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A Biblioteca da Faculdade Pernambucana de Saúde tem como objetivo apoiar a pesquisa e fortalecer as atividades dis-
centes e a prática docente. O acervo é composto de livros, periódicos (revistas, jornais), obras de referência (enciclopédias, 
dicionários), CDs, DVDs, trabalhos monográficos e dissertações. Ainda é disponibilizada aos estudantes a base de dados de 
periódicos científicos EBSCO, com aproximadamente 900 periódicos na área de saúde e mais de 1.100 periódicos na área de 
ciências humanas e aplicadas e o portal de livros eletrônicos Biblioteca A. Além da catalogação de materiais, por meio do 
sistema CDU de catalogação universal, são desenvolvidos os seguintes procedimentos: levantamento bibliográfico, trata-
mento da informação, empréstimos, orientação à normalização de trabalhos, disseminação da informação e a aquisição de 
materiais bibliográficos de forma contínua atendendo às necessidades dos cursos.

O empréstimo domiciliar permite a retirada de 2 livros didáticos e um paradidático por aluno, renováveis por mais uma 
única vez pelo site da instituição. Multa por atraso de 6 reais por dia e título. Livros de consulta local devem ser devolvidos 
após 2 horas. E a multa estabelecida por atraso destes é de doze reais por dia e livro.

A reserva de títulos para empréstimos é feita pela biblioteca online. Os mesmos ficam à disposição do estudante por 24h 
na biblioteca.

+ Serviços

Consulta;
Levantamento bibliográfico;
Empréstimo;
Renovação;
Reserva;
Orientação à normalização de trabalhos;
Salas de estudo. 
                    

+ Atendimento

Das 7h30 às 19h, de segunda a sexta | Das 7h às 11h, aos sábados
Responsável – Yale Araújo
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O Setor de Extensão e Responsabilidade Social da FPS faz parte do desenvolvimento acadêmico referenciado nas atividades 
de ensino e pesquisa. Direcionadas aos estudantes e comunidade através de uma relação integrada de participação ativa 
entre ambas as partes, ocorrem na configuração de Projetos, Programas, Cursos e Campanhas entre outras modalidades. 
As propostas podem ser apresentadas pelo corpo docente e funcionários com a participação dos estudantes. O objetivo é 
desenvolver atividades que estimulam e aprimoram a formação técnica e humanizada do estudante de modo a promover 
o empoderamento da comunidade e o aperfeiçoamento da formação do aluno. 

+ As atividades abrangem 8 áreas temáticas:

Comunicação 
Cultura 
Direitos Humanos e Justiça 
Educação 
Meio Ambiente
Saúde 
Tecnologia 
Trabalho 

+ Atendimento

e-mail: carine@fps.edu.br
Coordenação - Carine Azeredo 
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O Laboratório de Recursos Digitais é um ambiente de pesquisa equipado com 50 computadores, que tem como objetivo 
oferecer suporte informacional e de pesquisa aos seus usuários–discentes dos cursos de graduação da FPS. Neste espaço, 
localizado no 2º andar do bloco A, o estudante pode:

- Acessar suas informações acadêmicas e participar das discussões nos fóruns, orientados por tutores e monitores na loca-
lização de informações provenientes de fontes confiáveis;

- Participar de oficinas de capacitação metodológica e científica, como atividades de extensão, com a finalidade de solucio-
nar algumas dúvidas que surgem ao longo da vida acadêmica, principalmente no que se refere à produção de trabalhos e 
pesquisa de evidências científicas;

- Apropriar-se das bases de dados fornecidas pela FPS (Ebsco, Dynamed, Reabilitation Reference Center e Biblioteca A), 
aprendendo a utilizá-las como ferramentas de aprendizagem;

- Ter suporte presencial e online, através do e-mail labrecursosdigitais@fps.edu.br, para dúvidas discentes relacionadas ao 
uso de recursos digitais aplicados à área de saúde.

