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REGISTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO 
 
 

PROPONENTE 
 

FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA – FAME/FUNJOBE 
 

 
PROJETO 

 
Título: FAME INFORMA 
 
Área temática principal: Saúde, educação, lazer e cultura. 
 
Área temática afim: Saúde Coletiva, Saúde Preventiva, Desenvolvimento social e lazer, 
Educação, Cultura. 
  
Grande área de conhecimento: Comunicação, Educação, Sociedade, Cultura. 
 
Modalidade: Prestação de Serviços, Campanhas, Orientações, Informações. 
 
Público-alvo: População de Barbacena e região.  Funcionários e alunos da FAME.  
 
Palavras-chave: Educação. Responsabilidade social. Extensão Comunitária. Saúde 
Preventiva. Cultura. Desenvolvimento Social e lazer. 

 
 

APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 
          O Projeto de Extensão ‘FAME Informa’ da Faculdade de Medicina de Barbacena – 
FAME surgiu do anseio de estreitar laços com a população, mantendo-a informada sobre 
vários temas ligados à saúde.  
É notório que ainda nos dias atuais, muitos problemas de saúde pública ainda não estão 
controlados devido à dificuldade de levar a informação a um grande número de pessoas que 
ainda não têm acesso a diversos veículos de comunicação.   
         Diante do exposto, observamos que o Rádio por ser um veículo altamente popular, 
possui um largo alcance, sendo muito ouvido nas periferias e comunidades rurais. 
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OBJETIVOS 
 

• Promover a cidadania, percebendo que ensino, pesquisa e extensão são ações conjuntas que 

contribuem para melhorias e transformação das realidades; 
• Promover a interação da Instituição de Ensino com a comunidade externa à FAME; 

• Proporcionar à população de Barbacena e região orientações e informações sobre 
saúde e prevenção, cultura e lazer. 

 

METODOLOGIA 
 

               A Faculdade de Medicina de Barbacena – FAME firmou parcerias com as Rádios 

locais 93 FM e Correio da Serra AM. Gravações prévias por alunos, professores, 

funcionários e convidados que vão ao ar semanalmente, no horário jornalístico, prestando 

serviços à comunidade com orientações e informações acerca da saúde, cultura e lazer.  

 
RESULTADOS ESPERADOS 

           
       Espera-se que, com acesso a um veículo de comunicação bastante popular como o rádio, 
a população de Barbacena e região seja beneficiada com orientações sobre prevenção de 
saúde; informações sobre doenças e seus diagnósticos e assuntos temáticos educacionais.  
Espera-se também que a população sinta-se estimulada a comparecer/participar em eventos 
culturais e de lazer que a Instituição oferece. 

 

APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 

          Por esse motivo, em abril de 2016, a FAME firmou uma parceria com a rádio 93FM e 
Correio AM, onde foi lançado o programa ‘FAME Informa’, que vai ao ar semanalmente, no 
horário jornalístico das referidas rádios, levando informações sobre saúde que se 
caracterizam como utilidade pública. 

O Projeto teve um sucesso tão grande, que hoje, está em vigor também no Jornal 
Impresso Correio da Serra e Jornal Folha de Negócios. Os dirigentes da Faculdade de 
Medicina de Barbacena entendem a importância de uma escola médica ser ativa nos meios de 
comunicação, pois a conscientização é o primeiro passo para o cuidado com a saúde. 
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CRONOGRAMA 
Atividades durante o ano 

1º semestre 2º semestre 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
 x x x x x  x x x x  

 
Uma vez na semana, alunos de medicina, professores e/ou funcionários da FAME 
comparecem às Rádios acima citadas para gravação de temas específicos. Às quartas-feiras, 
em horário jornalístico, o programa é transmitido à população de Barbacena e região. 
 

 

CUSTOS 
 

Atividades sem ônus (parceria da Faculdade de Medicina de Barbacena com as Rádios 
locais). 
 

 

DIVULGAÇÃO 
 

  O Setor de Marketing da Instituição divulgará continuamente as atividades do Projeto 
através do site e quadros de aviso da Instituição e das mídias sociais.         
 

 

AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será feita através de indicadores quantitativos e qualitativos (respostas da 
comunidade interna e externa à FAME) que permitam avaliar se os objetivos estão sendo 
alcançados. 
  
 

 

 
Coordenadora do Projeto de Extensão                                                Coordenador do NUPE 

        Bárbara Elizabeth de O. Celino                                                 Prof. Mauro Eduardo Jurno   

 

 

 

           Coordenador de Curso                                                                Diretor da FAME      

Prof. Benedito de Oliveira Veiga                                    Prof. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho            

 


