
 
 

RESPONSABILIDADE SOCIAL – Faculdade de Apucarana (FAP) 

A Faculdade de Apucarana - FAP desde 1993, ano em que foi fundada, preocupa-se com as 

questões de Responsabilidade Social pois é uma organização que sempre vem adotando postura 

socialmente responsável, demonstrando assim sua maturidade do ponto de vista social, zelando por 

sua imagem institucional e contando com um retorno positivo para a sociedade. 

O fortalecimento destas questões de Responsabilidade Social se fez mais presente, a partir 

do Ano de 2005, quando a ABMES - Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, 

iniciou o desenvolvimento de estudos sobre Responsabilidade Social pelas instituições de Ensino 

Superior. 

Com isso a Faculdade de Apucarana pode, por meio da responsabilidade social incorporar 

os princípios e valores éticos, no sentido de desenvolver ações e projetos voltados para diversas 

áreas, como a educação, saúde, meio ambiente, entre outras, com vistas a promover a melhoria da 

qualidade de vida de grupos de pessoas ou de sua comunidade. 

No ano de 2020, a Faculdade de Apucarana realizou eventos como o V PSICON, 

demonstrando a preocupação da instituição com as questões afro-brasileiras e o III DIVERGEN que 

abordou neste ano as questões relacionadas à violência contra crianças e adolescentes, esses 

eventos são realizados anualmente pela instituição. 

A Faculdade de Apucarana – FAP realizou ações durante o ano como atendimentos na Clinica 

Escola de Nutrição, Fisioterapia, Psicologia e no seu Núcleo de Prática Jurídica com atendimentos 

gratuitos para a comunidade em geral, além de atendimentos realizados no evento FAP na Praça, 

com aferição de pressão, teste de glicemia e Orientações em Saúde, fortalecendo assim as ações 

propostas pela Responsabilidade Social da Instituição. 

Também como todo ano a Faculdade de Apucarana se fez presente no atendimento 

fisioterápico na Corrida 28 de Janeiro, evento de caráter internacional com a participação de vários 

atletas, que ocorre em comemoração ao aniversário do município de Apucarana. 



Em comemoração a Semana de Responsabilidade Social de 2020 instituída pela ABMES, 

obedecendo todas as normativas de segurança instituídas pelas autoridades sanitárias devido a 

pandemia do COVID -19, realizou-se no dia 26 de outubro um drive-thru em prol do Lar Sagrada 

Família, com arrecadação de alimentos não perecíveis, material de higiene e brinquedos para a 

instituição, as doações foram arrecadas pelos técnicos administrativos e professores da FAP. 

Também pudemos oferecer aos internos do Lar Sagrada Família um lanche, viabilizado pela 

parceria que a Faculdade de Apucarana possui com empresas que sempre colaboram com doações. 

Após o registro de todas as ações realizadas a Faculdade de Apucarana, recebeu o Selo de 

Responsabilidade Social pela ABMES no ano de 2020. 

Fotos de alguns eventos de 2020: 
 
 

PSICON DIVERGEN FAP na praça Dia da Mulher 

   

 
Drive-thru - 26/10/20 – Lar Sagrada Família 

 
  

 

   
 

No ano de 2021 a FAP realizou eventos como o V PSICON, demonstrando a preocupação da 

instituição com as questões afro-brasileiras e o IV DIVERGEN que abordou neste ano as questões 

relacionadas luta Antimanicomial esses eventos são realizados anualmente pela instituição. 



  
 

No dia 25 de setembro de 2021 com a participação da Faculdade de Apucarana na Campanha 

desenvolvida pela ABMES foi realizado um Drive -thru, com arrecadação de leite e mantimentos 

realizado pelos professores, coordenadores, direção técnicos administrativos e também discentes, em 

prol ao PROJETO RENASCER que atua em nosso município desde 2001 , e realiza ações de 

prevenção e apoio as pessoas vivendo com HIV\AIDS onde são realizados atendimentos para 

portadores de HIV, morador de.rua ,usuários droga e álcool, famílias carentes e também familiares dos 

portadores de HIV cadastrados e internados no projeto 

Pudemos contar com alguns parceiros que também foram fundamentais para abrilhantar esse 

dia ;são eles: Produtos Alpes; Moval; Caseirinho Alimentos; OVER; Ida Construtora; Oásis Formaturas; 

Gerasoft; Farmácia Saude e Webner. 

 

 



    

    

 

No ano de 2022 a FAP realizou eventos como o VI PSICON, demonstrando a preocupação da 

instituição com as questões afro-brasileiras e o V DIVERGEN que abordou o tema Dialogando sobre o 

Autismo, esses eventos são realizados anualmente pela instituição. 

 



No dia 24 de setembro de 2022, a FAP - Faculdade de Apucarana participou do Dia da 

Responsabilidade Social, campanha desenvolvida pela ABMES.Nesta atividade foram realizadas 

atividades de recreação (teatro, atividades lúdicas, circuito proprioceptivoe alongamentos) na 

associação Download, com os associados portadores da Síndrome de Down e familiares, após as 

atividades foi servido um lanche a todos os presentes. 

Esta ação foi realizada pelos professores, coordenadores, direção, técnicos administrativos e 

discentes. Criada há quatro anos, a Associação Download de Apoio à Síndrome de Down de Apucarana, 

agrega atualmente 70 famílias de Apucarana e mais nove municípios da região, que têm vínculos com 

pessoas com Síndrome de Down. 

Agradecemos aos parceiros que apoiaram este evento, Padaria e Confeitaria Pão Quente, 

Frimel – Produtos Frigoríficos Apucarana e Frutaria Vila Vitória. 

 

  
 
 