+ Serviços

Atividades de extensão
Oficinas de capacitação
Suporte presencial e online

+ Atendimento

Das 8h às 17h, de segunda a sexta
Tutora responsável: Suélem Barros de Lorena
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Os Laboratórios da Faculdade Pernambucana de Saúde são ambientes preparados para o auxílio no ensino-aprendizagem 
de novas habilidades e competências. São disponibilizados para o curso de graduação os seguintes Laboratórios:

a)Laboratório de Habilidades Semiologia 
b)Laboratório de Habilidades Procedimentos e Reanimação
c)Laboratório de Anatomia Modelos
d)Laboratório de Imagens
e)Laboratório de Anatomia Dissecção
f )Laboratório de Fisioterapia - Anatomia modelos,Anatomia Imagem Neurofuncional, Semiologia aplicada à fisioterapia, 
Semiologia geral, Pneumofuncional, Eletrotermofototerapia, Recursos terapêuticos I e II, Estudo do Movimento, Anatomia 
palpatória, Intervenção em prótese e órtese e Primeiros Socorros.
g)Laboratório de Farmácia - Farmacotécnica, Química geral - química orgânica - físico-química e botânica, Química analítica 
e farmacognisia, Micologia básica e parasitologia básica, Parasitologia clínica - hematologia - bacteriologia - bioquímica 
clínica e uranálises, Citologia clínica e micologia clínica, Físico-químico e controle microbiológico.
h)Laboratório de Nutrição - Análise sensorial, Modelos e imagens, Práticas nutricionais, Análises microbiológicas.
i)Laboratório de Psicologia - Anatomia modelo, Psicologia Experimental, Observação de bebês, Produção Científica, Ênfase, 
Oficina do Trabalho e Avaliação e medidas.
j)Laboratório de Nutrição: Análise físico-química, Nutrição Enteral e Lactário e Técnica Dietética. 
k)Laboratório de Comunicação

+ Atividades

Atividades de extensão
Encontros semanais
Monitoria

+ Atendimento

Das 7h20 às 18h, de segunda a sexta
Coordenação - Dra. Patrícia Bezerra
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O setor de Marketing e Comunicação da Faculdade Pernambucana de Saúde é responsável por toda a comunicação da 
IES, seja institucional ou promocional. O marketing se relaciona com os candidatos de todas as modalidades (Vestibular, 
Pós-graduação e Mestrado), assim como, estudantes e egressos (ex-alunos) e seu relacionamento se estende também aos 
funcionários (administrativo ou docente).

O Marketing é responsável por analisar o mercado, prospectar, planejar, executar e acompanhar todas as demandas oriun-
das deste mercado. A gestão da marca e sua reputação no mercado também são demandas responsáveis do marketing. 
Além disso, eventos que envolvem a marca FPS também são organizados, divulgados ou acompanhados pelo setor.  

O setor incorpora a Recepção da FPS e o Departamento de Atendimento ao Candidato – DAC, responsáveis por receber 
e atender visitantes e candidatos. Eles são acompanhados por uma equipe especializada para muni-los de informações 
importantes sobre a FPS e seus processos seletivos, apresentando ainda os cursos e suas estruturas, ajudando assim, na 
escolha da sua futura profissão.  Todos os canais de comunicação da FPS (site, tutoria online, redes sociais, cartazes,  TVs  e 
e-mail de contato) são administrados pelo setor.  

+ Atividades

Atendimento aos estudantes, docentes e administrativo; 
Comunicação interna;
Alimentação do site, tutoria e redes sociais;
Controle de ligações realizadas e recebidas;
Captação de estudantes;
Atendimento ao candidato;
Disseminação da marca;
Parcerias;
Eventos.
                  

+ Atendimento

Das 8h às 18h, de segunda a sexta
e-mail: marketing@fps.edu.br
Gerente – Leonardo Lourenço
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O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da FPS (NAI) tem por finalidade contribuir para a garantia da acessibilidade e inclusão 
dos estudantes e colaboradores com deficiência física, intelectual e transtornos globais do desenvolvimento. 

Sua função propositiva, consultiva e avaliativa requer o envolvimento dos diferentes setores da instituição, de modo a for-
talecer o rompimento das barreiras atitudinais, físicas, pedagógicas e de comunicação.  

Com vistas a garantir o respeito a adversidade e a pluralidade, sua estrutura organizacional é formada por uma equipe mul-
tidisciplinar composta por docentes, coordenadores, gestores e técnicos administrativos, que se reúnem mensalmente para 
tratar a respeito da identificação e proposição de resoluções inerentes ao processo de inclusão.

As ações são realizadas através da promoção de oficinas, capacitações, cursos, eventos e outras atividades, garantindo a 
indissociabilidade do ensino, da pesquisa, e da extensão, além do envolvimento dos demais serviços.  

+ Atendimento
 
e-mail: carine@fps.edu.br
Coordenação:  Carine Azeredo
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A Ouvidoria é um canal de comunicação entre a FPS, a comunidade acadêmica (docentes e discentes) e o público em geral. 
Todos os contatos recebidos (exceto anônimos) são encaminhados e, posteriormente, respondidos pelos setores compe-
tentes, em tempo hábil, para que o usuário obtenha o retorno adequado da sua manifestação.

