11 
professores da instituição 4 

professores convidados 
sendo que um é um aluno 

egresso 
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NOME DA ATIVIDADE OU 
PROJETO 

TIPO 
(programa; projeto; curso 

ou oficina; evento; 
prestação de serviços) 

DESCRIÇÃO SUCINTA E 
LINHA DE EXTENSÃO OU ÁREA 

CURSO(S) 
ENVOLVIDO(S) 

PERÍODO PÚBLICO 
ALVO BENEFICIADO 

(Quantidade de alunos, 
professores ou externo / 

sociedade) 

Início 
(dd/mm/aaaa) 

Término 
(dd/mm/aaaa) 

Direitos humanos e garantias 
fundamentais; 

Epidemiologia, avaliação, diagnóstico, 
prevenção, tratamento e reabilitação 

em saúde 

CosmoLar  Projeto 

 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 possa atender as 
necessidades dos atendidos pela 
fundação.  
A fundação lar de maria atende de 
forma gratuita crianças, jovens, idosos 
e grupo de famílias.  

Administração, 
Biomedicina, Direito, 

Enfermagem, Eng. 
Civil, Farmácia, 

Fisioterapia 

18/12/2021 18/12/2022 

O projeto está em fase de 
planejamento e construção 
do ambiente. O início das 

ativadas estão para abril de 
2022 
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ANO: 2021 

NOME DA ATIVIDADE OU 
PROJETO 

TIPO 
(Programa; projeto; curso e 
oficina; evento; prestação 

de serviços) 

DESCRIÇÃO SUCINTA E 
LINHA DE EXTENSÃO OU ÁREA 

CURSOS 
ENVOLVIDOS 

PERÍODO PÚBLICO 
ALVO BENEFICIADO 

(Quantidade de alunos, 
professores ou externo / 

sociedade) 

Início 
(dd/mm/aaaa) 

Término 
(dd/mm/aaaa) 

Aprimora 2021.1 Projeto  

As atividades de extensão da 
faculdade cosmopolita nos anos de 

2020, 2021 foram através do Projeto 
Aprimora que foi criado em janeiro de 

2020. O projeto Aprimora e 
desenvolvido através de Palestras, 
Minicursos, Workshop e serviço de 
atendimento ao público, o mesmo 

acontece de forma semestral.  
 Com o advento da pandemia 
da COVID-19 os projetos de extensão 

necessitaram ser desenvolvidos de 
forma remota, assim o projeto 

aprimora precisou se adequar a esta 
nova forma de trabalho, e passou a ser 
desenvolvido pela internet com o uso 

da ferramenta Google Meet. 
Educação, Gestão, inovação, tecnologia 

e sustentabilidade; em  
Direitos humanos e garantias 

fundamentais; 
Epidemiologia, avaliação, diagnóstico, 
prevenção, tratamento e reabilitação 

em saúde 

Administração, 
Biomedicina, Direito, 

Enfermagem, Eng. 
Civil, Farmácia, 

Fisioterapia  

03/02/2021 05/02/2021 

Participaram um total de 541 
pessoas sendo 387 foram de 
alunos, 154 da sociedade, 13 
professores da instituição 11 

professores convidados 

Aprimora 2021.2 Projeto  

As atividades de extensão da 
faculdade cosmopolita nos anos de 

2020, 2021 foram através do Projeto 
Aprimora que foi criado em janeiro de 

2020. O projeto Aprimora e 

Administração, 
Biomedicina, Direito, 

Enfermagem, Eng. 
Civil, Farmácia, 

Fisioterapia  

03/08/2021 04/08/2021 

Participaram um total de 435 
pessoas sendo 312 foram de 
alunos, 123 da sociedade, 12 
professores da instituição 13 

professores convidados 
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NOME DA ATIVIDADE OU 
PROJETO 

TIPO 
(Programa; projeto; curso e 
oficina; evento; prestação 

de serviços) 

DESCRIÇÃO SUCINTA E 
LINHA DE EXTENSÃO OU ÁREA 

CURSOS 
ENVOLVIDOS 

PERÍODO PÚBLICO 
ALVO BENEFICIADO 

(Quantidade de alunos, 
professores ou externo / 

sociedade) 

Início 
(dd/mm/aaaa) 

Término 
(dd/mm/aaaa) 

desenvolvido através de Palestras, 
Minicursos, Workshop e serviço de 
atendimento ao público, o mesmo 

acontece de forma semestral.  
 Com o advento da pandemia 
da COVID-19 os projetos de extensão 

necessitaram ser desenvolvidos de 
forma remota, assim o projeto 

aprimora precisou se adequar a esta 
nova forma de trabalho, e passou a ser 
desenvolvido pela internet com o uso 

da ferramenta Google Meet. 
Educação, Gestão, inovação, tecnologia 

e sustentabilidade; em  
Direitos humanos e garantias 

fundamentais; 
Epidemiologia, avaliação, diagnóstico, 
prevenção, tratamento e reabilitação 

em saúde 
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ANO: 2020 

NOME DA ATIVIDADE OU 
PROJETO 

TIPO 
(Programa; projeto; curso e 
oficina; evento; prestação 

de serviços) 

DESCRIÇÃO SUCINTA E 
LINHA DE EXTENSÃO OU ÁREA 

CURSOS 
ENVOLVIDOS 

PERÍODO PÚBLICO 
ALVO BENEFICIADO 

(Quantidade de alunos, 
professores ou externo / 

sociedade) 

Início 
(dd/mm/aaaa) 

Término 
(dd/mm/aaaa) 

2020.1 Projeto  

As atividades de extensão da 
faculdade cosmopolita nos anos de 

2020, 2021 foram através do Projeto 
Aprimora que foi criado em janeiro de 

2020. O projeto Aprimora e 
desenvolvido através de Palestras, 
Minicursos, Workshop e serviço de 
atendimento ao público, o mesmo 

acontece de forma semestral.  
 Com o advento da pandemia 
da COVID-19 os projetos de extensão 

necessitaram ser desenvolvidos de 
forma remota, assim o projeto 

Administração, 
Biomedicina, Direito, 

Enfermagem, Eng. 
Civil, Farmácia, 

Fisioterapia  

30/01/2020 31/01/2020 

Participaram um total de 200 
pessoas sendo 126 foram de 
alunos, 74 da sociedade, 17  
professores da instituição. 
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NOME DA ATIVIDADE OU 
PROJETO 

TIPO 
(Programa; projeto; curso e 
oficina; evento; prestação 

de serviços) 

DESCRIÇÃO SUCINTA E 
LINHA DE EXTENSÃO OU ÁREA 

CURSOS 
ENVOLVIDOS 

PERÍODO PÚBLICO 
ALVO BENEFICIADO 

(Quantidade de alunos, 
professores ou externo / 

sociedade) 

Início 
(dd/mm/aaaa) 

Término 
(dd/mm/aaaa) 

aprimora precisou se adequar a esta 
nova forma de trabalho, e passou a ser 
desenvolvido pela internet com o uso 

da ferramenta Google Meet. 
Educação, Gestão, inovação, tecnologia 

e sustentabilidade; em  
Direitos humanos e garantias 

fundamentais; 
Epidemiologia, avaliação, diagnóstico, 
prevenção, tratamento e reabilitação 

em saúde 

2020.2 Projeto  

As atividades de extensão da 
faculdade cosmopolita nos anos de 

2020, 2021 foram através do Projeto 
Aprimora que foi criado em janeiro de 

2020. O projeto Aprimora e 
desenvolvido através de Palestras, 
Minicursos, Workshop e serviço de 
atendimento ao público, o mesmo 

acontece de forma semestral.  
 Com o advento da pandemia 
da COVID-19 os projetos de extensão 

necessitaram ser desenvolvidos de 
forma remota, assim o projeto 

aprimora precisou se adequar a esta 
nova forma de trabalho, e passou a ser 
desenvolvido pela internet com o uso 

da ferramenta Google Meet. 
Educação, Gestão, inovação, tecnologia 

e sustentabilidade; em  
Direitos humanos e garantias 

fundamentais; 

Administração, 
Biomedicina, Direito, 

Enfermagem, Eng. 
Civil, Farmácia, 

Fisioterapia  

05/08/2021 07/08/2021 

Participaram um total de 441 
pessoas sendo 338 foram de 
alunos, 103 da sociedade, 7 
professores da instituição 3 

professores convidados 
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NOME DA ATIVIDADE OU 
PROJETO 

TIPO 
(Programa; projeto; curso e 
oficina; evento; prestação 

de serviços) 

DESCRIÇÃO SUCINTA E 
LINHA DE EXTENSÃO OU ÁREA 

CURSOS 
ENVOLVIDOS 

PERÍODO PÚBLICO 
ALVO BENEFICIADO 

(Quantidade de alunos, 
professores ou externo / 

sociedade) 

Início 
(dd/mm/aaaa) 

Término 
(dd/mm/aaaa) 

Epidemiologia, avaliação, diagnóstico, 
prevenção, tratamento e reabilitação 

em saúde 

 

 

 

ANO: 2019 

NOME DA ATIVIDADE OU 
PROJETO 

TIPO 
(Programa; projeto; curso e 
oficina; evento; prestação 

de serviços) 

DESCRIÇÃO SUCINTA E 
LINHA DE EXTENSÃO OU ÁREA 

CURSOS 
ENVOLVIDOS 

PERÍODO PÚBLICO 
ALVO BENEFICIADO 

(Quantidade de alunos, 
professores ou externo / 

sociedade) 

Início 
(dd/mm/aaaa) 

Término 
(dd/mm/aaaa) 

2019.2 Prestação de Serviço  

RELATÓRIO DE AÇÃO SOCIAL 
NONO CIRCUITO OAB 

Os acadêmicos e professores dos 
cursos de Fisioterapia e 

Enfermagem da Faculdade 
Cosmopolita, realizaram 

atividades relacionadas ao 
campo de atuação profissional, 

prestando atendimento e 
orientações gerais voltados aos 
corredores da meia maratona 

Fisioterapia e 
Enfermagem 

25/08/2019 25/08/2019 

Foram avaliados e 
acompanhados cerca 250 
idosos, onde mesclavam-

se homens (125) e 
mulheres (125) da 

sociedade e Estavam 
presentes 16 acadêmicos 

de fisioterapia e 4 
acadêmicos do curso de 

enfermagem e 2 

mailto:contato@faculdadecosmopolita.edu.br
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NOME DA ATIVIDADE OU 
PROJETO 

TIPO 
(Programa; projeto; curso e 
oficina; evento; prestação 

de serviços) 

DESCRIÇÃO SUCINTA E 
LINHA DE EXTENSÃO OU ÁREA 

CURSOS 
ENVOLVIDOS 

PERÍODO PÚBLICO 
ALVO BENEFICIADO 

(Quantidade de alunos, 
professores ou externo / 

sociedade) 

Início 
(dd/mm/aaaa) 

Término 
(dd/mm/aaaa) 

OAB, dia 25/08/2019 no período 
de 5:30h às 10:30h, no Portal da 
Amazônia, localizado no Bairro 
do Jurunas, divulgando assim 

seus respectivos cursos. As 
atividades farão parte da “9º 
Circuito OAB: Meia maratona 

etapa Belém”, sob a orientação e 
supervisão do corpo docente da 
instituição, onde os acadêmicos 

atenderam a todos os atletas 
maratonistas participantes do 

evento com ações de prevenção, 
reabilitação e promoção à 

saúde. Ressaltamos a 
importância dessas atividades 

nesta corrida devido ao grande 
fluxo de atletas que prestaram 
atividades no local, além de ser 

um momento singular na 
formação acadêmica, visando a 
inserção do discente como um 
profissional atuante ‘in loco’, 
bem como sua interação na 

Linha de Pesquisa: saúde 

Professores da 
instituição 

mailto:contato@faculdadecosmopolita.edu.br
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NOME DA ATIVIDADE OU 
PROJETO 

TIPO 
(Programa; projeto; curso e 
oficina; evento; prestação 

de serviços) 

DESCRIÇÃO SUCINTA E 
LINHA DE EXTENSÃO OU ÁREA 

CURSOS 
ENVOLVIDOS 

PERÍODO PÚBLICO 
ALVO BENEFICIADO 

(Quantidade de alunos, 
professores ou externo / 

sociedade) 

Início 
(dd/mm/aaaa) 

Término 
(dd/mm/aaaa) 

Epidemiologia, avaliação, 
diagnóstico, prevenção, 

tratamento e reabilitação em 
saúde 

2019.2 Prestação de Serviço 

RELATÓRIO DE AÇÃO SOCIAL DIA 
DO IDOSO PALACETE BOLONHA 
As ações da coordenação estão 
pautadas nas necessidades dos 

alunos e dos 
demais setores ligados ao 

acadêmico para alcançar os 
objetivos propostos pela 

instituição 
relacionados a extensão e 

responsabilidade social, segundo 
as orientações da diretora 

acadêmica professora Patrícia 
Martins de Lima. 
Os profissionais e 

administradores do Palacete 
Bolonha em conjuntos com os 

acadêmicos, professores e 
coordenadores dos cursos de 
fisioterapia e enfermagem da 

fisioterapia e 
enfermagem 

02/09/2019 02/09/2019 

Foram avaliados e 
acompanhados cerca 100 
idosos, onde mesclavam-

se homens (13) e 
mulheres (47), Estavam 

presentes 14 acadêmicos 
de fisioterapia e um 
aluno do curso de 
enfermagem; e 3 

professores da 
Instituição 

mailto:contato@faculdadecosmopolita.edu.br
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NOME DA ATIVIDADE OU 
PROJETO 

TIPO 
(Programa; projeto; curso e 
oficina; evento; prestação 

de serviços) 

DESCRIÇÃO SUCINTA E 
LINHA DE EXTENSÃO OU ÁREA 

CURSOS 
ENVOLVIDOS 

PERÍODO PÚBLICO 
ALVO BENEFICIADO 

(Quantidade de alunos, 
professores ou externo / 

sociedade) 

Início 
(dd/mm/aaaa) 

Término 
(dd/mm/aaaa) 

Faculdade Cosmopolita, 
realizaram uma ação de saúde 
no Palacete Bolonha em alusão 
ao dia mundial do Idoso, no dia 

02/09/2019, no período de 
08:00 horas às 13:00 horas, 

contando com atividades 
relacionadas ao campo de 

atuação profissional, prestando 
atendimento e orientações 
voltados aos diagnósticos 

rápidos de comorbidades e uso 
racional de medicamentos à 

população idoso. 
As atividades fizeram parte da 

ação intitulada “Dia mundial da 
Saúde Palacete 

Bolonha”, onde os profissionais 
e acadêmicos atenderam a 

comunidade circulante in loco 
com ações de prevenção, 

promoção à saúde e cidadania 
voltada para os idosos. 
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NOME DA ATIVIDADE OU 
PROJETO 

TIPO 
(Programa; projeto; curso e 
oficina; evento; prestação 

de serviços) 

DESCRIÇÃO SUCINTA E 
LINHA DE EXTENSÃO OU ÁREA 

CURSOS 
ENVOLVIDOS 

PERÍODO PÚBLICO 
ALVO BENEFICIADO 

(Quantidade de alunos, 
professores ou externo / 

sociedade) 

Início 
(dd/mm/aaaa) 

Término 
(dd/mm/aaaa) 

Ressaltou-se a importância 
dessas atividades no Palacete 

Bolonha devido ao grande 
número de matriculados que 
fazem parte diariamente no 

local, o que torna a 
disseminação 

de conhecimentos em saúde e 
comunidade, um momento 

singular para os usuários 
Linha de Pesquisa: saúde 
Epidemiologia, avaliação, 
diagnóstico, prevenção, 

tratamento e reabilitação em 
saúde 

2019.2 Prestação de Serviço 

RELATÓRIO DE AÇÃO SOCIAL DIA 
DOS PAIS SHOPPING 

METRÓPOLE 
Os profissionais e técnicos dos 

órgãos de Saúde SESPA e SESAU 
em conjuntos com 

os acadêmicos, professores e 
coordenadores dos cursos da 

saúde da Faculdade 

fisioterapia e 
enfermagem 

09/08/2019 10/08/2019 

Foram avaliados e 
acompanhados cerca 200 

indivíduos, onde mesclava-se 
entre população idosa 
(homens e mulheres) e 

adultos jovens (homens e 
mulheres, Estimativa de 5 a 

10 alunos, 4 Professores 

mailto:contato@faculdadecosmopolita.edu.br
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NOME DA ATIVIDADE OU 
PROJETO 

TIPO 
(Programa; projeto; curso e 
oficina; evento; prestação 

de serviços) 

DESCRIÇÃO SUCINTA E 
LINHA DE EXTENSÃO OU ÁREA 

CURSOS 
ENVOLVIDOS 

PERÍODO PÚBLICO 
ALVO BENEFICIADO 

(Quantidade de alunos, 
professores ou externo / 

sociedade) 

Início 
(dd/mm/aaaa) 

Término 
(dd/mm/aaaa) 

Cosmopolita, realizaram uma 
ação de saúde no Shopping 
Metrópole Ananindeua em 

alusão ao dia dos Pais, nos dias 
09/08/2019 a 10/08/2019, no 

período de 14:00 horas às 
20:00 horas, contando com 
atividades relacionadas ao 

campo de atuação profissional, 
prestando atendimento e 
orientações voltados aos 
diagnósticos rápidos de 

comorbidades, 
uso racional de medicamentos, 
realizações de testes rápidos à 

comunidade e à saúde do 
homem e serviço de vacinação. 
As atividades fizeram parte da 
ação intitulada “Dia dos Pais 

Shopping Metrópole - 
Cidadania e Saúde”, onde os 
profissionais e acadêmicos 
atenderam a comunidade 
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NOME DA ATIVIDADE OU 
PROJETO 

TIPO 
(Programa; projeto; curso e 
oficina; evento; prestação 

de serviços) 

DESCRIÇÃO SUCINTA E 
LINHA DE EXTENSÃO OU ÁREA 

CURSOS 
ENVOLVIDOS 

PERÍODO PÚBLICO 
ALVO BENEFICIADO 

(Quantidade de alunos, 
professores ou externo / 

sociedade) 

Início 
(dd/mm/aaaa) 

Término 
(dd/mm/aaaa) 

circulante in loco com ações de 
prevenção, promoção à saúde e 

cidadania voltada para os 
pais. Ressaltou-se a importância 
dessas atividades no Shopping 
Metrópole devido ao grande 
movimento de pessoas que 

circulam diariamente no local, o 
que torna a disseminação de 
conhecimentos em saúde e 
comunidade, um momento 
singular para os usuários do 

Shopping 
Linha de Pesquisa: saúde 
Epidemiologia, avaliação, 
diagnóstico, prevenção, 

tratamento e reabilitação em 
saúde 

 

 

mailto:contato@faculdadecosmopolita.edu.br