Esse canal de comunicação deve ser utilizado sempre que existirem sugestões, reclamações, elogios, dentre outras deman-
das. Os dados pessoais do usuário da Ouvidoria serão preservados, garantindo sigilo quanto à identidade do mesmo.

O canal da Ouvidoria está disponível pessoalmente, numa sala no bloco 4 da FPS e também online.

Para utilizar o canal online é necessário acessar o site da FPS e preencher um formulário com todos os dados, para que a 
resposta seja possível. 

A Ouvidoria da FPS respeita o Código de Ética do Ouvidor/Ombudsman, elaborado em 19/12/1997, em Assembleia Geral 
Extraordinária da Associação Brasileira dos Ouvidores (ABO).

+ Atividades

Atendimento aos estudantes, docentes e administrativo; 
Filtro de informações para os setores;
Aproximação da instituição com funcionários e estudantes;
Identificação das necessidades de estudantes e funcionários.

+ Atendimento                    

Das 8h às 14h, de segunda a sexta
e-mail: ouvidoria@fps.edu.br
Responsável – Kelly da Silva Souza
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A Faculdade Pernambucana de Saúde tem como um dos seus eixos estruturantes a integração da instituição e os serviços 
de saúde com o propósito de formar profissionais segundo os princípios e diretrizes constitucionais do Sistema Único de 
Saúde. A Prática em Atenção Primária é um componente curricular de todos os cursos de graduação, oferecendo aos estu-
dantes, a partir do seu ingresso na faculdade, a inserção nas Unidades de Saúde da Família e outros cenários de práticas com 
o objetivo de ampliar o conhecimento sob os fatos, conceitos, princípios, métodos e procedimentos utilizados no estudo e 
desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde.

+ Atividades

Atendimento aos estudantes; 
Distribuição dos estudantes nos cenários de prática;
Realização de oficinas com preceptores; 
Realização do Seminário SUS Escola;
Organização do transporte dos estudantes para os cenários de prática;
Pactuação com os gestores para realização das práticas;
Acompanhamento e supervisão dos estudantes nos diversos cenários;
Realização de curso de especialização para os preceptores;
Realização de curso básico sobre o SUS.

+ Municípios Parceiros

Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes.

+ Cenários

Unidades de Saúde da Família – USF;
Núcleo de Apoio a Estratégia de Saúde da Família – NASF;
Farmácia da Família;
Organizações não governamentais;
Instituições de Longa Permanência.

+ Atendimento

Das 7h30 às 16h, de segunda a sexta
Coordenadora da Prática – Thais Carine Lisboa
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A Secretaria Acadêmica da Faculdade Pernambucana de Saúde incorpora os Departamentos de Registro de Notas, Diploma, 
Estágio, Pós-graduação Lato-Sensu e Stricto Sensu e Extensão, além de oferecer suporte aos docentes em suas atividades 
acadêmicas. Tem como principal objetivo acompanhar a vivência acadêmica dos estudantes durante o seu percurso nos 
cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, oferecendo um atendimento de qualidade, com agilidade e segurança 
mediante o cumprimento das rotinas e fluxos da instituição.

Responsável por resguardar e acompanhar o registro de dados acadêmicos, desde o ingresso dos estudantes na instituição, 
durante o processo de matrícula até a etapa de conclusão do curso, incluindo a colação de grau e a expedição do diploma.

+ Atividades

Atendimento aos estudantes; 
Atendimento aos docentes; 
Solicitação de documentos acadêmicos;
Suporte na matrícula dos veteranos;
Registro e controle das atividades acadêmico-pedagógicas;
Processo de ingresso – Matrícula;
Processo de transferência externa e portadores de diploma;
Processo de registro e emissão de diploma e certificados;
Formatura | Colação de grau.

+ Atendimento

Das 9h às 16h, de segunda a sexta
e-mail: secretariaacademica@fps.edu.br
Secretária Acadêmica - Daniela Moura
Secretária Adjunta - Vanessa Rodrigues
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O departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Faculdade Pernambucana de Saúde incorpora as 
áreas de Sistemas, Redes, Suporte Técnico, Desenvolvimento de Software e EAD. Tem como principal objetivo fornecer re-
cursos de tecnologia da informação e comunicação com qualidade e eficiência aos usuários da instituição.

Responsável por garantir o funcionamento de todos os sistemas de informação e rede de dados utilizados na FPS, bem 
como a segurança de todas as informações processadas no ambiente computacional da instituição.

+ Atividades

Atendimento aos estudantes, docentes e administrativo; 
Administração da telefonia;
Administração da rede de dados;
Suporte técnico aos computadores;
Suporte técnico à internet;
Administração dos Portais Acadêmicos:
- Aluno Online;
- Docente Online;
- Biblioteca Online;
- Tutoria Online;
- E-learning;
- Acervo digital multimídia (E-volution Elsevier).

+ Atendimento
 
Das 7h às 18h, de segunda a sexta
e-mail: tecnologia@fps.edu.br
Gerente - Marcone Barros
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PROGRAMA DE INTERCÂMBIO
O intercâmbio é uma oportunidade que os universitários têm de vivenciar outra cultura, conhecer ou aprimorar outro idio-
ma e encher a bagagem de experiências. A FPS incentiva o intercâmbio e oferece duas formar de realização do programa.
FPS - IFMSA Brazil - A parceria que visa oferecer a oportunidade de seus estudantes realizarem intercâmbio e, com isso, apri-
morar seus conhecimentos. O intercâmbio é direcionado aos estudantes de Medicina do 1º ao 6º ano e médicos formados 
há menos de seis meses. Tem duração de 4 a 8 semanas.

FPS - University of Miami - O intercâmbio é direcionado aos estudantes do 2º ano de internato do curso de Medicina. Tem 
duração de 1 a 6 meses.

VOXY
A FPS oferece, gratuitamente, um curso de inglês online para os estudantes. O curso de inglês online da Voxy é diferente 
dos outros cursos de aprendizado tradicional. Ele é inovador, com um conteúdo interessante e atualizado. O curso de cada 
estudante é totalmente personalizado, tomando como base seus objetivos, interesses e nível de proficiência. O programa 
curricular da Voxy não é linear. O que significa que cada estudante pode avançar no curso de forma distinta, concluindo 
sequências de lições variadas e passando períodos de tempo diferentes com os materiais de aprendizado. Todos os es-
tudantes evoluirão, contanto que pratiquem. As aulas podem ser realizadas a qualquer hora do dia, no computador ou 
smartphone.

CREDIES  
O crédito universitário é a oportunidade que você esperava para realizar os seus sonhos. Com ele, você pode estudar nas 
melhores instituições de ensino do País e concluir a graduação tão almejada. Durante o período regular do curso, você pa-
gará 50% da mensalidade à instituição de ensino. Obedecida a grade curricular, a restituição dos outros 50% será feita após 
a conclusão do curso, diretamente ao CredIES, que repassará os valores à instituição parceira. Na FPS é possível utilizar o 
CredIES para os cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. 
Para maiores informações e inscrição, acesse fundacred.org.br ou entre em contato pelo telefone (81) 32211478. 

BRADESCO
O Crédito Universitário Bradesco (*) é uma linha de crédito muito especial, criada para apoiar você em um momento im-
portante da sua vida, em que cada avanço é uma conquista. Com ele, você pode financiar seu curso e contar com a tran-
quilidade que precisa para transformar sua formação em um caminho de descobertas e oportunidades. Você conta ainda 
com a comodidade de ter as parcelas debitadas diretamente na sua Conta Universitária, reforçando assim o que ela tem 
de melhor: atuar como um parceiro de sua história e acompanhar você em toda a sua vida acadêmica. Disponível para os 
cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Psicologia. 

(*) Crédito sujeito à aprovação
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O Instituto de Medicina Integral Profº Fernando Figueira - IMIP, fundado em 1960, tem como missão a assistência médico-
social, a pesquisa e ensino. É o único centro de pesquisa clínica do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia em Pernambuco e é certificado como Hospital Ensino pelo Ministério da Educação e o Ministério da Saúde.

Para o ensino, os estudantes têm à sua disposição salas de aula e tutorias, cinco auditórios, sendo um de telemedicina para 
realização de teleconferências, um espaço cultural com 750 lugares, dois laboratórios de informática e uma biblioteca com 
terminais de computador e base de dados, que oferece cerca de 900 periódicos internacionais para pesquisa com texto 
completos, o portal de periódicos  “Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)’’ na área de 
saúde.
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Avenida Mal. Mascarenhas de Morais, 4861,Imbiribeira, Recife-PE 
CEP: 51.150-000 | Fone: (81) 3035.7777 | (81) 3312.7777
www.fps.edu.br | facebook: FaculdadePernambucanadeSaude
instagram: FaculdadeFPS | Youtube: Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS


