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Apresentação

“Ao abrir suas portas à população, a instituição de ensino superior
pratica o conhecimento em sua vertente mais transformadora: aprender
com a comunidade ao ensinar.” (Idalia Miranda, p. 85)
A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES)
apresenta às mantenedoras associadas e à sociedade brasileira um relato das atividades desenvolvidas pelas instituições de ensino superior (IES) que participaram
da segunda edição do Dia da Responsabilidade Social realizada a 21 de outubro de
2006.
Esta iniciativa de êxito da ABMES reuniu 400 IES de todo o País, o que
signiﬁcou um aumento de mais de cem por cento em relação à primeira edição
e comprovou o interesse, o envolvimento e o compromisso de todas elas em
campanhas dessa natureza.
Esta edição compõe-se das seguintes partes: entrevista concedida por nós à
jornalista Patrícia Aleixo; artigos sobre o tema responsabilidade social de autoria
de Adelaide Rogério de Rezende e Adolfo Ignacio Calderón; dados estatísticos
gerais da campanha – crescimento das adesões, resumo das atividades por área
de conhecimento e listagem das atividades mais freqüentes; seleção de atividades
por IES, acompanhada de fotos e depoimentos dos dirigentes e/ou participantes.
Em outras palavras, a revista é fruto de um grande esforço de síntese e de
revisão dos relatórios pós-dia apresentados pelas IES, até 16 de fevereiro de 2007,
prazo ﬁnal estabelecido pelos organizadores. No entanto, o material completo
enviado pelas IES que participaram, incluindo o que chegou após o vencimento do
prazo, pode ser encontrado na íntegra no site www.abmes.org.br.
Ao agradecer a participação de todas as IES que se juntaram à ABMES na campanha e abriram suas portas à comunidade, renovamos nossa crença de que esta
iniciativa ganhe força e vigor, passe a ter grande repercussão nacional e contribua
para dar crescente visibilidade às ações das IES particulares no cumprimento de
sua responsabilidade social.
Gabriel Mario Rodrigues
Presidente
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Gabriel Mario Rodrigues
Por PATRICIA ALEIXO | Editora da Universidade Anhembi Morumbi

Gabriel Mario Rodrigues
Presidente da Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).
gmr@abmes.org.br

Em uma sociedade tão desigual como a que vivemos as IES devem
se comprometer com a cidadania e a responsabilidade social.
Gabriel Mario Rodrigues, reitor da Universidade Anhembi Morumbi e presidente
da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), é um
homem criativo, inovador e com gosto pelo risco. Foi dele a idéia de criar o Dia da
Responsabilidade Social que, desde 2005, mobiliza instituições de ensino superior
brasileiras numa grande mostra de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
No evento do ano de 2007, Gabriel espera dobrar o número de IES participantes e
atingir a grande mídia. “Nossa meta é que, em breve, o “Dia” se torne um evento
de grande repercussão nacional, capaz de dar visibilidade às ações realizadas pelas
IES de todo o País”, disse ele a Patrícia Aleixo que o entrevistou para a revista
Responsabilidade Social.
PA OLIVEIRA De forma geral, como o senhor avalia a segunda edição do Dia da Res-

ponsabilidade Social do Ensino Superior Particular?
Os números mostram que tivemos um crescimento expressivo em relação ao
primeiro ano. Já na segunda edição, o número de instituições de ensino superior
(IES) participantes e de atendimentos realizados dobrou. Foi uma ação de grande
sucesso, que mostra, de um lado, um setor unido em torno de um objetivo único
e, de outro, o verdadeiro compromisso social das instituições, que trabalham o
ano todo de portas abertas para a comunidade.
PA OLIVEIRA De fato os números são bastante signiﬁcativos, incluindo a participa-

ção de IES de outros estados. A que o senhor atribui este engajamento?
Vejo como um reﬂexo dos bons resultados da primeira edição e do esforço da
Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES) em divulgar
o “Dia”. Isso permitiu com que mais IES reconhecessem a importância do “Dia”
criado para ser um marco de todo o trabalho social realizado pelas instituições
particulares. Nossa meta é que, em breve ele se torne um evento de grande
repercussão nacional, capaz de dar visibilidade aos milhões de atendimentos
comunitários realizados por ano, em todo o País.
PA OLIVEIRA Como a ABMES está trabalhando para ampliar ainda mais a participa-

ção em 2007?
Sem dúvida, a participação obtida em 2006 é referência do engajamento
das instituições de ensino à proposta do evento, por isso, em 2007 estamos
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ﬁnalizando o projeto que prevê o dobro do número de participantes. Porém, para
que o “Dia” ganhe a visibilidade esperada, é preciso chegar à mídia de massa. Para
que isso aconteça, é fundamental não só o apoio das IES, como também recursos
ﬁnanceiros que venham de empresas interessadas em investir na comunicação
com o público jovem ou mesmo no reforço de sua imagem ligada às ações de
responsabilidade social.
PA OLIVEIRA Como as IES podem contribuir com ações individuais para que o “Dia”

se fortaleça?
Primeiramente, creio que seja fundamental o esforço de sensibilizar alunos
e professores quanto à importância da participação neste tipo de projeto. A
escola precisa passar para a sociedade o que ela ensina em suas práticas diárias.
Além disso, as IES devem buscar parcerias que viabilizem à ampliação tanto da
divulgação, quanto dos atendimentos.
PA OLIVEIRA Quais as ações propostas pela ABMES para divulgar o “Dia” no setor

de Ensino Superior?
Está no plano deste ano a realização de cinco seminários, em diferentes regiões do
País, para promover o engajamento das instituições. É um trabalho que envolve
um grande esforço para mostrar a importância do evento e sua capacidade de
gerar resultados concretos aos participantes. Este ano queremos mais e vamos
investir no engajamento de todos, mesmo daquelas IES que não são associadas à
ABMES.
PA OLIVEIRA Que mensagem o senhor deixaria às IES que ainda não decidiram

participar?
Em uma sociedade tão desigual como a que nós vivemos, as IES costumam ir além
de sua responsabilidade em transmitir aos jovens o conhecimento acadêmico, e
se comprometem com valores de cidadania e responsabilidade social. Aﬁnal, é
formando cidadãos socialmente responsáveis que as IES fortalecem os vínculos
com a sociedade e contribuem para a melhoria da qualidade de vida de um modo
geral. Ao participar de um evento como este, as IES têm a chance de mostrar
claramente todo seu esforço em prol da comunidade e, conseqüentemente, de
fortalecer sua imagem e sua marca, perante seus diversos públicos de interesse:
alunos, professores, colaboradores, governo e comunidade.
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Responsabilidade
Social Universitária:
princípios e valores para o
desenvolvimento humano
Por ADOLFO IGNACIO CALDERÓN

Adolfo Ignacio Calderón é doutor em Ciências
Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP), coordenador do Núcleo de
Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Mogi
das Cruzes (UMC), membro da equipe de avaliadores de cursos do Instituto Nacional de Pesquisas
Educacionais (Inep/MEC), membro do Conselho
de Gestores do Programa Alfabetização Solidária,
Conselheiro da Superintendência Executiva da
Universidade Solidária e colaborador da ABMES
para assuntos vinculados à extensão universitária
e à responsabilidade social. Atuou como avaliador
de projetos sociais do Grupo Energias do Brasil,
do Banco Real, do Ministério da Educação
(MEC), da Universidade Solidária, do Uniethos,
entre outras organizações. É também membro do
comitê cientíﬁco do Fórum de Extensão das IES
Particulares.
calderon@umc.br

Ao tratar a questão da Responsabilidade Social Universitária (RSU) muitas vezes
os gestores universitários acabam confundindo-a com as atividades extensionistas de cunho comunitário, as chamadas ações comunitárias, devido a dois fatos
concretos:
a) a matriz do mundo empresarial que está atrelada à RSU no imaginário
coletivo, por meio da qual as empresas socialmente responsáveis estariam
vinculadas à execução de projetos de inclusão social;
b) a abordagem demasiadamente abrangente feita pelo Estado, gerando
múltiplas interpretações. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes) aﬁrma que a responsabilidade social refere-se à contribuição das instituições de ensino superior (IES) em relação à “inclusão
social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural”.
A partir dessa realidade, convém ressaltar que a RSU não pode ser confundida
com a mera execução de projetos sócio-ambientais, nem com meras estratégias
apelativas de marketing ou simples maquiagem social especialmente preparada
para os avaliadores do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep/MEC)
(CALDERÓN, 2005).
As práticas acadêmicas das IES não podem ser confundidas com as ações
executadas por ONGs, entidades assistencialistas, instituições de ﬁlantropia ou
qualquer outra entidade que interage no universo do Terceiro Setor.
As IES , na sua maioria, são empreendimentos educacionais com a missão de
se tornarem espaços de formação e capacitação dos recursos humanos necessários para o desenvolvimento do país (CALDERÓN, 2004).
Neste sentido, considerando esta ﬁnalidade institucional, falar da RSU signiﬁca
falar do compromisso permanente que as IES deveriam ter para cumprir sua missão, isto é, a garantia de boa qualidade de ensino para os cidadãos que adquirem
os serviços educacionais por elas oferecidos, seja no âmbito da graduação ou da
pós-graduação.
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Concretamente, falamos do afastamento de qualquer prática intencionalmente direcionada ao estelionato acadêmico e da contínua busca da excelência como
parte do ethos da instituição de ensino superior.
Falar de boa qualidade de ensino também é uma aﬁrmação vaga e genérica.
Neste sentido, dois enfoques destacam-se:
a) as especiﬁcidades dos produtos educacionais na transmissão de
princípios e valores;
b) o desenvolvimento de habilidades e competências técnicas necessárias
para a inserção dos futuros proﬁssionais no mercado.
Lembremos que papas, reis, príncipes, ditadores, democratas lutaram pelo
controle das IES; Napoleão, Hitler e, no Brasil, os militares tomaram sob controle
as rédeas das IES, principalmente as universidades.
Por que as IES tornam-se objeto de desejo para as pessoas que estão no poder
ou querem conquistar o poder? Por que exercem tanto fascínio?
Várias podem ser as respostas, mas preferimos ﬁcar com uma delas: as IES são
poderosos espaços de transmissão ideológica. São espaços de formação de massa
crítica e de cabeças pensantes de um país.
Que valores vamos transmitir a essas cabeças pensantes? Uma cultura de ódio
ou uma cultura de paz? Que país queremos construir? Que cidadãos queremos
formar? Principalmente, que proﬁssionais queremos formar?
As famílias fazem pesados investimentos e sacrifícios para ﬁnanciar estudos
de seus ﬁlhos, no âmbito da educação superior, em busca de melhores condições
de vida, por meio da ampliação das condições de empregabilidade. As famílias
procuram nas IES perspectivas de ascensão social por meio de uma formação
proﬁssional.
Daí, o compromisso que as IES devem ter com a qualidade dos produtos e
serviços ofertados, uma vez que possuem uma especiﬁcidade que perpassa, por
sua dimensão pública, as atividades de interesse público.
O poder das IES é imensurável. O mundo vive acelerados processos de mudanças. Tempos incertos e intempestuosos. Nesse sentido, falar de RSU signiﬁca
fazer referência a princípios e valores direcionados ao desenvolvimento humano
que devem sustentar, iluminar e nortear qualquer empreendimento educacional
que podem ser agrupados em três grandes dimensões (JIMENEZ DE LA JARA,
2006):
a) Dimensão universitária: excelência acadêmica; compromisso com a
verdade; interdependência e transdisciplinaridade;
b) Dimensão pessoal: dignidade das pessoas; integridade e honestidade;
liberdade;
c) Dimensão social: bem comum e eqüidade social; desenvolvimento sustentável; aceitação e apreço à diversidade; sociabilidade e solidariedade;
cidadania, democracia e participação.
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O grande desaﬁo está em transformar esses princípios e valores em pilares
que sustentem toda a estrutura gerencial das IES e orientem os projetos de desenvolvimento institucional, os projetos pedagógicos institucionais e os projetos
pedagógicos dos cursos.
Falamos de referenciais éticos no meio das incertezas, não somente da práxis
dos empreendimentos educacionais, mas também da vida de cada um dos atores
que interagem direta ou indiretamente com uma IES socialmente responsável.
A preocupação é precisamente dar concretude a esses princípios e valores no
cotidiano da vida acadêmica, balizando as atividades em sala de aula, as práticas
docentes, as relações gerenciais e as pesquisas cientíﬁcas. Este último, no caso das
universidades ou IES vocacionadas para esse ﬁm.
Sob esta ótica, os gestores das IES devem estar atentos ao chamado “currículo
oculto”, conceito desenvolvido por Apple (1982) e citado por Vallaeys (2006):
“conjunto de normas e valores que são implícita, mas eﬁcazmente, ensinados
nas instituições escolares, dos quais em geral não se costuma falar quando da
enunciação das ﬁnalidades e dos objetivos dos professores”. Neste sentido, é
fundamental buscar a coerência ética que deve existir entre o discurso e a prática
administrativa e acadêmica na educação superior.
A respeito deste assunto, Vallaeys (2006) aponta que existem realidades
acadêmicas diversas que negam, na prática, os valores ligados à solidariedade e ao
desenvolvimento eqüitativo e sustentável que são ensinados em sala de aula.
Ele questiona, por exemplo: de que adiantam os discursos sobre os cuidados
com o meio ambiente se a universidade não se obriga a usar papel reciclado?
De que adianta ensinar em sala de aula a importância da vida democrática e da
participação se, muitas vezes, não há transparência nem espaços de participação
para os alunos e para os professores universitários?
Da mesma forma questionamos, de que adianta ensinar o respeito aos direitos
das pessoas com necessidades especiais, se as universidades não desenvolvem
ações especíﬁcas de inclusão social, que começam pela adaptação da infra-estrutura para as cadeiras de rodas? Ou ainda, ensinar a importância da luta contra
o racismo, se há resistências veladas para a contratação de docentes negros?
Ou ainda pregar o respeito aos idosos se a universidade não possui uma política
institucional de respeito e valorização de seus professores e funcionários idosos?
Como aﬁrma Wagenberg (2006), a luta para a formação de líderes éticos e
solidários estará perdida se as IES continuarem com seu duplo discurso – ensinam
em sala-de-aula ética e responsabilidade social mas se envolvem em práticas
contrárias à sua missão.
Falar de RSU signiﬁca falar de princípios e valores. As ações comunitárias das
quais falamos no início deste artigo somente possuem sentido se direcionadas
para atingir a missão das IES, ou seja, formar os recursos humanos, as cabeças
pensantes que o país precisa para seu desenvolvimento. E nisso, o setor privado
de educação superior, tem uma responsabilidade inadiável, uma vez que ele
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Responsabilidade Social:
o compromisso de hoje
Por ADELAIDE ROGÉRIO DE REZENDE

Adelaide Rogério de Rezende é sócia diretora da
Consultoria em Projetos Educacionais e Concursos
(Consultec).
consultec@consultec.com.br

A organização socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de
ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, funcionários, prestadores
de serviços, consumidores, comunidade, governo e meio ambiente) e consegue
incorporá-los no planejamento de suas atividades buscando atender às demandas
de todos, não apenas dos acionistas e proprietários, e que conduz o seu negócio
como parceiro e co-responsável pelo desenvolvimento social. (ETHOS).
“Responsabilidade Social é a responsabilidade que uma determinada pessoa ou organização social tem para com a sociedade”. De acordo com Paulo
Itacaramby (2006), seu autor, esta deﬁnição estende o conceito de responsabilidade que se traduz por “obrigação que um sujeito determinado possui de responder pelos efeitos de seus atos para o conjunto de impactos, diretos e indiretos,
atuais e futuros, que uma pessoa ou organização provoca na sociedade com seu
comportamento e/ou atividades.”.
As instituições de ensino superior não podem se distanciar desse movimento
de Responsabilidade Social que se fortalece na mesma proporção em que se
fortalece a sociedade civil brasileira, organizando-se na busca da construção de
um mundo mais próspero, mais humano, menos violento, com desenvolvimento
econômico equânime e oportunidades iguais para todos.
Responsabilidade Social extrapola “a lei”. É um conjunto de atitudes e práticas
que, se evidenciadas no contexto interno das IES, e aí não podemos esquecer o
próprio fazer pedagógico, resultará em maior credibilidade, respeito, aceitação
mais positiva e perenidade.
Falar de Responsabilidade Social universitária signiﬁca falar não só dos deveres
e das obrigações da universidade, mas das incumbências inerentes à natureza
institucional das IES, no escopo das quais se insere a transparência e a ética nas
suas relações, o respeito à diversidade, as boas condições de trabalho, o respeito
às normas democraticamente estabelecidas. Signiﬁca falar de uma instituição que
adota uma atitude ética em todas as suas atividades e com todos os atores com os
quais interage, nos âmbitos interno e externo, além das “obrigações morais” que
a sociedade atribui aos cidadãos e às organizações sociais.
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Da mesma forma, a instituição universitária socialmente responsável é aquela
que assume um novo papel social diante das crescentes demandas sociais, ouvindo todos aqueles que são responsáveis por sua existência, manutenção e continuidade: o próprio Estado credenciador e ﬁscalizador de suas ações, seus alunos, as
famílias, seus docentes e funcionários e as comunidades direta ou indiretamente
abrangidas pela sua práxis pedagógica e que, no seu projeto político pedagógico
adotem “estratégias pedagógicas que valorizem, durante a formação de seus
alunos, atributos tais como autonomia, participação, solidariedade, empreendedorismo, responsabilidade com a vida comunitária, sensibilidade a demandas e
necessidades de grupos especíﬁcos, capacidade de criação e adaptação a novas
situações, desenvolvimento de habilidades de auto-aprendizagem, utilização
ética de tecnologias e possibilidade de colaboração na melhoria da qualidade de
vida global da comunidade”(MELASSO, 2005), na busca da construção de uma
sociedade sustentável, na qual a cidadania é um pressuposto básico.
Ao focar a Responsabilidade Social universitária não podemos tratar a educação como “produto” que obedece simplesmente às leis e à ética do mercado. A
educação como bem social, independentemente de ser ofertada pela iniciativa
particular ou pública, deve ser sempre de qualidade, atributo obrigatório e de
valor inegociável.
O compromisso com a formação e desenvolvimento do cidadão reclama por
espaços institucionais que respeitem os membros de sua comunidade interna,
que saibam lidar positivamente com as diferenças existentes, aprendendo com a
experiência plural. Implica a administração honesta e competente do “pacto de
qualidade negociado”. (BONDOLLI,2004 apud DE SORDI, 2005)
O grande diferencial de uma IES que exerce a Responsabilidade Social não está
focado simplesmente nas estratégias utilizadas junto à comunidade do seu entorno, seja pelos projetos de extensão universitária, seja pelos resultados das suas
pesquisas acadêmicas, seja pelos programas assistencialistas que apóia, mas no
conceito de educação assumido em seu projeto institucional, nas premissas adotadas e nos pressupostos éticos evidenciados no seu projeto político pedagógico.
A gestão de um projeto político pedagógico comprometido com a
Responsabilidade Social exige o respeito aos princípios do coletivo, a liberdade
comunicativa, o exercício co-responsável da vivência em comum, e isso impõe
adequações, reconﬁgurações, redimensionamentos dos processos e das formas
do trabalho pedagógico.
Ao contemplar, no seu projeto político pedagógico, o compromisso com a
Responsabilidade Social, a IES amplia o seu compromisso para além da instrução,
assumindo o compromisso de “levar os estudantes a serem leitores do seu tempo, usando seus saberes para agir ediﬁcantemente”. (MARA DE SORDI, 2005).
Isto é, se propõem a transformá–los em protagonistas da sua história e construtores do seu tempo, detentores de atitude mais consciente, vigilante e crítica.
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Adotar o conceito de Responsabilidade Social universitária signiﬁca assumir
a maioridade, ou seja, assumir a responsabilidade de seus atos institucionais.
Signiﬁca que as IES não podem mais fugir de suas obrigações. Signiﬁca que a
universidade não pode mais estar isolada como uma empresa somente preocupada com os lucros – como é o caso de muitas IES particulares – ou com um
grupo de intelectuais preocupados com devaneios teóricos que não levam a
lugar algum e que somente representam gastos com os cofres públicos, no caso
das IES estatais. O ensino tem de ser socialmente responsável. A pesquisa tem
de ser socialmente responsável. (CALDERÓN, 2005). A gestão acadêmica tem
de ser socialmente responsável. A gestão administrativa tem de ser socialmente
responsável. A IES que assume este papel “vive” e pratica Responsabilidade Social
em todas as instâncias.
A grande Responsabilidade Social das IES, mais do que simplesmente formar proﬁssionais para o mercado, realizar projetos de extensão ou gerar novos
conhecimentos, está centrada em colaborar na formação de pessoas que tenham
consciência do seu papel no contexto social e utilizem o seu potencial criativo na
transformação da realidade em que estão inseridos, na busca do bem comum.
Neste sentido, pode-se aﬁrmar que a grande responsabilidade social de uma IES é
formar cidadãos socialmente responsáveis, capazes de encontrar sintonia com as
demandas da coletividade em que vivem e atuam, “com possibilidade de produzir
a sua própria existência e conviver com dignidade com os demais seres vivos”
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Responsabilidade Social como uma das dez dimensões da Avaliação das IES, após
a institucionalização do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes), em agosto de 2004, reorientar os projetos políticos pedagógicos das IES
para a Responsabilidade Social é um ato de coerência dos educadores, frente aos
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inequívoco de entregar o que foi prometido; de responder pelos efeitos provocados pelas ações que realiza; de manter coerência entre o que se está pensando, dizendo e fazendo; além de comprovar saber fazer a tarefa que se propõe a realizar.
Não é um compromisso para amanhã. É para o aqui e agora que não pode mais
ser postergado.
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BALANÇO ESTATÍSTICO

Evolução 2005/2006
Crescimento e distribuição
dos números do “Dia”

101,52%

197

2005

IES
400

2006

Norte 26
Nordeste 71
Sudeste 194

Sul 62
Centro-Oeste 47
TOTAL: 400

6445

2005

115,28%

Professores
14.860

2006

Norte 1.131
Nordeste 2.736
Sudeste 7.757

Sul 1,514
Centro-Oeste 1,722
TOTAL: 14.860

44.011

2005

135,03%

Alunos
118.856

2006

Norte 10.927
Nordeste 18.846
Sudeste 61.981
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Sul 9.293
Centro-Oeste 17.809
TOTAL: 118.856

120,35%

3.742

2005

Técnicos
9.007

2006

Norte 1.121
Nordeste 1.369
Sudeste 4.198

Sul 959
Centro-Oeste 1.360
TOTAL: 9.007

92,38%

363.663

2005

Comunidade
671.873

2006

Norte 82.870
Nordeste 86.445
Sudeste 337.928

)%''.

2005

Atividades
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2006
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Sul 79.648
Centro-Oeste 84.982
TOTAL: 671.873
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Atividades realizadas em 2006
por área do conhecimento

Norte
Ciências Agrárias 1,13%
Ciências Biológicas 8,46%
Ciências da Saúde 19,04%
Ciências Exatas e da Terra 4,37%

Brasil

Ciências Humanas 27,08%
Ciências Sociais Aplicadas 24,54%
Engenharias e Computação 4,51%
Lingüistica, Letras e Artes 10,86%

Nordeste

Ciências Agrárias 2,78%
Ciências Biológicas 7,37%
Ciências da Saúde 24,51%
Ciências Exatas e da Terra 8,09%
Ciências Humanas 25,66%
Ciências Sociais Aplicadas 17,68%
Engenharias e Computação 5,08%
Lingüistica, Letras e Artes 8,84%

Ciências Agrárias 2,15%
Ciências Biológicas 6,46%
Ciências da Saúde 22,52%
Ciências Exatas e da Terra 3,97%

Ciências Humanas 31,13%
Ciências Sociais Aplicadas 17,38%
Engenharias e Computação 5,79%
Lingüistica, Letras e Artes 10,60%

Sudeste
Ciências Agrárias 2,42%
Ciências Biológicas 7,87%
Ciências da Saúde 27,43%
Ciências Exatas e da Terra 10,15%

Ciências Humanas 24,59%
Ciências Sociais Aplicadas 14,30%
Engenharias e Computação 5,31%
Lingüistica, Letras e Artes 7,92%

Sul
Ciências Agrárias 4,27%
Ciências Biológicas 5,25%
Ciências da Saúde 23,97%
Ciências Exatas e da Terra 10,34%

Ciências Humanas 23,81%
Ciências Sociais Aplicadas 22,66%
Engenharias e Computação 3,28%
Lingüistica, Letras e Artes 6,40%

Centro-Oeste
Ciências Agrárias 5,04%
Ciências Biológicas 7,32%
Ciências da Saúde 23,09%
Ciências Exatas e da Terra 6,99%
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Ciências Humanas 24,23%
Ciências Sociais Aplicadas 16,91%
Engenharias e Computação 6,02%
Lingüistica, Letras e Artes 10,41%

BALANÇO ESTATÍSTICO

Principais atividades
por ordem alfabética

BALANÇO ESTATÍSTICO
Responsabilidade Social Nº 2

•

Acupuntura

•

Aferição de Pressão Arterial

•

Arrecadação de Alimentos

•

Arrecadação de Livros e Brinquedos

•

Assistência Jurídica

•

Atendimento a 3ª Idade

•

Atendimento Fisioterápico

•

Atendimento Pedagógico

•

Avaliação Física

•

Avaliação Nutricional

•

Campanha de Doação de Sangue

•

Corte de Cabelo

•

Cursos de Informática

•

Educação Ambiental

•

Exposições de arte/cultura/projetos sociais

•

Feiras de Ciências

•

Higiene Bucal

•

Inclusão Digital

•

Jogos / Brincadeiras / Esportes / Recreações

•

Mini-Cursos em diversas áreas do conhecimento

•

Mostras de Programas de Alfabetização

•

Oﬁcinas de Arte

•

Oﬁcinas Literárias

•

Orientação Proﬁssional

•

Palestra de prevenção de doenças

•

Palestras sobre Reciclagem

•

Palestras/Seminários Sociais/Educacionais

•

Recadastramento de CPF

•

Vacinação

•

Workshop
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NORTE

AMAZONAS

Centro Universitário de Ensino
Superior do Amazonas
CIESA | Manaus - AM | 92 642.4300 | www.ciesa.br | ciesa@ciesa.br

atividades
desenvolvidas

•

Orientação e elaboração da declaração
de IRPF

•

Palestra: Os direitos da criança e do
adolescente

•

Palestra: Inclusão digital e os softwares
livres

•

Palestra: Erradicação da Violência
Doméstica

•

Palestras informativas

•

•

Atendimento médico

Realização de mini-cursos de manicure
e bijouteria

•

Atividades recreativas

•

Gincana cultural

•

Emissão de documentos legais

•

Elaboração de currículo proﬁssional

•

Distribuição de alimentos

•

Realização de atividades recreativas,
culturais e educacionais

•

Mostra das ações de inclusão digital
na Terceira Idade

•

Instalação de biblioteca comunitária

•

Divulgação e orientação dos Direitos
do Cidadão

AMAZONAS

Centro Universitário do Norte
UNINORTE | Manaus - AM | 92 215.4928 | www.uninorte.com.br | extensao@uninorte.com.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO NORTE
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•

Mini-curso sobre como preparar de
eventos com criatividade e poucos
recursos

•

A estética na Melhor Idade: corte de
cabelo; barba; manicure; massagem e
hidratação

•

Palestras: Aspectos Nutricionais dos
Alimentos

•

Assessoria jurídica, psicológica e social

•

Corte de cabelo

•

Exposição e desﬁle dos cães treinados
da PM

•

Biofeedback como técnica de diagnóstico de ansiedade e estresse situacionais

•

Oﬁcina com apresentação de ﬁlmes
infantis

•

Oﬁcina de elaboração do currículo

•

Declaração de imposto de renda pessoa física- IRPF (isentos)

•

Palestra: Qualidade de Vida

•

Abertura e fechamento de ﬁrmas

•

Aferição de pressão arterial

•

Cálculo do IMC

•

Teste glicêmico

•

Distribuição de folders educativos

•

Oﬁcina de apresentação de capoeira

•

Apresentação e demonstração dos
cálculos trabalhistas

•

Educação nutricional para crianças e
adultos

•

Apresentações musicais e distribuição
de lanches

•

Oﬁcinas e mini-cursos sobre Letras

•

Distribuição de folders informativos
sobre a atuação da fonoaudiológica
preventiva

•

Exibição de desenhos animados

•

Mini-curso sobre como preparar alimentos utilizando material alternativo

25

AMAZONAS

Centro Universitário
Luterano de Manaus
ULBRA | Manaus - AM | 92 3616.9800 | www.ulbra-mao.br | legisnorma.manaus@ulbra.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Apresentação teatral

•

Assessoria jurídica

•

Atendimento psicológico e psiquiátrico

•

Oﬁcina de geoprocessamento e censoramento remoto

•

Oﬁcina de intervenção pedagógica

•

Oﬁcina de leitura

•

Ginástica laboral

•

Oﬁcina de segurança

•

Oﬁcinas e exposições sobre as tendências e exigências do mercado de
trabalho

•

Oﬁcina de sistemas de informação

•

Oﬁcina gestão empresarial

•

Palestra: Quais são as competências que
o mercado de trabalho exige

•

Projeto alfabetização comunitária

•

Orientação proﬁssional

•

Show de talentos

•

Júri simulado

•

Oﬁcina de armazenagem e distribuição

•

Oﬁcina de desenho

•

Oﬁcina de educação física

“Evento bacana, as ações comunitárias são aquilo que nos engrandece e
nos torna diferentes, devemos devolver para a sociedade todo o conhecimento que adquirimos dentro da Universidade.”
Salvador M. Villalon
Estudante de Arquitetura e Urbanismo

AMAZONAS

Centro Universitário Nilton Lins
UNINILTON | Manaus - AM | 92 643.2000 | www.niltonlins.br | uniniltonlins@niltonlins.br

atividades

REGIÃO NORTE
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•

Orientações sobre o uso de alimentos
saudáveis e alimentos alternativos

•

Biblioteca itinerante

•

Atividades recreativas e lúdicas com
uso de brinquedos confeccionados a
partir de materiais recicláveis
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•

Medição de pressão arterial

•

Projeto Ame Seu Coração: orientações
e avaliações

•

Triagem imitanciométrica

AMAZONAS

Faculdade Boas Novas de
Ciências Teológicas, Sociais
e Biotecnológicas
FBNCTSB | Manaus - AM | 92 613.6275 | ibadam@ieadam.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aplicação de ﬂúor

•

Aplicação de teste vocacional

•

Atendimento médico e jurídico

•

Corte de cabelo, manicure e esteticista

•

Oﬁcina de artes e teatro

•

Oﬁcinas de informática

•

Palestras sobre doenças sexualmente
transmissíveis

•

Palestras sobre dirigir com segurança

•

Oﬁcinas de dança

•

Teatro infantil

•

Doação de sangue

“Trabalho há muito tempo nesta proﬁssão, mas pela primeira vez estive
realizando uma ação envolvendo a comunidade. É muito bom saber que
enquanto universitário posso realizar trabalhos como este.”
Luís Ricardo
Cabelereiro

AMAZONAS

Faculdade do Amazonas
IAES | Manaus - AM | 92 3231.1381/92 3622.7358 | www.iaes.com.br | iaes@vivax.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Atendimento odontológico

AMAZONAS

Faculdade Martha Falcão
FMF | Manaus - AM | 92 2121.0900 | www.infs.com.br | inform@infs.com.br;
fmf@infs.com.br; secfmf@infs.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Bingo solidário

•

Formação de biblioteca

•

Doação de alimentos

•

Arrecadação de materiais recicláveis

•

Doação de brinquedos

•

•

Doação de sangue

Apresentação de dança com grupo de
pessoas com deﬁciência visual

“A Gincana Solidária entre os acadêmicos da Faculdade Martha Falcão
é uma chamada de atenção à sociedade amazonense para prática de
solidariedade e responsabilidade social de todos. ”
Marcelo Frederico Falcão
4º período de Pedagogia

REGIÃO NORTE
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AMAZONAS

Faculdade Salesiana Dom Bosco
FSDB | Manaus - AM | 92 622.4690 e 622.1390 | www.fsdb.com.br | diretoria@fsdb.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Apresentação artístico-cultural

•

Atendimento jurídico tributário

•

Mini-curso: Direito Previdenciário

•

Mini-curso: Elaboração de Currículos e
Preparação de entrevistas

•

•

Mini-curso prático sobre como lidar
com pessoas deﬁcientes

•

Mini-curso: Relacionamento familiar

•

Mini-curso: Responsabilidade Ambiental

•

Mini-curso: Sexualidade e Saúde

Mini-curso: Higiene Bucal

AMAZONAS

Instituto de Ensino
Superior FUCAPI
CESF | Manaus - AM | 92 2127.3066 | www.portal.fucapi.br | rozana@fucapi.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Curso de instrumentação eletrônica
básica

•

Curso inclusão digital em software
livre

•

Curso Jogo Go (jogo de estratégia em
tabuleiro)

•

Exibição de ﬁlme infantil com apelo às
questões ambientais

•

Hemeroteca

•

Interpretação de músicas

•

Introdução à técnica de fotograﬁa

•

Oﬁcina Garrafa Pet

•

Palestra: Hipertensão e Teste de Glicemia

•

Palestra: Gerenciamento de Projetos,
uma nova perspectiva para o Trabalho

“Iniciativa que agrega muito valor a formação acadêmica, como um todo,
várias áreas. Participei da palestra sobre Gerenciamento de Projetos, o
que me concedeu uma visão abrangente para o desenvolvimento do
empreendedorismo nos vários segmentos do mercado.”
Daniel Frank Akel
Gestor da Qualidade | Certiﬁcação ISO e Estudante

REGIÃO NORTE
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PARÁ

Centro Universitário
do Estado do Pará
CESUPA | Belém - PA | 91 4009.2100 / 4009-9100 | www.cesupa.br | cesupa@cesupa.br

atividades
desenvolvidas

•

Atendimento ﬁsioterápico

•

Avaliação nutricional

•

Atendimento jurídico

•

Educação ambiental

•

Medição da pressão arterial

•

Orçamento familiar

•

Orientação ao consumidor quanto à
compra e higienização adequada de
alimentos

•

Promoção saúde bucal

•

Realização de exames laboratoriais

PARÁ

Escola Superior Madre Celeste
ESMAC | Ananindeua - PA | 91 273.1558 | www.esmac.com.br | esmac@amazon.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Projeto de consultoria sobre as diversas ferramentas da administração

•

Oﬁcina de arte

•

Cinema ao ar livre

•

Grupo de teatro interativo e dramatização

•

Jogos pedagógicos

•

Leitura e arte

•

Orientação sobre os aspectos legais
do empregado doméstico

•

Teste vocacional

PARÁ

Faculdade da Amazônia
FAMA | Ananindeua - PA | 91 255.2236 | www.complexofama.com.br | contatofama@yahoo.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Oﬁcina: Aprenda a instalar uma empresa transportadora

•

Oﬁcinas e palestras de formação para
pequenos empreendedores

PARÁ

Faculdade de Belém
FABEL | Belém - PA | 91 3201.1300 | www.fabelnet.com.br | fabel@fabelnet.com.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO NORTE
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•

Projeto de capacitação proﬁssional
dos servidores públicos
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•

Cartilha Constitucional

PARÁ

Faculdade de Estudos
Avançados do Pará
FEAPA | Belém - PA | 91 3202.8003 | www.feapa.com.br | socorro@feapa.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Atendimento a pessoas da Terceira
Idade

•

Projeto inclusão digital: cursos na área
de informática

PARÁ

Faculdade do Pará
FAP | Belém - PA | 91 3202.9000 | www.fap-pa.edu.br | fap@fap-pa.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Ciclo de palestras

•

Projeto natal solidário

•

Grupo de teatro

•

Projeto páscoa

•

Projeto letramento digital

•

Universidart

PARÁ

Faculdade Ideal
FACI | Belém - PA | 91 3242.2400 | www.grupoideal.com.br/faci | gabinete@grupoideal.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Apresentação de bandas de músicas

•

Oﬁcina de atividades lúdicas

•

Assistência jurídica

•

Oﬁcina de contador de história

•

Atendimento médico, odontológico e
oftalmológico

•

Oﬁcina de gravuras e pinturas

•

Oﬁcina de teatro de bonecos

•

Auxílio no projeto de moradias

•

Registro de nascimento

•

Brinquedoteca

•

Teste de glicemia

•

Corte de cabelo

•

Varal de poesias

•

Declaração de imposto de renda

•

Medição de pressão arterial

•

Doação de mudas

“Graças a Deus tudo o que eu queria eu consegui hoje. Eu precisava de
um exame de vista e aqui eu consegui tudo de graça, inclusive os óculos;
ainda me consultei com um clínico geral e cortei meu cabelo. Só tenho a
dizer que espero que mais ações como essas aconteçam sempre, porque
o atendimento foi maravilhoso.”
Ivoneide Maria da Silva
Cozinheira

REGIÃO NORTE
Responsabilidade Social Nº 2
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PARÁ

Faculdades Integradas do Tapajós
FIT | Santarém - PA | 93 3523.5088 | www.ﬁt.br | ﬁt@ﬁt.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atividades de leitura

•

Expedição de documentos diversos

•

Apresentação de coral de música

•

Higiene bucal com aplicação de ﬂúor

•

Aulão de ginástica para grupo da 3ª
Idade

•

Apresentação de atividades esportivas

•

Declaração de isento

•

Apresentação do grupo de aeróbica da
Meia Idade

•

Palestra sobre marketing pessoal

•

Atendimento jurídico

•

Palestra sobre prevenção de acidentes
por animais peçonhentos

•

Captação de doadores de sangue

•

•

Casamento civil

Palestra sobre prevenção do câncer de
mama e colo uterino

•

Consulta médica – clínico geral

•

•

Veriﬁcação de pressão arterial

Palestra sobre tratamento da água e
coleta seletiva do lixo

•

Palestra sobre prevenção do câncer de
mama e colo uterino

•

Palestra sobre violência doméstica

•

Palestra sobre orçamento familiar

•

Prevenção DST/AIDS

•

Vacinação contra hepatite B, tríplice
viral e tétano

•

Orientação sobre higienização corporal

•

Degustação de alimentação alternativa com recursos da Amazônia

“É um momento de festejar. Cada vez os desaﬁos colocados à população
fazem com que seja valorizada a aproximação e a solidariedade, mas
praticando de fato, como acontece neste dia.”
Simão Jatene
Governador do Pará

PARÁ

Instituto de Estudos
Superiores da Amazônia
IESAM | Belém - PA | 91 4005.5400 | www.iesam-pa.edu.br | iesam@iesam-pa.edu.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO NORTE
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•

Apresentação de banda musical

•

Doação de alimentos

•

Cadastro de pessoas interessadas em
doação de alimentos não perecíveis

•

Apresentação de cursos livres

•

•

Conscientização e preservação da
natureza

Palestra sobre jogos computacionais
fonoarticulatórios para deﬁcientes
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PARÁ

Instituto Esperança de
Ensino Superior
IESPES | Santarém - PA | 93 3522.2726/93.3523 1940 | www.iespes.edu.br | iespes@iespes.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Workshop e orientação sobre organização das mercearias

•

Doação de uma caixa d`água para
abastecimento

•

Brinquedoteca

•

Interação escola-comunidade

•

Oﬁcina de pintura

•

•

Educação ambiental e alimentação
alternativa

Informativo sobre desperdício e uso
racional da água

•

Curso: Gerenciamento de Resíduos
Sólidos

•

Palestra: Qualidade de vida, saúde e
bem estar na Melhor Idade

•

Oﬁcinas de gestão para proprietários
de mercearias

•

Palestra sobre relacionamento entre
pais e ﬁlhos

•

Educação no trânsito

•

Esporte e lazer

•

Evolução digital

•

Distribuição de cartilhas e palestras
para evitar o desperdício de energia

•

Higiene nos terrenos baldios

“É emocionante o envolvimento com a comunidade, e os resultados compensam todas as diﬁculdades e barreiras que surgem.”
Kathiane Sá
Acadêmica do curso de Administração

PARÁ

Universidade da Amazônia
UNAMA | Belém - PA | 91 4009.3008 | www.unama.br | planeja@unama.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Avaliação de risco de doenças cárdiovasculares

•

Casamento civil

•

Corte de cabelo

•

Expedição de documentos

•

Exposição do projeto Banco de Leite da
Santa Casa de Misericórdia

•

Fornecimento de fotos 3 x 4

•

Gincana de integração social

•

Arrecadação de alimentos

•

Orientações sobre saúde mental

•

Orientações sobre segurança pública

•

Orientações sobre audição, gagueira,
fala, voz e amamentação

•

Ciclo de palestras

•

Projeto de inclusão digital

•

Separação e divórcio

“A gente acredita dentro da faculdade que, através do projeto ‘No olhar’,
as crianças são agentes de mudança para região amazônica.”
Patrícia Gonçalves
Administradora

REGIÃO NORTE
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RONDÔNIA

FACIMED
Faculdade de Cacoal

FACIMED | Cacoal - RO | 69 441.1950 | www.facimed.com.br | comunicacao@facimed.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Ações direcionadas para o atendimento das mulheres

•

Ginástica laboral para os funcionários

•

Amostra de plantas de uso popular

•

Orientações sobre aleitamento
materno

•

Coleta de sangue

•

Fisioterapia para idosos

•

Coleta consciente do lixo

•

•

Coleta de exame preventivo de colo
uterino

Noções básicas sobre uso de medicamentos

•

Oﬁcina sobre a dengue

•

Dicas como preparar soro caseiro

•

Oﬁcinas de educação ambiental

•

Palestras sobre compostagem: Uma
Prática em Educação Ambiental

•

Oﬁcinas recreativas sobre educação
ambiental

•

Consultas médicas

•

•

Dicas de postura, anorgasmia, incontinência urinária e hanseníase

Orientações básicas sobre higiene bucal, acidentes domésticos e parasitas.

•

Orientações e exames para identiﬁcação de hanseníase

Orientações sobre uso correto de
anticoncepcional

•

Palestra sobre animais peçonhentos

•

Orientações sobre o caramujo africano

•

Atividades recreacionais

•

Orientações sobre hipertensão

•

Sala de quik massager

•

Drenagem linfática em gestantes

•

•

Educação ambiental para alunos do
ensino médio

Realização de orientações e auto-exame das mamas

•

Veriﬁcação de pressão arterial

•

depoimento

“O evento proporciona nos dias de hoje, o objetivo que a instituição tem
com a sociedade: compromisso, responsabilidade e cidadania.”
Angela Antunes
Coordenadora curso de Enfermagem

RONDÔNIA

Faculdade da Amazônia
FAMA | Vilhena - RO | 69 322.5114 | www.iesavilhe.edu.br | diretoria-geral@iesavilhe.edu.br

atividades
desenvolvidas
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•

Atividades na área de saúde.

•

Curso: Instrução de Informática.

•

Aferição de pressão arterial

•

•

Exposição de artesanato.

Orientação psicológica para gestantes
(casais)

•

Apresentação de capoeira

•

Orientação jurídica

•

Corte de cabelo e manicure

•

Orientação vocacional

•

Apresentação de ﬁlmes

•

Orientações do conselho tutelar
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RONDÔNIA

Faculdade de Pimenta
Bueno e UNOPAR Virtual
Unidade de Rolim de Moura

FAP | Pimenta Bueno - RO | 69 451.4100 | www.fap.pb.com.br | direcao@fap-pb.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Brinquedoteca

•

Apresentação musical e teatral

•

Cinema

•

Arrecadação de Cestas Básicas

•

Consultas ao SPC

•

Arrecadação de roupas e sapatos
usados

•

Consultas Médicas

•

Cortes de cabelos

•

Assistência jurídica

•

Curso de maquiagem

•

Assistência social

•

Declaração de isento

•

Atendimento odontológico

•

Emissão de carteiras de trabalho

•

Auto-exame do câncer de mama

•

Emissão de fotos 3x4

•

Avaliação visual

•

Exame de diabetes

“É maravilhoso poder contribuir com esse trabalho que envolve toda a
sociedade. Estamos fazendo a nossa parte e esperamos que cada um
faça a sua.”
Doutora Dora
Dentista Voluntária

RONDÔNIA

Faculdade São Lucas
FSL | Porto Velho - RO | 69 3211.8001 | www.saolucas.edu.br | faculdade@saolucas.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Orientações sobre a fauna marinha

•

•

Oﬁcina sobre a utilização dos ﬁtoterápicos

Avaliação psicomotora em crianças
até 7 anos

•

Campanha de doação de leite humano

•

Campanha de doação de sangue

•

Clube de leitura

•

Oﬁcina de como plantar em pequenos
espaços

•

Oﬁcina sobre os cuidados com animais peçonhentos

•

Apresentação de internet

•

Atendimento de urgência

•

Avaliação da função pulmonar

•

Orientação de escovação em crianças

•

Avaliação nutricional

•

Exposição de artes plásticas

•

Avaliação postural

“A iniciativa foi muito produtiva, pois a comunidade teve acesso a informações que raramente conseguem. Os acadêmicos envolvidos se motivaram e se dedicaram plenamente na execução das ações do projeto”
Flávio Aparecido Terassini
Biólogo

REGIÃO NORTE
Responsabilidade Social Nº 2
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RORAIMA

Faculdade Atual da Amazônia
FAA | Boa Vista - RR | 95 628.5525 | www.faculdadeatual.edu.br | secretaria@faculdadeatual.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Orientação sobre alimentação

•

Orientação sobre práticas de cidadania

•

Atividades recreativas

•

Emissão de documentos

•

Cortes de cabelo

•

Exames médicos e odontológicos
preventivos

•

Palestras sobre DST/AIDS

•

Atendimento do INSS

•

Atendimento médico

“A realização deste evento superou todas as nossas expectativas e por isso
estamos muito felizes, pois tivemos a oportunidade, juntamente com
todos os nossos parceiros, de oferecer o atendimento que essa multidão
necessitava. ”
Adriano Ramos Remor
Diretor Acadêmico da FAA

TOCANTINS

Centro Universitário
Luterano de Palmas
CEULP | Palmas - TO | 63 3219.8018 | www.ulbra-to.br | direcao@ulbra-to.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

A informática e o primeiro emprego

•

Atividades recreativas

•

A participação dos pais na educação
dos ﬁlhos

•

Educação sexual para adolescentes

•

•

Aferição de pressão arterial

Oﬁcina de educação ambiental para a
sensibilização sensorial

•

Atendimento jurídico nas áreas dos
direitos do consumidor, de família e
do trabalho

•

Oﬁcina sobre o estatuto do idoso

•

Palestras jurídicas

•

Oﬁcina sobre etnobotânica

•

Oﬁcina sobre o uso correto de medicamentos

•

Atendimentos ﬁsioterápicos

•

Avaliação nutricional e ações educativas com crianças

“Enquanto eu tirava as dúvidas sobre o meu problema na coluna e media
minha pressão arterial as crianças puderam brincar e se distrair com os
brinquedos que a ação trouxe até o Taquari.”
Júlia Martins dos Santos
Doméstica

REGIÃO NORTE
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NORDESTE

ALAGOAS

Faculdade de Tecnologia
de Alagoas
FAT | Maceió - AL | 82 328.7000 | www.fat-al.edu.br | brunnop@fapec.org.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Oﬁcina de criatividade com sucata

•

Corte de cabelo

•

•

Oﬁcinas de primeiros socorros

Palestra de incentivo a doação de
sangue

•

Criação e elaboração de currículo

•

Recadastramento de CPF

•

Ginástica laboral

•

Recreação infantil

•

Palestra sobre higiene bucal

•

Vacinação

“O Dia da Responsabilidade Social foi de fundamental importância para
a comunidade poder aprender e desenvolver habilidades sociais.”
Fernanda Soares
Estudante

BAHIA

Área 1 - Faculdade de
Ciência e Tecnologia
ÁREA 1 | Salvador - BA | 71 3460.9000 | www.area1.br | area1@area1.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Introdução à internet: auxílio na criação de e-mail

•

Aulas de revisão de Matemática e
Física

•

Demonstração de fenômenos físicos,
envolvendo curiosidades do mundo
da Física

•

Aplicação de teste vocacional

“Nesse evento, pude observar como a faculdade pode ajudar a comunidade, prestando serviços, auxiliando os jovens nas suas escolhas proﬁssionais. Isso se tornou claro nos testes vocacionais oferecidos pela faculdade
no dia da responsabilidade social.”
Michele Almeida
Estagiária de Recursos Humanos

REGIÃO NORDESTE
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BAHIA

Centro Universitário da Bahia
FIB | Salvador - BA | 71 2109.3852 | www.ﬁb.br | ﬁb@ﬁb.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Alimentação saudável: como fazer o
aproveitamento integral dos alimentos

•

Atendimento em educação e saúde

•

Veriﬁcação de pressão arterial

•

Atendimento jurídico

•

Conhecimento popular dos analgésicos

•

Corte de cabelo

•

Criação de e-mail e acesso à internet

•

Demonstração de primeiros socorros

•

Elaboração de currículos

•

Declaração de isento

•

Oﬁcina de capoeira

“Gostei muito dessa oportunidade, pois tivemos conhecimentos em várias
coisas importantes para a nossa vida, que já é tão difícil. Conseguimos
aprender coisas diferentes e legais. Foi muito bom.”
Luciana Oliveira de Jesus
Dona de Casa

BAHIA

Faculdade Adventista de
Administração do Nordeste
FAAD | Cachoeira - BA | 75 3425.8029/8030 | www.adventista.edu.br
vsantos@adventista.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Palestra sobre gestão ﬁnanceira
familiar

BAHIA

Faculdade Adventista de
Educação do Nordeste
FAENE | Cachoeira - BA | 75 3425.8031/8032 | www.adventista.edu.br | faene@iaene.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Painel expositivo de abordagem
pedagógica

“A vida é cheia de alegria e ensinar traz muita alegria. Fizemos isso com
tanta dedicação e a comunidade se envolveu de uma forma tão natural
que nem percebemos o tempo passar.”
Ellen Benvinda
Estudante

REGIÃO NORDESTE
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BAHIA

Faculdade Adventista
de Fisioterapia
FAFIS | Cachoeira - BA | 75 3425.8034 | www.adventista.edu.br | faﬁs@adventista.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Cálculo de IMC e orientações alimentares

•

Orientação sobre diabetes

•

Orientações posturais

•

Veriﬁcação de pressão arterial e
orientações

“A comunidade foi muito participativa, atendemos diversas pessoas
da região do recôncavo e acredito que foi um evento que beneﬁciou a
todos.”
Alana Seifert
Fisioterapeuta

BAHIA

Faculdade Arnaldo
Horácio Ferreira
FAAHF | Luis Eduardo Magalhães - BA | 77 3628.9900 | www.faahf.com.br
diretoriaﬁnanceira@faahf.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Cadastro de pessoas físicas

•

Exame de glicemia e capilar

•

Recadastramento de CPF

•

Tipagem sanguínea

•

Conscientização de preservação do
meio ambiente

•

Aferição arterial

•

Vacinação

•

Gincana social

•

•

Lazer e recreação

Prevenção bucal com aplicação de
ﬂúor

•

Espaço para esclarecimento de saúde

•

•

Cantinho da beleza com corte de
cabelo

Orientação sexual com distribuição de
preservativos

•

Simulação e orientação de primeiros
socorros

•

Massoterapia, reﬂexologia podial,
massagem facial

•

Oﬁcina de reciclagem de garrafas pet

•

Oﬁcina de produtos ecológicos

•

Projeto Quintal Verde com distribuição
de sementes de hortaliças

•

Palestra sobre globalização e marketing pessoal

•

Orientações sobre serviços de água e
tarifa social

•

Palestra sobre preventivo do câncer
de colo do útero

•

Assessoria e orientação jurídica

•

Palestra sobre sexualidade

•

Orientação vocacional

“Nunca me senti tão valorizada na minha vida. Adorei o cantinho da
beleza.”
Márcia dos Santos
Vendedora

REGIÃO NORDESTE
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BAHIA

Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais
AGES | Paripiranga - BA | 75 279.2210 | www.faculdadeages.com.br | ageswilson@infonet.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Festival de cultura

•

Apresentação de teatro

•

Apresentação de grupos folclóricos e
grupos de dança

•

Desﬁle cultural

“Neste dia a Faculdade AGES recebeu de braços abertos a população dos
26 municípios a que atende, localizados nas regiões Nordeste da Bahia
e Centro-Sul de Sergipe. Este grande evento se constituiu forte em sua
missão de levar, além fronteiras, contribuições de valor inestimável para
o conhecimento dos cidadãos, especialmente estudantes em processo de
formação.”
Richard Eduard
Colaborador do Projeto Festival da Cultura 2006

BAHIA

Faculdade de Tecnologia e
Ciências de Feira de Santana
FTC | Feira de Santana - BA | 75 3602.7031 | www.ftc.br | hsilva.fsa@ftc.br

atividades
desenvolvidas

•

Palestra sobre a importância da educação social

•

Educação ambiental nas escolas de
ensino médio

•

Mostra de cinema

•

Apresentação de grupos culturais de
artesanato, de música e artes plásticas

•

Inclusão digital

•

Declaração de isento para pessoas
físicas

•

Palestra sobre importância da prevenção do diabetes mellitus tipo II e
hipertensão arterial

BAHIA

Faculdade de Tecnologia
e Ciências de Jequié
FTC | Jequié - BA | 73 525.8476 | ftc.jeq@ftc.br

atividades
desenvolvidas
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•

A arte como fator de inclusão social

•

Projeto solidário: Fazendo Crianças
Sorrir
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•

Promovendo a saúde do escolar na
rede municipal

BAHIA

Faculdade de Turismo da Bahia
FACTUR | Salvador - BA | 71 2108.1500 | www.famettig.br | factur@famettig.br

atividades
desenvolvidas

•

Doação de sangue

•

Curuzu: Corredor Cultural da Liberdade

•

Formação continuada de professores

BAHIA

Faculdade do Sul da Bahia
FASB | Teixeira de Freitas - BA | 73 3292.4820 | www.ffassis.edu.br | Ribeirolay@ig.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Assessoria jurídica e orientações

•

Ecoturismo em reservas ecológicas
particulares da Suzano Papel e Celulose S/A

•

Projeto de alfabetização e séries
iniciais para jovens e adultos

“A Fundação Francisco de Assis nasceu preocupada com as questões
sociais, daí a necessidade de não esquecer o seu principal objetivo, que é
levar a educação não só àqueles que podem ter maior acesso ao ensino
superior, mas a todos que, por conta de diﬁculdades várias, estão ainda
à margem da comunidade.”
Sélcio de Souza Silva
Professor

BAHIA

Faculdade Hélio Rocha
FHR | Salvador - BA | 71 2101.5000 | www.heliorocha.com.br | fhr@heliorocha.com.br

atividades
desenvolvidas
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Curso de informática básica
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•

Tarde de recreação para 3ª Idade

BAHIA

Faculdade Jorge Amado
ASBEC | Salvador - BA | 71 3271.9918 | www.faculdadesjorgeamado.com.br
eugenio@faculdadesjorgeamado.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aconselhamento jurídico

•

Avaliação físico-funcional

•

Acesso gratuito à internet com auxílio
de monitores.

•

Promoção e prevenção da saúde vocal
e auditiva

•

Recreação para crianças

•

Elaboração de currículo

“O Dia Nacional da Responsabilidade Social é um momento extremamente rico numa instituição de ensino superior. Como em poucos momentos,
cursos de diferentes áreas se unem para realizar atividades conjuntas.
Neste segundo ano dobramos o número de atendimentos realizados e os
alunos chegaram ao ﬁm do dia motivados para realizar ações semelhantes de forma voluntária nas comunidades. Esperamos que no próximo
ano possamos mobilizar um número maior de professores e alunos e
poder prestar ainda mais serviços à comunidade.”
Camila Godinho
Coordenadora de Ação Social

BAHIA

Faculdade São Camilo
FASC-BA | Salvador - BA | 71 3248.7133 | www.saocamilo-ba.br | diretoria@saocamiloba.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Dados consolidados dos programas e
serviços educacionais

•

Serviço de integração social e inclusão
produtiva

•

Programas de serviços educacionais

•

Programas de capacitação digital

•

Programa de apoio ao jovem

•

•

Programas de apoio ao idoso

Serviços de atendimento especializado

•

Programa de convivência social e
acolhida

“A Faculdade São Camilo Bahia está de parabéns pelo programa de capacitação digital, pois atende crianças, jovens e adultos que não teriam
possibilidade de conhecer o mundo da informática, e com essa exposição
dos trabalhos sociais desenvolvidos tivemos o conhecimento das outras
unidades da São Camilo.”
Luiz Carlos da Silva
Auxiliar de Escritório
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BAHIA

Faculdade Sete de Setembro
FASETE | Paulo Afonso - BA | 75 3281.0064 | www.fasete.edu.br | educacional@fasete.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Exposição de painéis sobre ações
sociais

•

Mini-curso: Informática - tirando suas
dúvidas

•

Ginástica laboral

•

Mini-curso: Leitura de Imagens

•

Mini-curso de dança de salão

•

Mini-curso: Literatura Infanto-Juvenil

•

Mini-curso: Arte & Educação - um
outro olhar à estética

•

Mini-curso: Oﬁcina de Música

•

Mini-curso: Procura-se Poetas

•

Mini-curso: Arte em Jornal

•

Oﬁcina de jiu-jitsu

•

Mini-curso: Culinária – doces ﬁnos

•

Oﬁcina de piadas/humor

•

Mini-curso: Cultura Popular e Literatura de Cordel

•

Recreação infantil

•

Mini-curso: Danças Circulares

•

Show cultural

•

Mini-curso: Encontro com seu Eu Físico

“Se todas as instituições de ensino estiverem em sintonia com o Social, o
nosso Brasil já poderia ser bem diferente. É uma iniciativa que deve se
propagar cada vez mais.”
Carla Ravena
Professora

BAHIA

Faculdade Zacarias de Góes
FAZAG | Valenca - BA | 75 641.5000/641.2120/641.2177 | www.fazag.com.br | fazag@fazag.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Atividades esportivas

•

Inclusão digital

•

Oﬁcina: O Lúdico na Matemática

“Poder participar e colaborar com este momento de mobilização social é
importantíssimo, pois somente assim podemos demonstrar o verdadeiro
sentido que as instituições de ensino precisam exercer na sociedade.”
Mateus Braga
Professor
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BAHIA

UNIBAHIA
Faculdades Integradas Ipitanga
UNIBAHIA | Lauro de Freitas - BA | 71 3289.8100 | www.unibahia.br | assessoria@unibahia.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Seminário de apresentação dos projetos de responsabilidade social

•

Projeto Inclusão Digital - navegando na
cidadania

•

Projeto A Polícia que a gente quer

•

Projeto Voluntariado Unibahia – VOU

•

Talk-show

“Esta experimentação tem se mostrado eﬁcaz no momento em que a academia recebe a comunidade local, podendo assim interferir no momento
em que as primeiras tentativas de transformação social saem da teoria.”
Professor Adelmo Schindler
Coordenador de Curso

BAHIA

Instituto Superior de Educação
de Santa Maria da Vitória
FACITE-ISE | Santa Maria da Vitória - BA | 77 3483.4370 | facinst25@yahoo.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Curso de inclusão digital

•

Fórum de educação

BAHIA

Instituto de Educação Superior
UNYHANA Luis Eduardo Magalhães
IESULEM | Luís Eduardo Magalhães - BA | 77 3628.4943 | www.unyahna.br | diretoria@lem.unyahna.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Vacinação

•

Auto-exame de mama

•

Atendimento oftalmológico

•

Corte de cabelo e manicure

•

Medição de pressão arterial

•

Atividades recreativas

•

Exames de glicemia

•

Concurso de dança

“Ser parceiro do Unysocial foi muito gratiﬁcante, pois é através de iniciativas como esta que se proporciona um dia onde se veriﬁca o verdadeiro
sentido da cidadania. O que mais me empolga é saber que as pessoas
saem satisfeitas com os serviços básicos que nós proﬁssionais de saúde
oferecemos. Gostaria de parabenizar a Unyahna pela iniciativa e tenho
certeza que só assim faremos um Brasil mais comprometido com o
semelhante.”
Dr Marcelo Lasset Batista
Dentista e Secretário de Saúde do Municipio de Luís Eduardo
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BAHIA

Instituto de Ensino Superior
Juvêncio Terra
JTS | Vitória da Conquista - BA | 77 3425.1696 | www.jts.br | instituto@jts.br

atividades
desenvolvidas

•

Campanha de doação de livros

•

Educação para a reciclagem

•

Educação sobre o uso da faixa de
pedestre

BAHIA

Instituto Superior de Educação
Nossa Senhora de Lourdes
ISED | Porto Seguro - BA | 73 3288.2565 | www.ised.edu.br | ised_edu@superig.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Acidentes domésticos e primeiros
socorros

•

Meio ambiente e saúde na escola

•

Africanidade brasileira

•

O teatro moderno de Nelson Rodrigues

•

Aplicação do teatro em sala de aula

•

Oﬁcinas de sexualidade

•

Apresentação da Marinha do Brasil
pelos técnicos oﬁciais

•

Patrimônio cultural e educação

•

Produção textual

•

Drogas na escola: conseqüências e
prejuízos

“É sempre importante quando reunimos todo segmento da sociedade
para expor sua responsabilidade com a comunidade, principalmente
com a classe estudantil.”
GEDEON CARDOSO SILVA JUNIOR
Soldado | 8º Batalhão de Porto Seguro
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BAHIA

Seminário Adventista
Latino-Americano de Teologia
SALT | Cachoeira - BA | 75 725.8035 | www.adventista.edu.br | salt@iaene.br

atividades
desenvolvidas

•

Apresentação musical de conjunto de
ﬂautas

•

Apresentação de banda sinfônica

•

Palestras sobre cristianismo

BAHIA

Universidade Salvador
UNIFACS | Salvador - BA | 71 3271.8163 / 3271.8160 | www.unifacs.br | areitoria@unifacs.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Palestra Acessando a Justiça: parcerias
com a cidadania

•

Exposição da metodologia de incubação de empreendimentos associativos

•

Atendimento jurídico

•

Atuação de empresa júnior de economia

•

Balanço das atividades da extensão
comunitária

•

Fórum de Design

•

Disponibilização de núcleo de computadores com acesso à internet

•

Mini-curso de editoração de texto
usando o MS-Word

•

Psicologia e o trabalho comunitário

•

Projetos de planejamento e criação
publicitária

“Esse tipo de atividade é importante porque permite aos alunos uma
experiência fora da sala de aula. Com a apresentação de portifólios e
palestras são feitas relações e contatos com proﬁssionais do mercado,
sendo assim o Dia da Responsabilidade Social é uma oportunidade para
troca de idéias e reciclagem.”
Carina Flexor
Professora
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CEARÁ

Faculdade Ateneu
FATE | Fortaleza - CE | 85 3276.2032 | www.fate.edu.br | cfb@fortalnet.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Atividades comunitárias

•

Doação de sangue

“A reversão social através da educação e do trabalho impulsiona nossas
ações, direcionando-nos a atividades que catalisam forças, demandas
e ofertas sociais, envolvendo-nos com a comunidade e possibilitando a
geração de oportunidades de melhoria social. Simplesmente cumprindo
um papel essencial para o meio acadêmico e o local onde ele está inserido, o repasse de conhecimento, nestes moldes realizamos cursos, seminários, workshops e campanhas de conscientização.”
Ricardo Sanabria
Coordenador Administrativo (FATE)

CEARÁ

Faculdade de Ciências
Humanas de Fortaleza
FCHFOR | Fortaleza - CE | 85 3226.6446 | www.unice.br | unice@unice.br

atividades
desenvolvidas

•

Apresentação de capoeira fortalecendo a consciência negra

•

Doação de sangue

•

Campanha de conscientização ambiental e prevenção a saúde

CEARÁ

Faculdade de Medicina
de Juazeiro do Norte
FMJ | Juazeiro do Norte - CE | 88 3571.1026 | www.fmj-ce.edu.br | atendimento@fmj-ce.edu.br

atividades
desenvolvidas
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Aferição de pressão arterial

•

Veriﬁcação de peso/altura/IMC

•

Medição de glicemia

•

Orientações e educação em saúde

•

Tipagem sangüínea
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CEARÁ

Faculdade do Vale do Jaguaribe
FVJ | Aracati - CE | 88 3421.3150 | www.fvj.br | fvj@vmnet.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Palestras sobre saúde bucal

•

Oﬁcina sobre alimentação alternativa

•

Aplicação de ﬂúor

•

Oﬁcina sobre reciclagem do lixo

•

Oﬁcina sobre prática de primeiros
socorros

•

Gincana cultural

CEARÁ

Faculdade Integrada do Ceará
FIC | Fortaleza - CE | 85 4005.9990 | www.ﬁc.br | ﬁc@ﬁc.br

atividades
desenvolvidas

•

Reabilitação cardíaca e prevenção da
hipertensão arterial sistêmica

•

Prevenção do tabagismo através de
exposição de banners

•

Palestras educativas sobre cuidado
na prevenção ao câncer de mama e
pulmão

•

depoimento

Avaliação de pressão arterial sistêmica
e dos distúrbios têmporo-mandibulares

•

Projeto de inclusão digital

•

Apresentação dos projetos sociais de
Comércio Exterior

•

Café da manhã

•

Atividades recreativas para crianças

•

Palestra sobre responsabilidade social

•

Palestra: Balanço social como Instrumento de Evidenciação da Responsabilidade Social

“O Dia da Responsabilidade Social foi de grande importância para envolvermos o maior número possível de alunos e docentes em atividades pensadas para a comunidade e para ampliar a consciência cidadã de todos.”
Denise Costa
Professora

CEARÁ

Faculdade Latino
Americana de Educação
FLATED | Fortaleza - CE | 85 3454.1299 | www.ﬂated.edu.br | ﬂaedu03@terra.com.br

atividades
desenvolvidas
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Fórum de responsabilidade social

•

Estudo de caso sobre meio ambiente

•

Palestra sobre responsabilidade social

•

Gincana

•

Atividade cultural
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CEARÁ

Faculdade Metropolitana
da Grande Fortaleza
FAMETRO | Fortaleza - CE | 85 3223.8333/3281.14 88
www.fametro.com.br | fametro@fortalnet.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Mobilização e combate à dengue

•

Prestação de serviços de Enfermagem

•

Programa de assistência ao adolescente

“Fazer parte da organização do Dia de Responsabilidade Social, promovido pela Faculdade Metropolitana de Fortaleza, foi envolvente e enriquecedor. Acredito que atingimos os objetivos propostos, e certamente,
despertamos para a continuidade dessas atividades.”
Natália
Enfermeira

CEARÁ

Faculdade Nordeste
FANOR | Fortaleza - CE | 85 3249.4848 | www.fanor.com.br | haradja.torrens@fanor.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Prêmio de Turismo Social

“O Cine Clube Fanor trouxe à faculdade durante todo o semestre, crianças e adolescentes de várias comunidades, entre elas do Projeto ABC Digital que tiveram a oportunidade de assistirem a ﬁlmes. Após as sessões,
com pipoca, e debates com temas ligados a questões sócio-culturais.”
Áurea
turismóloga

CEARÁ

Instituto de Ensino
Superior do Ceará
IESC | Fortaleza - CE | 85 4009.6000 | www.iesc.edu.br | interbr@uol.com.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO NORDESTE
Responsabilidade Social Nº 2

•

Atendimento jurídico

•

Aferição da pressão arterial

•

Atendimento ﬁsioterapêutico

•

Massoterapia

•

Orientação para as doenças sexualmente transmissíveis

•

Avaliação postural
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CEARÁ

Instituto Filosóﬁco Teológico
Nossa Senhora Imaculada
Rainha do Sertão
IFTNSIRS | Quixada - CE | 88 3412.1455 | www.fcrs.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Semana de extensão e pesquisa

CEARÁ

Universidade de Fortaleza
UNIFOR | Fortaleza - CE | 85 3477.3104 | www.unifor.br | reitoria@unifor.br;webmaster@unifor.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Ciclo de estudos em Direito Internacional e Constitucional

•

Encontro nacional de educação em
saúde

•

Semana da saúde

•

Apresentação de atividades sobre
extensão universitária

•

Mostra de humanidades: A Unidade na
Diversidade

•

Seminário de avaliação institucional

•

Encontro de ética na pesquisa

•

Feira do livro

•

Fórum cearense de software livre

•

Semana de tecnologia

•

Seminário de Educação a Distância
- EAD

•

Apresentação de Trabalhos referentes
à iniciação à Docência

•

Apresentação de trabalhos de pósgraduação

•

Apresentação de trabalhos de iniciação à pesquisa

“O investimento para formar futuros pesquisadores que esta sendo feito
pela UNIFOR certamente contribuirá sobremaneira para o desenvolvimento da região, através da formação de proﬁssionais de alta qualidade,
sempre com o pensamento voltado para o futuro.”
Dr. José Antônio Carlos O. David Morano
Vice-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
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MARANHÃO

Faculdade Atenas Maranhense
FAMA | São Luís - MA | 98 2108.6000 | www.fama.br | faculdade@fama.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Exposição de projetos de extensão

•

Aplicação de ﬂúor

•

•

Orientação de reciclagem de lixo

Oﬁcina Pintando o Sete, destinada a
crianças

•

Orientação do TER

•

Palestra: Responsabilidade Social nas
Instituições de Ensino Superior

•

Arrecadação de roupas

“É sempre muito gratiﬁcante perceber que a comunidade acadêmica desta instituição abraça, com carinho e responsabilidade, todas as ações e
os desaﬁos que lhe são propostos. As ações desenvolvidas, de forma mais
do que satisfatória pelos alunos e professores da FAMA durante este dia
tão especial são uma conﬁrmação deste comprometimento.”
Maria de Nazaré Ferraz Tomaz
Professora

MARANHÃO

Faculdade Atenas
Maranhense de Imperatriz
FAMA | Imperatriz - MA | 99 2101.6000 | www.famaitz.edu.br | faculdade@famaitz.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

1ª parada para a sensibilização
ambiental

•

Comemoração ao mês da criança

•

Inclusão digital

“Nossa comunidade do Bairro da CAEMA se sente presenteada com a
campanha ‘Mês da Criança’ que os funcionários, professores e alunos
da Faculdade Atenas Maranhense - FAMA propocionaram um dia de
lazer para cerca de 1000 crianças, oferecendo-lhes lanches e distribuindo
brinquedos a todas as crianças da comunidade presente.”
Eliene Xavier Nascimento
Diretora da Creche Vovó Suely
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MARANHÃO

Faculdade de Educação
Santa Terezinha
FEST | Imperatriz - MA | 99 3524.0880 | ffest@bol.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Mostra de responsabilidade social

•

Oﬁcina de capoeira

•

Curso de liderança comunitária

•

Assessoria das atividades pedagógicas
e de formação comunitária

•

Oﬁcinas para a arte de falar em público com desempenho

•

Formação continuada de professores

•

Projeto de inclusão digital

•

Seminários de capacitação

MARANHÃO

Faculdade do Vale do Itapecurú
FAI | Caxias - MA | 99 3521.2905 / 3421.6106 | www.faionline.com.br | fai@faionline.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Coral com ensaios aberto ao público

•

Projeção de ﬁlmes

•

Grupo de teatro com ensaios aberto
ao público

•

Brinquedoteca

“A ABMES esta de parabéns pela iniciativa. O evento é uma ponte de
imagens positivas das instituições privadas com a sociedade e o meio
ambiente. Esse 21 de outubro ﬁcou marcado na mente de muita gente.”
Prof. Benito Almaguer Luaiza
Professor e pesquisador

MARANHÃO

Faculdade Santa Fé
CESF | São Luís - MA | 98 3243.3530 | www.faculdadesantafe.com.br | duda@faculdadesantafe.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Palestras e oﬁcinas com temáticas
voltadas para a ducação inclusiva

“Foi muito proveitoso e alcançou o objetivo pois houve participação de
todos da faculdade e das comunidades locais. Deveria acontecer mais
vezes, pois nos enriquece em conhecimento.”
Gorete
coordenadora de curso
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MARANHÃO

Faculdade Santa Terezinha
CEST | São Luis - MA | 98 244.2900 | www.cest.edu.br | cest@elo.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Ciclo de palestras: Lei da Organização
e Assistência Social e seu Papel Social

•

Distribuição de folderes sobre o Dia
Nacional da Livre Iniciativa

•

Divulgação de terapia ocupacional

•

Emissão de carteiras de identidade

•

Exercícios de alongamento e relaxamento

Avaliação de estresse

•

Leitura orientada

•

Avaliação fonoaudiológica

•

Orientação postural

•

Ciclo de palestras: Direito das Relações
de Consumo

•

Triagem auditiva

•

Ações preventivas e educativas

•

Atividades recreativas

•

Aferição da pressão arterial

•

Análise acústica da voz

•

Apresentação de vídeo e peça teatral

•

Assistência judiciária

•

Avaliação da glicemia

•

MARANHÃO

Instituto de Ensino
Superior Múltiplo
IESM | Timon - MA | 99 3212.2185 | www.institutoiesm.com.br | iesm-faculdade@uol.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Desenvolvimento de habilidades e
competências em atividades lúdicas

•

Promoção de socialização das crianças

PARAÍBA

Centro Universitário
de João Pessoa
UNIPÊ | João Pessoa - PB | 83 2106.9202 | www.unipe.br | reitoria@unipe.br

atividades
desenvolvidas
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Atendimento à comunidade
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PARAÍBA

Faculdade de Campina Grande
FAC-CG | Campina Grande - PB | 83 3321.5990 | www.unescfaculdades.com.br | uescg@uol.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Noções básicas de direito do consumidor

•

Direito ambiental

•

Orientação eleitoral

•

Veriﬁcação de pressão arterial

•

Palestras educativas

•

Veriﬁcação da taxa de glicose

•

Orientações posturais

•

Palestras sobre custos

PARAÍBA

Faculdade de Ciências
Médicas da Paraíba
FCM-PB | João Pessoa - PB | 83 3044.0300/3044.0322/3044.0317
www.cienciasmedicas.com.br | comunicacao@cienciasmedicas.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição da pressão arterial

•

Estímulo à leitura

•

Atividades de promoção e prevenção
da saúde

•

Massagem anti-estresse

•

Orientação postural

•

Avaliação nutricional

“Hoje é importante que as instituições, independente de serem públicas
ou privadas, proporcionem este tipo de serviço ao público. Nossa intenção é fazer com que as pessoas tenham acesso a todos os atendimentos.
Pequenas ações às vezes proporcionam um bem-estar futuro para a
população.”
Thamara Gama
Coordenadora de eventos das Ciências Médicas
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PARAÍBA

Faculdade de Ciências Médicas
de Campina Grande
FCM | Campina Grande - PB | 83 2101.8800 | fcm.cg@uol.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Dosagem de glicemia

•

Atendimento odontológico

•

Escola de postura

•

Atendimento médico

•

•

Comemoração do dia da criança

Palestra sobre prevenção e exame do
câncer de mama

•

Palestra sobre prevenção e exame do
câncer de próstata

•

Tipagem sanguínea

“Devo referir-me ao evento como de extrema importância, tanto no
âmbito social, quanto cultural. Dessa forma podemos perceber a real
função das universidades, que é produzir conhecimento aplicando-o a
comunidade.”
Isaias Cavalcante Fernades
Acadêmico de Medicina da FCM

PARAÍBA

Faculdade de Ciências
Sociais Aplicadas
FACISA | Campina Grande - PB | 83 3337.1163 | fcm.cg@uol.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Amistoso de futebol e voleibol

•

Arrecadação de livros e brinquedos

•

Atendimento jurídico

•

Gibiteca

•

Recadastramento de CPF

•

Orientações sobre direito do consumidor - uma visão para crianças

•

Orientações sobre como abrir e expandir seu próprio negócio

•

Recreação para crianças e adultos da
comunidade do Itararé

“Ver em cada olhar um agradecimento e um sorriso de satisfação é o
combustível para seguirmos em frente, cada dia mais propiciando momentos únicos como esses.”
Eduardo Raposo
Coordenador do Evento
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PARAÍBA

Faculdade de Enfermagem
Nova Esperança
FACENE | João Pessoa - PB | 83 3237.6666 | www.facene.com.br | facene@facene.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Veriﬁcação de pressão arterial

•

Higiene bucal – Escovódromo

•

Glicemia capilar

•

Vacinação

•

Exame de eletrocardiograma

•

Distribuição de brinquedos

•

Exame de mama

•

Distribuição de cestas básicas

•

Exame citológico

•

Distribuição de kits de higiene pessoal

•

Distribuição de produtos ﬁtoterápicos
e orientação sobre seu uso

•

Doação de roupas e agasalhos

•

Emissão de documentos

•

Palestras sobre educação e saúde

“Achei os resultados do evento positivos, em relação ao desenvolvimento
sustentável que a Facene pretende criar. As atividades superaram as
expectativas dos moradores, quanto à organização, serviços e atendimento. Acho que esse evento deve ter uma continuidade.”
Maurício Vicente
Presidente da Associação Comunitária de Educação Popular

PARAÍBA

Faculdade de Medicina
Nova Esperança
FAMENE | João Pessoa - PB | 83 3237.6666 | www.famene.com.br | facene@facene.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Veriﬁcação de pressão arterial

•

Vacinação

•

Glicemia capilar

•

Distribuição de brinquedos

•

Exame de eletrocardiograma

•

Distribuição de cestas básicas

•

Exame de mama

•

Distribuição de kits de higiene pessoal

•

Exame citológico

•

•

Palestras sobre educação e saúde

Distribuição de produtos ﬁtoterápicos
e orientação sobre seu uso

•

Higiene bucal – Escovódromo

•

Doação de roupas e agasalhos

“O que mais me surpreendeu foi o entusiasmo dos proprietários, funcionários e voluntários juntos em um único sonho: contribuir com os menos
favorecidos. Participar disso é gratiﬁcante pela organização e incentivo
que temos.”
Daniela Benévolo
Secretária Acadêmica
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PARAÍBA

Faculdade de Tecnologia
do UNIUOL
UNIUOL | João Pessoa - PB | 83 3241.9904 / 9342.6976 | www.uniuol.com.br | uniuol@uniuol.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Palestras e visitas a empresas

•

Eventos de arrecadação

•

Eventos de mobilização da comunidade

PERNAMBUCO

Faculdade da Escada
FAESC | Escada - PE | 81 3534.5153/3534.2034/8814.5889 | www.faesc.com | faesc@uol.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Palestra: A dignidade não tem cor
– racismo, preconceito e discriminação
na escola

•

Mesa redonda

•

•

Inclusão social de portadores de
necessidades especiais

•

Capoeira como instrumento de intervenção pedagógica

A importância da comunicação em
processos de desenvolvimento local

•

Mini-curso: Educação e saúde – sexo
sem grilo, só com camisinha

•

A leitura da imagem no ensino da arte

•

•

Estresse e o mercado de trabalho

Palestra: Literatura e cidadania: a presença do negro na literatura brasileira

PERNAMBUCO

Faculdade de Direito de Caruaru
FADICA | Caruaru - PE | 81 3721.2155 | www.asces.com.br | direito@asces.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Debate sobre a lei do abate de aviões

•

Mesa redonda: Orkut: o Big Brother do
crime?

•

Apresentação de painéis: O Direito na
Rua

•

depoimento

Palestra: Inovações Tecnológicas, Marketing e Política

•

Palestra: O Papel da Assembléia Legislativa no Desenvolvimento Cientíﬁco e
Tecnológico

•

Projeto de adoção de cidadãos presos

•

Projeto de inclusão da pessoa portadora de necessidades especiais

•

Orientação em direito do consumidor

“Honrada por poder contribuir para o desenvolvimento sócio-educativo,
vislumbrando uma evolução nas Instituições de Ensino, no que se refere
à distribuição de conhecimento universal.”
Angela Ferreira de Medeiros
Estudante
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PERNAMBUCO

Faculdade de Odontologia
de Caruaru
FOC | Caruaru - PE | 81 2103.2000 | www.asces.com.br | odonto@asces.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Escovódromos

•

Aplicação tópica de ﬂúor

•

Atividades de prevenção e promoção
à saúde

•

Curso demonstrativo para a confecção
de xampus

•

Orientação de higienização pessoal e
bucal

•

Orientações sobre como usar corretamente os medicamentos prescritos

“O dia da responsabilidade social demonstrou que a contribuição das
instituições de Ensino Superior privadas oferece à sociedade, vai muita
além da qualidade de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas
destacam-se, sobretudo, na inserção efetiva no atendimento as demandas da população mais carente. Desta forma, cumprem, duplamente o
seu papel institucional e social.”
Paulo Muniz
Diretor da ASCES

PERNAMBUCO

Faculdade de Odontologia
do Recife
FOR | Recife - PE | 81 3221.3325 / 3423.7553 | www.for.edu.br | forecife@veloxmail.com.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO NORDESTE
Responsabilidade Social Nº 2

•

Educação para saúde bucal

•

Orientações sobre escovação

•

Ciclo de palestras

•

Aplicação tópica de ﬂúor

•

Teatro de fantoches
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PERNAMBUCO

Faculdade do Agreste
de Pernambuco
FAAPE | Caruaru - PE | 81 2103.2000 | www.asces.com.br | faape@asces.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Oﬁcina de pipas

•

Apresentação de pôsteres sobre áreas
de atuação da Fisioterapia

•

Oﬁcina de técnicas verticais

•

•

Atividade recreativa de educação no
trânsito

Oﬁcina: Experiência Mirabolantes em
Química

•

Oﬁcina: Produção de Xampu

•

Aulão de ginástica

•

•

Avaliação física

Orientações posturais para usuários
de aeronaves

•

Cuidados com a higienização pessoal
e coletiva

•

Palestra: Uso Correto de Medicamentos

•

•

Orientações sobre de prevenção das
DSTs

Prevenção de alteração circulatórios
durante viagens de longa duração

•

Tipagem sanguínea

•

Oﬁcina de corrida de orientação

“Todas as coisas concorrem para um único bem. Hoje vi se concretizar
atividade prática. Fiquei muito feliz em ver os alunos se doando para a
concretização de uma caminhada de anos. Fatos concretos e sentimentos tolhidos pelo amor.”
Joseleide Maria da Silva
Aluna no último período de Odontologia

PERNAMBUCO

Faculdade do Vale do Ipojuca
FAVIP | Caruaru - PE | 81 3722.8080 | www.favip.edu.br | favip@favip.edu.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Discussão sobre o cenário atual da
acessibilidade nos espaços urbanos

“Este evento contribui para o desenvolvimento da nossa região, sobretudo porque traz para Caruaru e região a discussão de um tema que hoje é
universal, formando e criando a consciência dos proﬁssionais atuais e do
futuro sobre a importância de se projetar e construir para todos.”
Aluízio Caldas
Engenheiro Civil e Coordenador do Curso de Engenharia Civil da Favip
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PERNAMBUCO

Faculdade Marista
FMR | Recife - PE | 81 4009.7777 | www.faculdademarista.com.br | faculdade@marista.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Oﬁcina de orientação proﬁssional

•

Elaboração de currículo proﬁssional

•

Noções básicas de comportamento
durante entrevistas de empregos

•

Desenvolvimento das competências
pessoais

“Trabalhamos com uma comunidade carente do Colégio Conceição e
ﬁquei impressionado com a falta de informação daqueles participantes.
Ao ﬁm da palestra, eu e meus colegas de turma, ﬁcamos emocionados
por termos proporcionado aquelas pessoas uma orientação que irá ajudar para que tenham um futuro melhor.”
Henrique Dantas Bezerra
Gestor de Recursos Humanos

PERNAMBUCO

Faculdade Metropolitana
da Grande Recife
UNESJ | Jaboatão dos Guararapes - PE | 81 3361.0620 | www.

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Arrecadação de brinquedos

•

Iniciação à redação técnica

•

Ciclo de palestras sobre drogas, violência, sexualidade e educação

•

Oﬁcina de inglês

•

•

Curso de informática básica

Recolhimento do lixo e conscientização dos banhistas

•

Curso de eletricidade básica

•

Torneio de futsal

•

Palestras sobre saúde para grupo da
Melhor Idade

•

Arrecadação de alimentos e agasalhos

“Estas atividades aproximam os nossos discentes e docentes das pessoas
da comunidade. É uma importante forma de interação que demonstra o
quanto a Faculdade está inserida na sociedade.”
Erinaldo Ferreira
Coordenador de Extensão
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PERNAMBUCO

Faculdades Integradas
Barros Melo
FIBAM | Olinda - PE | 81 3426.9797 | www.barrosmelo.edu.br | aeso@aeso.br

atividades
desenvolvidas

•

Gincana da solidariedade, com a distribuição de alimentos

•

Projeto de integração cultural

•

Ciclo de palestras

•

Cursos de informática

PERNAMBUCO

Instituto Superior de Educação
ISED | Santa Cruz do Capibaribe - PE | 81 3731.4364 | www.facruz.com.br | cesac.facruz@ig.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Apresentações culturais: musical, peça
teatral e sarau

•

Exposição interativa sobre cuidados
com plantas tóxicas e resíduos tóxicos

•

Atividades lúdicas envolvendo histórias infantis

•

Jogos pedagógicos

•

Jogos matemáticos

•

Noite cultural e de negócios

PERNAMBUCO

Universidade Salgado de Oliveira
Campus Recife
UNIVERSO | Recife - PE | 81 3472.1924 | www.universo.edu.br | extensao@re.universo.edu.br

atividades
desenvolvidas
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•

Coleta seletiva do lixo

•

Aferição de pressão arterial

•

Orientações técnicas de preservação
ambiental e urbana

•

Oﬁcina de formação de professores
do ensino fundamental

•

Orientações sobre vendas de produtos

•

Atendimento jurídico

•

Orientações sobre higienização

•

•

Orientações sobre prevenção postural

Levantamento de dados e planejamento da comunicação institucional
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PIAUÍ

Centro de Ensino
Uniﬁcado de Teresina
CEUT | Teresina - PI | 86 3233.3136 / 3232.1222 | www.ceut.com.br | webmaster@ceut.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Assessoria na organização de documentos e elaboração de currículos

•

Curso inclusão digital

•

Atendimento jurídico

•

Declaração de isento ao imposto de
renda

•

Consultoria publicitária e jornalística

•

Dicas de boa postura

•

Cobertura jornalística

•

Educação alimentar

•

Consultoria empresarial

•

Veriﬁcação de pressão arterial

“Trabalhos como esse apontam a necessidade de estarmos mais próximos
das comunidades. A Faculdade CEUT está de parabéns por colocar seu
alunado em contato com a realidade e realizar na prática, o que aprendem na teoria.”
Helder Sousa Jacobina
Professor do Curso de Direito do CEUT

PIAUÍ

Faculdade Adelmar Rosado
FAR | Teresina - PI | 86 2106.2606 | www.portalfar.com.br | far@portalfar.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Atividades de informação e formação

•

Geração de renda

•

Prestação de serviços

“Nós não conseguiríamos realizar o evento sem a participação da própria
comunidade e suas lideranças. Os estudantes já fazem um trabalho de
acompanhamento da Vila Irmã Dulce desde 2004 supervisionado pela
Faculdade, com prestação de serviços objetivando o cumprimento dessa
responsabilidade social.”
Francisca das Chagas Melo
Coordenadora Serviço Social
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PIAUÍ

Faculdade Evangelica do Piauí
FAEPI | Teresina - PI | 86 3236.4048 | www.faepi.com.br | faepi@faepi.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Oﬁcinas de lazer e recreação

•

Gincana

•

Oﬁcina de criação de fantoches

•

Apresentações artísticas

•

Oﬁcina de criação de estórias

“Participar do dia da responsabilidade social do ensino superior com uma
atividade deste porte é sem sombra de dúvida um marco em nossas
vidas, pela importância que o evento encerra.”
Valéria
Professora

PIAUÍ

Faculdade Integral Diferencial
FACID | Teresina - PI | 086 215.5020 | www.facid.com.br | diretoriafacid@facid.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Rastreamento da diabetes

•

Aferição da pressão arterial

•

Educação em saúde: DST, aids, diabetes

“Este é um dia dos mais importantes que se tem na região, principalmente pelo grande volume de ações sociais trazidas à comunidade.”
Luis Mamede
Presidente do Conselho de Segurança da Grande Pedra Mole
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PIAUÍ

Faculdade Santo Agostinho
FSA | Teresina - PI | 86 215.8724 / 215.8700 | www.fsanet.com.br | reccursos@fsanet.com.br

atividades
desenvolvidas

•

A importância da inclusão social e as
interfaces com a saúde mental

•

Apresentação de dança

•

Aferição de pressão arterial

•

Mini-curso sobre processo de gestão
para a criação de micro-empresas

•

Apresentação de vídeos sobre empreendedorismo

•

Oﬁcina sobre produção de programa
de televisão para deﬁcientes visuais

•

Assistência ﬁsioterapêutica

•

•

Atendimento do núcleo de práticas
jurídicas

Oﬁcina sobre a arte do origami e
fantoches

•

Atendimento clínico psicológico
infantil

Oﬁcina de comunicação construtiva
com crianças e adolescentes

•

Oﬁcina de música e dança

•

Atendimento psicológico a alcoolistas

•

•

Bio-dança para a terceira idade

Oﬁcina sobre sexualidade na adolescência

•

Campanha de sensibilização para a
coleta seletiva de lixo

•

Palestra: A função social dos tributos

•

Palestra: A importância da relação mãebebê para o desenvolvimento

•

•

depoimento

Criação de programa de rádio para
crianças

“Esse evento tem como função integrar os alunos da instituição com a
comunidade, é um evento de aprendizagem para o aluno e uma forma
de divulgação da faculdade para a comunidade, fazendo com que isso
tenha certo reconhecimento de instituição e um acesso da comunidade
à FSA.”
Olívio José
Aluno de Enfermagem

RIO GRANDE DO NORTE

Faculdade de Ciências e
Tecnologia Mater Christi
MATER | Mossoro - RN | 84 3316.3433 | www.materchristi.edu.br | faculdade@materchristi.edu.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Orientação sobre preenchimento da
declaração anual do isento

•

Plantão de orientação jurídica

“Representa o momento para se propagar e validar o compromisso da
instituição em informar seres pensantes e cidadãos, em sintonia com as
necessidades da sociedade em que estão inseridos.”
Cacilda Alves de Souza
Professora
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RIO GRANDE DO NORTE

Faculdade de Natal
FAL | Natal - RN | 84 615.8000 | www.falnatal.com.br | secretaria@falnatal.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Assistência jurídica

•

Inclusão digital

•

Elaboração de currículos mediante
acesso aos computadores

RIO GRANDE DO NORTE

Universidade Potiguar
UNP | Natal - RN | 84 3215.1366 | www.unp.br | vicereitoria@unp.br

atividades
desenvolvidas

•

Ações preventivas e educativas na
área da saúde

•

Encontro Relaxando na Academia com
Hiperativos e a Comunidade

•

Seminário de extensão e ação comunitária

•

Mostra de extensão e ação comunitária

•

Programa de extensão Universidade
Aberta para a Terceira Idade

•

Competição de atletismo

SERGIPE

Faculdade de Sergipe
FASE | Aracaju - SE | 79 2106.0100 | www.fase-se.edu.br | ascom@fase-se.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Exibição de ﬁlme e lanche para crianças

•

Informações sobre diabetes

•

Medição de pressão arterial

•

Orientações sobre hipertensão

“A Faculdade de Sergipe tem o prazer em participar destas ações, que já
fazem parte do dia a dia da instituição. Somos e fazemos uma faculdade
com compromisso social e com respeito ao cidadão.”
Eliana Alves
Bibliotecária
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SERGIPE

Universidade Tiradentes
UNIT | Aracaju - SE | 79 218.2100 | www.unit.br | reitoria@unit.br

atividades
desenvolvidas
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•

Apresentação do projeto Rádio Ação

•

•

Informação sobre o funcionamento do
centro histórico de Aracaju

Orientação sobre as principais doenças bucais (cárie, gengivite e câncer)

•

Orientação sobre prevenção das
doenças ocupacionais

•

Orientação sobre prevenção de DST,
câncer de mama e de colo uterino

•

Orientação sobre os riscos da radiação
solar

•

Técnicas de escovação e uso do ﬁo
dental

•

Veriﬁcação da massa corporal e relação cintura quadril

•

Correção postural

•

Divulgação do centro de atendimento
psicossocial

•

Oﬁcina: Fauna e Flora Sergipana em
máscara de papel

•

Orientação sobre a importância da
saúde bucal

•

Cursos de planejamento ﬁnanceiro
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SUDESTE

ESPÍRITO SANTO

Centro de Ensino
Superior de Vitória
CESV | Vitória – ES | 27 3041.0111 | www.cesv.br | cesv@cesv.br

atividades
desenvolvidas

•

Oﬁcinas de primeiros socorros pelo
corpo de bombeiros

•

Atendimento jurídico

•

Recreação infantil com atividades
físicas, artísticas e culturais

•

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Ciclo de palestras sobre direitos do
consumidor e violência contra mulheres e crianças

•

Recreação e apresentações culturais
para idosos

Campanha para coleta de leite “tipo
longa vida” para o asilo dos velhos

“As palestras foram bastante interessantes para a comunidade. O evento
deve ter continuidade.”
Glauco Peterlin Cau
Aluno de Direito do CESV

ESPÍRITO SANTO

Centro Universitário
do Espírito Santo
UNESC | Colatina – ES | 27 3723.3000 | www.unesc.br | unesc@unesc.br

atividades
desenvolvidas
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•

Aferição de pressão arterial

•

Oﬁcinas de brinquedos

•

Atendimento de enfermagem

•

Orientação nutricional

•

Atendimento médico

•

Orientação ﬁsioterapêutica

•

Atividades recreativas com crianças

•

Orientação farmacológica

•

Glicemia capilar

•

Tipagem sangüínea
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ESPÍRITO SANTO

Centro Universitário São Camilo
Espírito Santo
CEUSC-ES | Cachoeiro de Itapemirim – ES | 28 3526.5911
www.saocamilo-es.br | saocamilo@saocamilo-es.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Medição de ICQ e IMC

•

Artes cênicas

•

Orientação nutricional

•

Auscuta pulmonar

•

•

Atividades lúdicas com crianças

Orientação para a realização de atividade física

•

Cadastro das famílias

•

Pintura artística facial

•

Exame de membros inferiores

•

Recreação para crianças

•

Exame de olho

•

Veriﬁcação de cartões de vacina

•

Exame do couro cabeludo

•

Programas de apoio ao jovem

•

Exames de pele

•

Programas de apoio ao idoso

•

Jogos e dinâmicas utilizando a língua
inglesa

•

Serviço de integração social e inclusão
produtiva

•

Jogos, dobraduras e desaﬁos

•

Programas de capacitação digital

“Pelo intenso ritmo de trabalho que possuo, muitas vezes, esqueço de
cuidar da saúde, mas sempre que existem ações como esta, procuro
participar.”
João Victor Fonseca Júnior
29 anos, caminhoneiro

ESPÍRITO SANTO

Centro Universitário Vila Velha
UVV | Vila Velha – ES | 27 3320.2006 | www.uvv.br | uvv@uvv.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atendimento jurídico

•

Mostra de dança

•

Avaliação e orientação nutricional

•

Exposição de fotograﬁa

•

Zootecnia Kids – Preservar Meio Ambiente é responsabilidade de todos

•

Triagem auditiva em crianças

“ Participar de eventos como esse possibilita para nós alunos a vivência e
podemos auxiliar pessoas com realidades completamente diferentes.”
K. M.
Estudante de Nutrição da UVV
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ESPÍRITO SANTO

Escola Superior São
Francisco de Assis
ESFA | Santa Teresa – ES | 27 3259.3997 | www.esfa.edu.br | esfa@esfa.edu.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Atividades de lazer e responsabilidade
social

“A iniciativa da ABMES e da ESFA foi válida tanto para nós alunos, uma
vez que pudemos colocar em forma de práxis nossos conhecimentos
adquiridos e, também pela oportunidade dada à população de Santa
Teresa em vivenciar tal proposta de forma criativa e lúdica. Estão todos
de parabéns.”
Luciana Gomes
Acadêmica de Educação Física

ESPÍRITO SANTO

Faculdade Batista de Vitória
FABAVI | Vitória – ES | 27 3132.1073 | www.fabavi.br | secretaria.centro@fabavi.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

2ª via de certidão de nascimento e
casamento

•

Assistência jurídica – procon

•

Banco de leite – orientação para mães
e ﬁlhos

•

Corte de cabelo

•

Emissão de registros de carteira de
identidade.

•

Juiz de conciliação

•

Medição de glicose

•

Medição de pressão arterial

•

Orientação empresarial

•

Orientação jurídica

•

Orientação para casamento

•

Palestra sobre dependência química

•

Emissão de carteira de trabalho

•

Promotoria de justiça

•

Emissão de fotos 3×4

•

Recreação infantil

•

Exames de DNA

•

Registro de paternidade

“Após esta feliz experiência, a FABAVI está muito motivada a realizar novas ações a exemplo desta que foi realizada. Agradecemos ainda o apoio
da Fundação da Igreja Batista da Praia do Canto, Casa do Cidadão,
através da secretaria de Direitos Humanos, Prefeitura de Vitória, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Hospital da Polícia Militar e Secretária
de Segurança Pública, ao NUPRAJUR e a Acadêmicos em Ação.”
Wellington Machado Lucena
Professor
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ESPÍRITO SANTO

Faculdade Capixaba de
Administração e Educação
UNICES | Vitória – ES | 27 3223.9100 | www.unices.com.br | diretoria@unices.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atividades para Terceira Idade

•

Apresentações culturais

•

Confecção de cartões artesanais

•

•

Apresentação de coral de ﬂautas

Cadastro de isento do imposto de
renda

•

Criação de peças em EVA

•

Oﬁcina de pinturas em tecidos

•

Curso de treinamento

•

Orientação proﬁssional

•

Educação de trânsito

•

Recreação para crianças

“O Dia Nacional da Livre Iniciativa é um momento para reavaliarmos as
nossas ações sociais aplicadas no dia-a-dia para a comunidade. O evento nos permite desenvolver ações para aqueles que buscam incentivos,
apoio, conhecimento, lazer, geração de renda, proporcionando inseri-los
socialmente.”
Évany Xavier
Administradora de Empresas

ESPÍRITO SANTO

Faculdade Cenecista de Vila Vela
FACEVV | Vila Velha – ES | 27 329.9838 | www.geocities.yahoo.com.br/facevv/
diretoriafacvilavelha@cneces.org,br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2

•

Gincana

•

Medição de pressão arterial

•

Arrecadação de alimentos e brinquedos

•

Confecção de certidão de nascimento
e de casamento

•

Corte de cabelo

•

Realização de atividades de lazer
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ESPÍRITO SANTO

Faculdade de Aracruz
FACHA | Aracruz – ES | 27 3256.1102 | www.fsjb.edu.br/facha | secretaria@fsjb.edu.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Seminário: A Educação na Sociedade
Contemporânea

•

Oﬁcina de artes

“Torna-se imprescindível nos dias atuais, trabalhos junto a comunidade,
e dentre as responsabilidades que assumimos enquanto instituição de
ensino superior, uma delas e garantir o elo entre comunidade acadêmica
e sociedade.”
Janete Ribeiro Loureiro
Professora e Chefe do Departamento de Educação

ESPÍRITO SANTO

Faculdade de Ciências
Biomédicas do Espírito Santo
AEIOU | Cariacica – ES | 27 3343.2563 | www.pioxii-es.com.br | coord.geral@pioxii-es.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Aferição de índice de massa corporal

•

Aferição de pressão arterial

•

Palestra sobre câncer de próstata

•

Palestra sobre doenças sexualmente
transmissíveis

•

Palestra sobre hanseníase

ESPÍRITO SANTO

Faculdade de Ciências
Sociais de Ibiraçu
UNIVILA | Ibiraçu – ES | 27 3257.1315 | www.univila.br | direcao@univila.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2

•

Contribuição com a formação e a
atualização dos policiais militares
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ESPÍRITO SANTO

Faculdade de Direito da Serra
NOVO MILÊNIO | Serra – ES | 27 3328.6283 | www.uniserra.br | dgeral@uniserra.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Mini-curso de feridas

•

Palestra sobre anamenese de câncer

•

Mini-curso de primeiros socorros

•

•

Atendimento jurídico

Palestra sobre doenças infecto-parasitárias

•

Projeto de educação de jovens e
adultos

•

Endoparasitose – laboratório de
parasitologia

•

Visita ao laboratório de anatomia

•

Palestra sobre gravidez na adolescência

•

Palestra sobre hipertensão

•

Palestra sobre lavagem de mãos e
doenças infecto-contagiosas

•

Palestra sobre infarto

“Fui com o objetivo de entrar com o divórcio da minha ex-esposa, que
está atualmente morando nos Estados Unidos. Achei o atendimento
muito bom.”
Wellington Leite Ribeiro
Auxiliar Administrativo

ESPÍRITO SANTO

Faculdade de Estudos
Sociais do Espírito Santo
FAESES | Cariacica – ES | 27 3343.2563 | www.pioxii-es.com.br | coord.geral@pioxii-es.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Apresentação de banda marcial

•

Apresentação de grupo de capoeira

•

Apresentação de lutas marciais

•

Apresentações folclóricas

•

Exposição de fotograﬁa

•

Declaração isenção de imposto de
renda

•

Oﬁcina de biscuit

•

Palestra: Responsabilidade Social e
Ambiental

ESPÍRITO SANTO

Faculdade de Vila Velha
UNIVILA | Vila Velha – ES | 27 3200.4358 | www.univila.br | direcao@univila.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2

•

Corrida Vila Social Atletas em Ação

•

Palestra: Prevenção do Uso de Drogas

•

Jogos educativos

•

Palestra: Planejamento Familiar

•

Palestra: Direito e Cidadania

•

Palestra: Educação Ambiental
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ESPÍRITO SANTO

Faculdade Espírito Santense
de Ciências Jurídicas
AEIOU | Cariacica – ES | 27 3343.2563 | www.pioxii-es.com.br | faculdade@pioxii-es.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Orientação sobre direito e cidadania

•

Orientação vocacional e proﬁssional

ESPÍRITO SANTO

Faculdade Estácio de
Sá de Vila Velha
FESVV | Vila Velha – ES | 27 3349.3182 | www.fesvv.br | targueta@fesvv.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Recreação infantil

•

Palestra sobre tema de Fisioterapia

•

Consultoria jurídica

•

Assessoria administrativa

•

Oﬁcina de reciclagem

•

Oﬁcina de pintura em tecido

•

Oﬁcina de expressão corporal

•

Mostra de teatro

•

Atividades esportivas diversas

•

Mostra de cinema e teatro

•

Palestra sobre música e aula prática de
ﬂauta doce

•

Atividades de musicoterapia

•

Oﬁcina de brinquedos

•

Oﬁcina de ioga

•

Palestra: Revelando a face de sua doença

•

Palestra sobre ﬁsioterapia

•

Distribuição de brinquedos e roupas

•

Atendimento para solicitação de RG e
título de eleitor

“Sentimo-nos gratiﬁcados pelo engajamento de sua comunidade acadêmica nas atividades e eventos realizados pelo Dia da Responsabilidade Social e igualmente pelo lançamento da Cartilha “Caminhos da
Inclusão” que, certamente, trará diversos benefícios para inclusão dos
deﬁcientes visuais em seus cursos de graduação, viabilizando igualdade
de condições para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de
maneira eﬁcaz e valorativa.”
Divina Marcia Santos
Bióloga

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2
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ESPÍRITO SANTO

Faculdade Estácio
de Sá de Vitória
FESV | Vitória – ES | 27 3395.1132 | www.fesv.br | targueta@fesv.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atendimento para solicitação de RG e
título de eleitor

•

Ação e lazer contra o câncer infantil

•

Atividades lúdicas e cognitivas

•

Teatro de fantoches

•

Comemoração do dia da criança

•

Recreação turística e esportiva

•

Avaliação postural

•

Palestras sobre higiene pessoal

•

Palestra sobre preservação e conservação dos recursos hídricos

•

Palestra sobre turismo

•

Apresentação de teatro

•

Oﬁcina de modelagem

•

Educação postural

•

Ioga para idosos

•

Ciclo de palestras sobre Fisioterapia

•

Consultoria jurídica

•

Assessoria administrativa

•

Oﬁcina de reciclagem

•

Oﬁcina de pintura em tecido

•

Oﬁcina de expressão corporal

•

Atividades esportivas diversas

•

Mostra de cinema e teatro

•

Passeio ciclístico

•

Oﬁcina de brinquedos

•

Oﬁcinas de brinquedos e de expressão corporal

•

Palestras: Obesidade como fator de risco

“O evento foi muito positivo pelos objetivos e resultados alcançados. As
equipes de recreação conseguiram demonstrar para os demais alunos
e para a população que compareceu ao nosso campus, uma pequena
parcela daquilo que estamos produzindo através de trabalho coletivo
envolvendo a Instituição, docentes, alunos e funcionários.”
Ângela Rodrigues Dias
Graduada em Turismo e Educação Física

ESPÍRITO SANTO

Faculdade Saberes
SABERES | Vitória – ES | 27 3227.8203 | www.saberes.edu.br | letras@saberes.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Workshop sobre saudações em língua
inglesa através de músicas

•

Oﬁcina de expressão corporal

•

Oﬁcina de música: Bateria

•

Oﬁcina de vídeos (curta metragens)

“O Dia da Responsabilidade Social é uma grande oportunidade das instituições de ensino superior estreitarem, cada vez mais, as suas relações
com a comunidade.”
Vanessa Cardoso Guimarães
Professora

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2
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ESPÍRITO SANTO

Faculdade Salesiana de Vitória
UNISALES | Vitória – ES | 27 3331.8500 | www.faculdadesalesiana.

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Palestras e mesas redondas sobre
sustentabilidade

•

Gincana

“A iniciativa da Faculdade Salesiana de Vitória foi muito boa. Estou
gostando de estar aqui hoje, adquirindo mais experiência, tendo contato
com pessoas de realidades diferentes. É relevante para treinarmos para a
nossa proﬁssão, que envolve atendimento direto do público.”
Bernardo Pereira
Aluno da Faculdade Salesiana de Vitória

ESPÍRITO SANTO

Faculdade São Geraldo
FSG | Cariacica – ES | 27 3336.9721 | www.saogeraldo.g12.br | faculdade@saogeraldo.g12.br

atividades
desenvolvidas

•

Projeto de extensão Faculdade Aberta

ESPÍRITO SANTO

Instituto Superior de
Educação da Serra
NOVO MILÊNIO | Serra – ES | 27 328.6283 | www.uniserra.br | sinformatica@uniserra.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2

•

Prestação de serviços nas áreas de
Administração, Turismo, Petróleo e
Gás e Tecnologia da Informação
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MINAS GERAIS

Centro Universitário
de Belo Horizonte
UNI-BH | Belo Horizonte – MG | 31 3377.1394/3377.1756 | www.unibh.br | reitoria@unibh.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Ação nutricional

•

Trilha ecológica

•

Prevenção ao câncer de mama e pressão arterial

“Acredito que ações como essa validam a importância da Responsabilidade Social e orienta governos, empresas públicas e privadas e também
as instituições de ensino a investir e contribuir nas políticas públicas tão
necessárias paras as mudanças sociais.”
Profª. Raquel Parreira
Pró-Reitora de Graduação do Uni-BH

MINAS GERAIS

Centro Universitário de Formiga
UNIFORMG | Formiga – MG | 37 322.4747 | www.uniformg.edu.br | unifor@uniformg.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atividades e apresentações artísticas
para a melhor idade

•

Projeto Leitura: Asas da Liberdade

•

Projeto Menino de Ouro

•

Aferição de pressão arterial

•

Testes de glicemia capilar

•

Projeto Amigos do Bairro

“Acho super importante porque eu não tenho um salário que dê para eu ir
sempre ao médico e fazer os exames que preciso. Eu agradeço a oportunidade e desejo que vocês continuem com esse trabalho que tanto ajuda
a população.”
Ivo Nicésio Pereira
Carpinteiro

MINAS GERAIS

Centro Universitário de Itajubá
UNIVERSITAS | Itajubá – MG | 35 3622.0844 | www.universitas.edu.br | reitoria@fepi.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2

•

Exibição de projetos acadêmicos
de atendimento as áreas de saúde e
humanas
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MINAS GERAIS

Centro Universitário
de Patos de Minas
UNIPAM | Patos de Minas – MG | 34 3823.0300 | www.unipam.edu.br | unipam@unipam.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Apresentação de peças e vídeos
publicitários

•

Acompanhamento psicológico na
gestação, parto e puerpério

•

Exposição de sites informativos para
jovens e idosos

•

Aferição de pressão arterial

•

Orientação sobre alimentação saudável

•

Prevenção de quedas e acidentes
domésticos

•

Apresentação teatral

•

Atendimento a empreendedores

•

Atendimento jurídico

•

Orientações sobre conﬁguração de
computadores

•

Atividades recreativas

•

Oﬁcina de artes

•

Customização de peças do vestuário e
doação de roupas

•

Declaração de isento – renovação de
cpf

•

Divulgação da cartilha do cidadão

•

Doação de alimentos

“Esse dia está sendo muito legal. Gostei de tudo.”
Vítor Ferreira Nunes
6 anos, estudante

MINAS GERAIS

Centro Universitário do Cerrado
UNICERP | Patrocínio – MG | 34 3831.3737 | www.unicerp.edu.br | unicerp@unicerp.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Leitura de histórias de conto infantis

•

Noções básicas de informática

•

Cadastro de pessoas para requerimento de documentação

•

Oﬁcina de xadrez

•

•

Consultoria contábil

Orientação para amamentação e
incontinência urinária

•

Consultoria administrativa

•

Orientação postural

•

Educação em saúde sobre hipertensão
arterial

•

Aferição da pressão arterial

•

Avaliação do índice de massa copórea

•

Apresentação de danças

•

Alongamento para Terceira Idade

•

Mostra de cultura popular regional

•

•

Mostra de materiais pedagógicos

Orientação quanto à aplicação de
agrotóxicos

“Show de valores morais e éticos, demonstrando a preocupação de alunos
e professores em dividir com a sociedade a importância e necessidade de
resgatar os valores humanos .”
Josiane Nunes da Cruz
Aluno Curso de Letras

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2
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MINAS GERAIS

Centro Universitário do
Leste de Minas Gerais
UNILESTE | Coronel Fabriciano – MG | 31 3842.6166 | www.unilestemg.br | deac@unilestemg.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Ginástica facial

•

Alongamento e cuidados com a
coluna

•

Oﬁcina de artesanato

•

Oﬁcina de axé

•

Brinquedoteca

•

Oﬁcina de capoeira

•

Emissão de carteira de identidade

•

Oﬁcina de etiqueta

•

Corte de cabelo

•

Oﬁcina de recreação

•

Declaração de imposto de renda de
isentos

•

Oﬁcina de teatro

•

Orientações sobre os direitos do
consumidor

•

Orientação religiosa

•

Orientação sobre construção civil

“O evento oportunizou a vivência da comunidade universitária nas questões
referentes às desigualdades sociais do entorno do campus universitário.”
Maria da Conceição C. Marques Costa
Professora

MINAS GERAIS

Centro Universitário do
Planalto de Araxá
UNIARAXÁ | Araxá – MG | 34 3669.2000 | www.uniaraxa.edu.br | uniaraxa@uniaraxa.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Medição de pressão arterial

•

Exame de glicose

•

Orientações sobre qualidade em saúde

•

Assistência judiciária

•

Atividades culturais

•

Atividades recreativas

•

Apresentações artísticas

•

Palestra: Benefícios e Malefícios da
Pulverização Agrícola por Aeronaves

•

Palestra: Vôo Animal como Inspiração
para a Aviação

•

Biblioteca móvel Embarque nas Letras

•

Corte de cabelo

•

Palestra: Doenças Ocupacionais e
Posturais

“Uma instituição de ensino não pode existir voltada apenas para o conhecimento técnico-cientíﬁco fechado em si mesmo. É preciso contribuir
para a formação do ser humano, capaz de perceber e buscar soluções
para os problemas que o rodeiam. E o Dia Nacional da Responsabilidade
Social das IES Particulares foi é uma oportunidade de realização desta
prática.”
Profª. Ms. Ivana Guimarães Lodi
Professora

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2
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MINAS GERAIS

Centro Universitário
do Triângulo
UNITRI | Uberlândia – MG | 34 3228.7534 | www.unitri.edu.br | extensao@unitri.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Limpeza de pele

•

Apresentação cênica

•

Massagem

•

Atividades lúdicas

•

Oﬁcina de criação de personagem

•

Caça ao tesouro

•

Oﬁcina de maquete da cidade

•

Cama elástica

•

Oﬁcina de origami

•

Circuito recreativo de ginástica

•

Oﬁcina de recorte com crianças

•

Corte de cabelo

•

Orientação sobre direitos trabalhistas

•

Digitação de currículo, declarações,
cartas

•

Orientação sobre economia doméstica

•

•

Gravação de um programa de rádio

Orientação sobre imposto de renda,
pessoa física e jurídica

“Essa é uma mostra das ações que a instituição desenvolve, como parte
inclusive do seu projeto educacional.”
Alzira Almeida
Reitora

MINAS GERAIS

Centro Universitário
Metodista Izabela Hendrix
UNIZABELA | Belo Horizonte – MG | 31 3330.7235 | www.ihendrix.br | assessoriaret@hendrix.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aula de jump-ﬁt em palco

•

Aferição de pressão arterial

•

Avaliação nutricional

•

•

Captação de peças de vestuário para
doação a entidades ﬁlantrópicas

Apresentação de painéis: Síndromes
Florais

•

Apresentação de coral

•

Jogo da memória de parasitoses

•

Apresentação do projeto Saúde e
Educação

•

Atividades culturais diversas

•

Apresentações musicais

•

Captação de recursos ﬁnanceiros para
doação a entidades ﬁlantrópicas

•

Coleta de donativos para cestas
básicas

•

Orientações sobre como fazer um
currículo

“Não é só um aprendizado técnico, mas também de responsabilidade
social com o público. Isso que está acontecendo aqui hoje é bárbaro.”
Profa. Claudia Maria de Oliveira Pereira
Coordenadora do Curso de Enfermagem

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2
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MINAS GERAIS

Centro Universitário
Newton Paiva
UNICENTRO | Belo Horizonte – MG | 31 3516.2600 3516.2374
www.newtonpaiva.br | extensao@newtonpaiva.br

atividades
desenvolvidas

•

Avaliação nutricional e dicas sobre
alimentação saudável

•

Oﬁcina de plantio e cultivo de plantas
medicinais em vaso

•

Consultoria a micros empreendedores

•

Oﬁcinas de marketing

•

Orientações sobre empreendedorismo

•

•

Glicoteste e aferição de pressão

Orientação de guarda de medicamentos

•

Inclusão digital

•

Orientação de uma alimentação
adequada.

•

Jogo educativo de trânsito

•

Orientação jurídica

•

Exibição de ﬁlme

•

•

Oﬁcina com o jogo show do milhão

Orientação na prevenção de câncer
de pele.

•

Oﬁcina de brinquedos

•

Orientação postural

•

Prevenção de câncer de boca

MINAS GERAIS

Faculdade Asa de Brumadinho
FAB | Brumadinho – MG | 31 3571.2053 | www.faculdadeasa.com.br | asa@brumanet.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Projeto UAI – Universalização do
acesso à informática

MINAS GERAIS

Faculdade Brasileira de Ciências
Exatas, Humanas e Sociais
FABRAI | Belo Horizonte – MG | 31 3422.6978 | www.fabrai.br | dri@fabrai.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2

•

Doação de sangue

•

Divulgação do hemominas

•

Arrecadação de roupas e mantimentos para doação
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•

Retirada de declaração de isenção de
imposto de renda

•

Cursos de informática

•

Trote solidário

MINAS GERAIS

Faculdade de Administração
e Informática
FAI | Santa Rita do Sapucaí – MG | 35 3473.3046 | www.fai-mg.br | fai@fai-mg.br;jteles@fai-mg.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atendimentos médicos

•

Atendimentos estéticos

•

Atividades educativas e recreativas

•

Oﬁcina de informática

•

Atividades esportivas

•

Cursos de formação continuada para
professores

•

Espaços culturais e artísticos

•

Oﬁcinas para Terceira Idade

•

Sarau

“O Dia da Responsabilidade Social foi um momento de interação com a
sociedade, com os professores e alunos dos cursos participantes.”
Rita Reseck
Psicóloga e professora da FAI

MINAS GERAIS

Faculdade de Ciência e
Tecnologia de Montes Claros
FACIT | Montes Claros – MG | 38 3223.5777 | www.femc.edu.br | femc@femc.edu.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2

•

Práticas esportivas

•

Curso de iniciação a ﬁlosoﬁa

•

Apoio pedagógico

•

Apoio psicoocial

•

Oﬁcina de artes

•

Oicina de orações

•

Oﬁcina de dança

•

Acompanhamento familiar

•

Oﬁcina de teatro

•

•

Oﬁcina de incentivo a leitura (canto
do conto)

Participação de eventos comemorativos

•

Apresentações artísticas

•

Curso de informática básica

•

Acompanhamento sexual/afetivo

•

Curso de eletricidade

•

Atividades de resgate da auto-estima

•

Curso de eletrônica básica
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MINAS GERAIS

Faculdade de Ciências
Administrativas de Curvelo
FAC | Curvelo – MG | 38 3721.3945 | www.fac.br | fac@fac.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Arrecadação de alimentos

•

Olimpíada de raciocínio lógico

•

Mini-curso: Atendimento ao Cliente

•

•

Mini-curso: Consultoria Empresarial

Orientação vocacional – painéis de
proﬁssões

“São iniciativas como esta, que nos dão ânimo e coragem para levar à
frente o nosso trabalho. Tenham certeza que a doação dos 886 quilos de
alimentos irão minimizar a fome de muita gente. Somente Deus poderá recompensá-los por tamanha generosidade, cobrindo de bênção os
trabalhos dessa comunidade educativa.”
Sônia Maria Valgas de Paula
Presidente da Central de Acolhida e Promoção Social

MINAS GERAIS

Faculdade de Ciências
Aplicadas de Minas
UNIMINAS | Uberlândia – MG | 34 3292.1900 | www.uniminas.br | uniminas@uniminas.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Brinquedoteca

•

Cidadania e inclusão digital

•

Fórum de competitividade

•

Orientação sobre direito e cidadania

•

Núcleo de atendimento e assessoria
acadêmica (Nuac)

•

Núcleo de prática jurídica

•

Ciclos de palestras

“O Núcleo de prática jurídica como instituição formadora proﬁssional
vem promover um amadurecimento acadêmico, enfatizando a responsabilidade social do estudante de Direito diante da importância do acesso
à justiça.”
Pedro Cima
Aluno do 9º período do curso de Direito

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2
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MINAS GERAIS

Faculdade de Ciências
Contábeis de Ponte Nova
FACCO | Ponte Nova – MG | 31 3817.2580
www.facco.neuronium.com.br | facco@neuronium.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Atividades de sensibilização

•

•

Palestra: A contabilidade a serviço da
cidadania

Palestra: A importância do ser humano
nas organizações empresariais

•

Palestra: Aspectos éticos do exercício
proﬁssional

•

depoimento

Palestra: Breves reﬂexões sobre a legislação trabalhista

“Acho muito importante participar de atividades realizadas pela FACCO,
demonstrando a sua responsabilidade social e a contribuição para orientar e conscientizar jovens quanto ao conhecimento e à cidadania.”
Marcela Mariane Pio
Auxiliar Administrativa

MINAS GERAIS

Faculdade de Ciências da
Saúde de Campos Gerais
FACICA | Campos Gerais – MG | 35 3853.1233 | www.facica.edu.br | facica@facica.edu.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
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•

Orientação de saúde para crianças,
adolescentes e adultos excepcionais
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MINAS GERAIS

Faculdade de Ciências e
Tecnologia de Unaí
FACTU | Unaí – MG | 38 3676.6222 | www.factu.br | factu@factu.br

atividades
desenvolvidas

•

Apresentações de capoeira e jiu jitsu

•

Jogos

•

Atendimento jurídico

•

Oﬁcina pedagógica

•

Atividades físicas para 3ª idade

•

•

Avaliação física

Orientações técnicas sobre plantio de
mudas

•

Curso de internet

•

Palestra: Hardware

•

Declaração de isento do imposto de
renda

•

Palestra: Segurança na internet

•

Palestras sobre amostragem e análise
de solos.

•

Veriﬁcação de pressão arterial, glicose
e tipo sanguíneo

•

Exposição de artes e artesanatos

•

Apresentações musicais

“Excelente, porque é uma oportunidade de desfrutar do conhecimento que
a faculdade dispõe. Havendo uma interação aos alunos com a sociedade.”
Wilson Pereira Caixeta
Técnico em Contabilidade

MINAS GERAIS

Faculdade de Ciências Gerenciais
Padre Arnaldo Janssen e
Faculdade de Direito Pe. Arnaldo
FAJANSSEN | Belo Horizonte – MG | 31 3277.1055/3277.1000
www.faculdadearnaldo.edu.br | diretoria@faculdadearnaldo.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Atendimento jurídico

•

Atividades esportivas

MINAS GERAIS

Faculdade de Ciências
Humanas e da Saúde
SESPA | Patos de Minas – MG | 34 3814.4088 | www.sespa.edu.br | sespa@sespa.edu.br

atividades
desenvolvidas
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•

Aferição de pressão arterial

•

Orientação física

•

Orientação nutricional

•

Orientação ambiental
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MINAS GERAIS

Faculdade de Ciencias
Humanas e Sociais
FACIHUS | Monte Carmelo – MG | 34 3842.5272 | www.fucamp.com.br | fucamp@fucamp.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Apresentação de coral

•

Atividades recreativas

•

Oﬁcina de dobradura

•

Jogos matemáticos

•

Escolinha de inglês

•

Oﬁcina de teatro

•

Oﬁcina de fantoche

•

Oﬁcina de desenho livre

“Temos que interagir com os problemas sociais e contribuir na solução
dos mesmos. E este é um momento importante para desenvolvermos
este trabalho. Dessa forma estamos felizes pela oportunidade que a Instituição tem de apresentar os seus projetos, alegrar as crianças e jovens
do bairro com atividades atrativas e diversiﬁcadas, contribuindo para o
lazer e interação social.”
Guilherme Marcos Ghelli
Diretor Geral da FUCAMP

MINAS GERAIS

Faculdade de Ciências
Médicas de Minas Gerais
FCMMG | Belo Horizonte – MG | 31 3248.7100 | www.feluma.org.br | fcmmg@fcmmg.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Oﬁcina de biscuit

•

Jogos e brincadeiras infantis

•

Oﬁcina de origami

•

Jogos de mesa

“Considero esta ação como de grande importância para a comunidade,
principalmente, pela oportunidade levada às crianças, de estarem conhecendo novas atividades que não fazem parte de suas realidades.”
Flávia Crato Cardoso
Terapia Ocupacional 4º Ano
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MINAS GERAIS

Faculdade de Ciências Médicas
e da Saúde de Juiz de Fora
FCMS | Juiz de Fora – MG | 32 2101.5000 | www.suprema.edu.br | parceria@suprema.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Orientações sobre a importância da
água potável

•

Anamnese e diagnóstico do cancêr de
boca

•

Avaliação postural

•

Campanha de doação de medula

•

Campanha do agasalho

•

Dicas para o idoso se cuidar

•

Orientações sobre hipertensão
arterial

•

Orientações sobre uso de medicamentos

“Tal evento só veio contribuir para a nossa formação acadêmica, que esta
pautada na prevenção de doenças e promoção da saúde.Cada curso desenvolveu um tema, e foi através deste que realizamos nossas atividades
de orientação e cuidados com a saúde como um todo. Quando se fala em
saúde, se pensa em todos os indivíduos, independente de classe social.”
Juliana
6º Periodo de Enfermagem – Acadêmica

MINAS GERAIS

Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas de Belo Horizonte
FACISA-BH | Belo Horizonte – MG | 31 3421.2207 | www.facisa.com.br | facisa@facisa.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Educação inclusiva

•

Oﬁcinas

•

Ciclo de palestras

MINAS GERAIS

Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas do Sul de Minas
FACESM | Itajuba – MG | 35 3629.5700 | www.facesm.br | facesm@facesm.br

atividades
desenvolvidas
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•

Exposição das empresas pré-incubadas da FACESM
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MINAS GERAIS

Faculdade de Medicina
de Barbacena
FAME | Barbacena – MG | 32 3339.2950 | www.funjob.edu.br | fame@funjob.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Acadêmicos da alegria

•

Medidas de glicemia

•

Amostra de vigilância epidemiológica

•

•

Campanha planejamento familiar

Campanha de prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis

•

Medida de índice de massa corpórea

•

Campanha e medidas de prevenção de
câncer

•

Medida de pressão arterial

MINAS GERAIS

Faculdade de Pará de Minas
FAPAM | Pará de Minas – MG | 37 3236.1308 | www.fapam.edu.br | fapam@nwm.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Orientações e prevenção em saúde
bocal

•

Cursos de informática

•

Técnicas de escovação

•

Informática para Terceira Idade

•

Mini-curso: como elaborar e apresentar
monograﬁas

•

Jogos de raciocínio lógico

•

Levantamento sócio-econômico

•

Distribuição de kits de higiene bocal

•

Núcleo de acompanhamento as penalidades alternativas

•

Acompanhamento nutricional

•

Arrecadação de alimentos

•

Palestras educativas

•

Assistência jurídica

•

Pedágios

•

Assistência médica

•

Programa de bolsas de estudo para
alunos carentes

•

Afericção de pressão

•

Arrecadação e distribuição de livros

•

Ensino da língua inglesa e integração
social

•

Assistência pedagógica

•

Doação de alimentos

•

Debate: grande papo

•

Cuidados com a higiene pessoal

•

Doação de computador

•

Corte de cabelo

•

Doação de sangue

•

Reciclagem e coleta seletiva

•

Serviço de consultoria as micro e
pequenas empresas

•

Teste de glicemia

“Acho muito gentil da parte da instituição oferecer cursos e projetos
sociais gratuitos para as pessoas de todas as classes. O curso de informática pode me ajudar a ter um futuro melhor desenvolvendo meus ideais e
minhas responsabilidades.”
Nádia Caroline Penha Ribeiro
12 anos, Estudante
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MINAS GERAIS

Faculdade de Talentos Humanos
FACTHUS | Uberaba – MG | 34 3311.8800 | www.facthus.edu.br | facthus@facthus.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Apresentação cultural

•

•

Ciclo de palestras sobre educação e
saúde

Palestra: Usina de Açúcar: novos horizontes

•

Palestra: Redes Wireless e a Segurança
das Informações

•

Palestra sobre a função da polícia
judiciária

•

Palestra: Gestão de Pessoas

•

Palestra: Finanças: Como executar
controles ﬁnanceiros

•

Palestra: Código de defesa do consumidor

•

Palestra: Empreendedorismo

•

Visita aos laboratórios

•

Orientação ﬁsioterápica

•

Orientação sobre tratamento e prevenção das feridas

•

Palestra sobre a atuação do biomédico
em análise ambiental

•

Palestra sobre imunossupressão

•

Palestra sobre métodos contraceptivos

•

Palestra: Integração Digital

•

Palestra sobre o panorama das telecomunicações

“Proporcionar conhecimentos, formar cidadãos responsáveis e compromissados com a sociedade, capazes de informar e ajudar a melhorar a
qualidade de vida de cada um; estas são algumas das responsabilidades
de uma IES.”
Terezinha Lucas de Souza
Funcionária Pública Federal

MINAS GERAIS

Faculdade Del Rey
FDR | Belo Horizonte – MG | 31 3427.0552/3441.6299
www.faculdadedelrey.com.br | faculdadedelrey@faculdadedelrey.com.br

atividades
desenvolvidas
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•

Campanha de arrecadação de biscoitos para doação
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MINAS GERAIS

Faculdade Estácio de
Sá de Juiz de Fora
FESJF | Juiz de Fora – MG | 32 3249.3600 | www.jf.estacio.br | administracao.jf@estacio.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atividades de lazer e recreação

•

Vacinação de idosos

•

Atendimento odontológico

•

Teste de diabetes

•

Caminhada orientada

•

•

Campanha de arrecadação de brinquedos

Coleta do exame preventivo papanicolau

•

Planejamento e orçamento familiar

•

Recadastramento do CPF

•

Atividades físicas

•

Educação como medida proﬁlática
para as principais parasitoses

•

Capacitação de agentes de saúde

•

Aferição de pressão

“O trabalho voluntário é como uma via de mão dupla, a gente doa e recebe. Doa seu tempo, talento e dedicação e recebe calor humano.”
Lilian Ramos
Estudante

MINAS GERAIS

Faculdade Pitágoras
Timbiras

Timbiras – MG | 31 2111.2400 | www.faculdadepitagoras.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Aferição da pressão arterial

•

Massoterapia

•

Dicas de nutrição

•

Instrução e alongamento corporal

MINAS GERAIS

Faculdade Pitágoras
Vale do Aço
Ipatinga – MG | 31 2136.2000

atividades
desenvolvidas
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•

Festival de canções hipânicas
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MINAS GERAIS

Faculdade Politécnica
de Uberlândia
FPU | Uberlândia – MG | 34 3237.4422 | www.facpoli.edu.br | rosangela@facpoli.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Oﬁcinas de reciclagem

•

•

Palestras informativas sobre problemas sócio-ambientais

Diagnóstico do nível de percepção
ambiental dos participantes

•

Jogos recreativos para coleta seletiva

•

depoimento

Apoio ao clube de mães

“Este dia signiﬁcou muito para a comunidade acadêmica da Politécnica.
Os momentos que vivemos aqui foram de amizade, solidariedade e um
aprendizado muito especial.”
Rosangela Lima
Pedagoga | Secretária Geral

MINAS GERAIS

Faculdade São Camilo
FASC-MG | Belo Horizonte – MG | 31 3224.6820 | www.saocamilo-mg.br | diretoria@saocamilomg.br

atividades
desenvolvidas

•

Programas de serviços educacionais

•

Programa de apoio ao jovem

•

Organização e desenvolvimento de
comunidades

•

depoimento

Programa de convivência social e
acolhida

•

Serviço de integração social e inclusão
produtiva

•

Programas de capacitação digital

•

Programas de apoio ao idoso

•

Serviços de atendimento especializado

“A Faculdade São Camilo Minas Gerais tem um papel importante na
comunidade principalmente com o trabalho com os jovens por meio das
Palestras com temas sobre a adolescência e com os cursos de inclusão
digital.”
Ivia
Assistente Social
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MINAS GERAIS

Faculdade Sete Lagoas
de Minas Gerais
FPSL | Sete Lagoas – MG | 31 3772.0333
www.faculdadepromove.br | nayara@faculdadepromove.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Exposição do trote solidário

•

Arrecadação de roupas, sapatos e
produtos de higiene pessoal

•

Exposição inclusão digital

•

Palestra sobre prevenção às drogas

•

Declaração de isento de imposto de
renda

•

Palestra sobre TDAH

•

Exibição de ﬁlme infantil

•

Recreação infantil

•

Exposição da comunidade solidária
promove

•

Roda de leitura

“O evento foi um sucesso, especialmente na parte de recreação, na qual
tive a oportunidade departicipar. Foi uma experiência muito gratiﬁcante, que permitiu perceber, na prática, o quanto é importante a questão
da responsabilidade social nos dias de hoje.”
Aline Gomes de Abreu
Estudante, 6.º período de Turismo, da Faculdade Promove

MINAS GERAIS

Faculdades Doctum
Leopoldina

Leopoldina – MG | 32 3441.7162 | www.doctumleo.com.br | decom@doctumleo.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Cinema comentado

•

Apae e inclusão digital

•

Aferição de pressão arterial

“Fazer parte de um projeto desses nos faz grandioso, quando nos aproximamos como ajuda de quem precisa dela.”
Cristiane Araújo
Estudante
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MINAS GERAIS

Faculdades Integradas
do Oeste de Minas
FADOM | Divinópolis – MG | 37 3229 .4800 | www.fadom.br | secretaria@fadom.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Corte de cabelo

•

Doação de livros infantis

•

Emissão de carteira de identidade

•

Atendimento jurídico

•

Medida de pressão arterial

•

Projeto CliK Aqui de inclusão digital

•

Exame de prevenção a diabetes

•

Treking ecológico

•

Recreação infantil com oﬁcina pedagógica

•

Palestras educativas

“Meu olhar sobre a ação social é de que esta é de fato a concretização de
um dos objetivos das instituições de ensino: a integração com a comunidade.”
Rozirene Emetério Leite
Coordenadora do Curso de Direito da Fadom

MINAS GERAIS

Fundação Educacional
de Ituiutaba
FEIT | Ituiutaba – MG | 34 3268.0500 | www.ituiutaba.uemg.br | feit@ituiutaba.uemg.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Oﬁcina de xadrez

•

Aferição de IMC

•

•

Teste de diabetes

Orientação com produtos orgânicos
para controle de pragas

•

Bazar

•

Palestra sobre câncer

•

Campanha preventiva contra zoonoses

•

Reciclagem

•

Instrução de preenchimento de
currículo

•

Venda de livros para doação do lucro

•

Oﬁcina de contação de histórias

•

Núcleo de prática jurídica

“Um evento positivo, interessante, criativo e que vem para suprir a necessidade da população. Só elogios positivos.”
Pedro Alex
Prestação de serviços – despachante
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MINAS GERAIS

Instituto de Ciências
Sociais e Humanas
INCISOH | Januaria – MG | 38 3621.1403 | www.ceiva.com.br | ceiva@comnt.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Contar e encantar

•

Escola viva: Driblando Letras e Tecendo
Cidadania

•

Projeto de inclusão social através da
educação

MINAS GERAIS

Instituto de Ensino Superior
Presidente Tancredo
de Almeida Neves
IPTAN | São João Del Rei – MG | 32 3379.2725/3371.9231 | www.iptan.edu.br | iptan@iptan.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Assistência jurídica

MINAS GERAIS

Instituto Nacional de
Telecomunicações
INATEL | Santa Rita do Sapucaí – MG | 35 4713.9200/3471.9309
www.inatel.br | ascom@inatel.br; diretoria@inatel.br; janete@inatel.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Alfabetização tecnológica para a
inclusão social

•

Aprender a empreender

•

Alfabetização tecnológica para professores da rede pública

“Participar deste projeto é o ponto de partida para que eu me aperfeiçoe
e tenha maiores oportunidades no mercado de trabalho.”
Juliana Aparecida de Souza
Estudante e integrante do Programa Cas@viva
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MINAS GERAIS

Instituto Superior de
Ciências da Saúde
INCISA | Belo Horizonte – MG | 31 3297.7960
www.incisaimam.com.br | marketing@incisaimam.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Orientações sobre botânica: os alimentos e plantas tóxicas e medicinais

•

Orientações sobre doenças veiculadas
pela água, prevenção e tratamento

•

Orientações sobre métodos contraceptivos e prevenção de DST

•

Orientações sobre o uso sustentável
da água

•

Orientações sobre animais peçonhentos e reconhecimento de acidentes

•

Orientações sobre fósseis do Brasil

“Excelente iniciativa da faculdade. Permite observar na prática os cuidados que devemos ter com nossa saúde.”
Íris Ribeiro Marques
Secretária

MINAS GERAIS

Instituto Superior de
Educação Anísio Teixeira
ISEAT | Ibirite – MG | 31 3533.1223 | www.fundacaohantipoff.mg.gov.br | densino@fha.mg.gov.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Contação de histórias

•

Palestras sobre educação sexual

•

Doação de sangue

•

•

Oﬁcinas de artes marciais

Organização e controle do orçamento
familiar

“A atividade desenvolvida com os alunos das escolas do município proporcionou além de um momento de conscientização do nosso papel na
sociedade, uma importante vivência enquanto futuros educadores.”
Sheder Morais
Estagiário de laboratório
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MINAS GERAIS

Instituto Superior de
Educação Ibituruna
ISEIB | Montes Claros – MG | 38 3222.9444 | www.iseib.com.br | iseib@iseib.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Torneio do projeto Esporte e Cidadania

•

Oﬁcina de frotage

•

Oﬁcina de papel reciclado

•

Oﬁcina de produção de shampoo e gel

•

Plantio de mudas

•

Oﬁcina de produção de máscaras
africanas

•

Oﬁcina de bijuterias de papel reciclado

•

Oﬁcina de produção de fantoches

•

Oﬁcina de dobraduras

“Esse dia de ação social é de grande importância para a sociedade, pois,
visa mostrar para todos o verdadeiro compromisso ético-social que a
educação tem com a sociedade; visa exempliﬁcar a cidadania e a responsabilidade social.”
Clésia Fernandes Lopes
Professora do Colégio de Aplicação Iseib

MINAS GERAIS

Universidade de Uberaba
UNIUBE | Uberaba – MG | 34 3319.8800 | www.uniube.br | uniube@uniube.br

atividades
desenvolvidas

•

Atendimento jurídico

•

Oﬁcina de utilidades domésticas

•

Orientações sobre direitos e cidadania

•

•

Educação ambiental brincando com o
computador

Orientações sobre como cuidar dos
animais

•

City tour – Patrimônio Histórico de
Uberaba

Orientações sobre orçamento familiar
e ﬁnanças pessoais

•

Orientação para declaração do imposto de renda pessoa física e jurídica

•

Saúde na praça

•

depoimento

•

Oﬁcina de moda e customização

•

Oﬁcina de artes

“ Este tipo de atividade faz parte do futuro das Universidades. Abrir as
portas para todas as pessoas é muito importante pois a rua é o verdadeiro laboratório.”
Décio Bragança
Professor
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MINAS GERAIS

Universidade FUMEC
FUMEC | Belo Horizonte – MG | 31 3269.5200 | www.fumec.br | fumec@fumec.br

atividades
desenvolvidas

•

Gincana

•

Arrecadação de alimentos

•

Exposição de trabalhos com ênfase na
responsabilidade social

MINAS GERAIS

Universidade José do
Rosário Vellano
UNIFENAS | Alfenas – MG | 35 3299.3218/3299.3204

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Fórum regional de responsabilidade
social

“O mais importante é mostrar o que já está sendo feito pelo desenvolvimento social e incentivar outras pessoas a fazer o mesmo.”
Sandra de Souza Alves e Patrícia Juliana Neves
Graduandas

MINAS GERAIS

Universidade Presidente
Antônio Carlos
UNIPAC | Barbacena – MG | 32 3693.8832 | www.unipac.br | prope@unipac.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Divulgação ampla do Dia da Responsabilidade Social

•

Serviço de atenção farmacêutica

•

Atividades físicas moderadas

•

Distribuição de sabonetes manipulados pelos alunos de Farmácia

•

Medida da pressão arterial

•

Medida da glicemia em pessoas
diabéticas

Extração de DNA de plantas (demonstração da extração)

•

•

Gincana esportiva

“As acadêmicas do curso promoveram gincana esportiva, aplicando técnicas diferenciadas visando igualmente trabalhar a compreensão, rapidez
de raciocínio, tato, paladar e ação imediata para as tomadas de providências.”
Aparecida Alice Barbosa
Professora do curso de Pedagogia
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MINAS GERAIS

Universidade Salgado de Oliveira
Campus Juiz de Fora
UNIVERSO | Juiz de Fora – MG | 32 3218.5773 | www.universo.br | hermano@jf.universo.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Corte de cabelo

•

Manicure

•

Depilação

•

Capacitação de conselheiros do conselho municipal de segurança pública

•

Apresentação das particularidades do
trabalho do assistente social

•

Projeto Esporte Para Uma Vida Feliz

•

Forró na universo

•

Hipertensão e atividade física

•

Dança como elemento do desenvolvimento infantil

•

Prestação de orientações e serviços
de saúde

•

Oﬁcina sobre pesquisa bibliográﬁca na
internet

•

Projeto Semana da Família na Escola

•

Aferição de pressão arterial

•

Oﬁcina sobre cuidados com o corpo e
auto-estima

•

Vacinação

“No corre-corre de todo dia, não conseguimos expor tudo o que produzimos para a população, em geral. Hoje, em especial, a comunidade pode
ter acesso e conhecer o que a universidade produz. É uma interação
prazerosa e muito importante.”
Bárbara Maria Rosa
Aluna de Cinema e Televisão

MINAS GERAIS

Universidade Vale do Rio Verde
UNINCOR | Três Corações – MG | 35 3239.1236 | www.unincor.br | unincor@unincor.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Orientação no uso de medicamentos

•

Palestras sobre saúde pública

•

Avaliação nutricional

•

Orientações sobre como realizar o
auto exame de mama

•

Orientações sobre o exame de papanicolau

•

Palestras sobre DSTs

•

Apresentação da orquestra de ﬂauta
doce

•

Palestras sobre o uso da irradiação de
alimentos

•

Oﬁcinas de arte e desenhos

•

Triagem auditiva, fonoaudiológica e
orientação sobre a gagueira

“Além de manter a população esclarecida, a distribuição dos informativos
é de grande importância principalmente, para guardarmos e usarmos no
nosso dia-a-dia.”
Otilia Mendonça
Aposentada
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RIO DE JANEIRO

ABEU
Centro Universitário
UNIABEU | Belford Roxo – RJ | 21 2104.0470/2104.0466
www.uniabeu.edu.br | desenvolvimento@uniabeu.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Medidas e avaliações

•

Veriﬁcação de taxa de glicose

•

Manipulação articular

•

Tipagem sangüinea

•

Terapia por laser

•

Atividades de alongamento

•

Atendimento jurídico

“A proposta é interagir com a comunidade e promover a integração. Os
alunos da UNIABEU beneﬁciam à população com os conhecimentos que
aprendem na instituição.”
Marcus Flávio do Amaral Vasconcellos
Coordenador de Educação Física da UNIABEU

RIO DE JANEIRO

Associação Fluminense
de Educação
UNIGRANRIO | Duque de Caxias – RJ | 21 2672.7777
www.unigranrio.br | pmaneschy@unigranrio.com.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
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•

Mesa redonda de discussão sobre
responsabilidade social

•

Apresentação cultural

•

Núcleo de direitos humanos e assistência sócio-jurídica

•

Atividades de capacitação a docentes

•

Aplicação de técnicas da restauração
atraumática

•

Assistência jurídica gratuita

•

Prevenção: hipertensão e diabetes

•

Prevenção sobre DSTs

•

Aferição de pressão arterial

•

Higienização bucal

•

Preveção de câncer de boca

•

Orientação nutricional e alimentar

•

Oﬁcinas pedagógicas

•

Orientação postural

•

Exame de taxa de glicose

•

Treinamento em informática

•

Cadastro de isentos de imposto de
renda

•

Projeto escola cidadã
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RIO DE JANEIRO

Centro de Ensino
Superior de Valença
CESVA | Valença – RJ | 24 2453.1888 Ramal 1917 | www.faa.edu.br | cesva@faa.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Orientações a respeito de animais
peçonhetos

•

Orientações sobre o cuidado com a
saúde dos animais de estimação

•

Oﬁcinas de recreação

•

Apresentação peça teatral

•

Exame de cavidade bucal

•

Orientações sobre utilização do computador

RIO DE JANEIRO

Centro Universitário
de Barra Mansa
UBM | Barra Mansa – RJ | 24 3325.0216/3325.0280 | www.ubm.br | ubm@ubm.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Realização de atividades lúdico-pedagógicas

•

Atividades recreativas

•

Ciclo de palestras e ações de higiene
pessoal

“Nós ensinamos e aprendemos. Essa interação permite que possamos
trazer para o ambiente nossas experiências proﬁssionais e levar conosco
experiências emocionais.”
Alcione Oliveira Ribeiro
Aluna do 4º período de Artes Visuais
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RIO DE JANEIRO

Centro Universitário
de Volta Redonda
UNIFOA | Volta Redonda – RJ | 24 3340.8400 | www.unifoa.edu.br | unifoa@foa.org.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Orientações para suporte básico de
vida

•

Atividades recreativas para crianças e
idosos

•

Palestras, escovação e aplicação tópica de ﬂúor

•

Elaboração e confecção de currículos

•

Orientações para utilização da internet

•

Avaliação e orientação postural

•

•

Orientações sobre aproveitamento de
alimentos

Exibição do protótipo de equipamentos e conjuntos mecânicos

•

Oﬁcina casa ecológica

•

Orientações jurídicas

“Excelente envolvimento de alunos, professores e coordenadores de curso.
Ficou demonstrando todo o empenho do centro universitário, e agregou
valor à instituição.”
Honório Possidente
Conselheiro

RIO DE JANEIRO

Centro Universitário Plínio Leite
UNIPLI | Niterói – RJ | 21 2199.1441 | www.plinioleite.com.br | reitor@plinioleite.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Vídeo-debate

•

Mini-curso de inclusão digital

•

Palestra sobre Santos Dumont

•

Oﬁcina de jogos e dinâmica

•

Mesa redonda sobre a prática de
ensino

•

Mesa redonda Reinventando o acolhimento

•

Palestra sobre células troncos ×
laminina

•

Oﬁcina de desenho

•

Oﬁcina: Quem tem medo de mudanças?

•

Lançamento de livro A dimensão do
mito

•

Oﬁcina: Reinventado as relações

•

Palestra sobre cultura de células de
retina

•

Palestra: Galileu e o telescópio

•

Mini-curso sobre paradigma, crise e
revolução

•

Oﬁcina de arte retratada em biscuit

•

Oﬁcina de educação infantil

•

Exposição sobre ciclos biogeoquímicos

“O Dia proposto pela ABMES representa mais uma oportunidade do
UNIPLI demonstrar seu compromisso social com a comunidade de
Niterói.”
Sonia Regina Andrade de Carvalho
Professora/Coordenadora da Ação Social do UNIPLI
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RIO DE JANEIRO

Escola Superior de Ensino
Helena Antipoff
ESEHA | Niterói – RJ | 21 2199.4435 | www.pestalozzi.org.br | sperj@nitnet.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Aula expositiva de desenho livre

•

Orientação otoneuroacustica

•

Detecção de lesões bucais

•

•

Fisioterapia na promoção da saúde
ocupacional dos operadores de cabines de arrecadação

Prevenção de acidentes no trabalho e
domiciliar

RIO DE JANEIRO

Faculdade Béthencourt da Silva
FABES | Rio de Janeiro – RJ | 21 2224.5814 Ramal 236 | www.fabes.com.br | fabes@fabes.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Entrega de Prêmio Excelência em
Administração

•

Palestra sobre os jogos pan-americanos

•

Contabilidade como instrumento de
controle e gestão

•

Palestra sobre o trabalho social

•

Apresentação de peça teatral

•

Oﬁcinas de escultura, gravura e
pintura

RIO DE JANEIRO

Faculdade CCAA
Rio de Janeiro – RJ | 21 2156.5000 | www.faculdadeccaa.edu.br
gisele.paris@grupoccaa.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Palestra: Sensibilização para gestores
sobre inclusão de colaboradores

•

Apresentação da ONG A Força do Bem

•

Orientação de pessoas com deﬁciência para o mercado de trabalho

“Ser socialmente responsável não signiﬁca meramente segurar uma bandeira para defender uma causa. Tanto os indivíduos quanto as empresas
precisam agir com coerência. Responsabilidade social é um comportamento que abrange da vida pessoal à proﬁssional. As causas que as pessoas e as empresas abraçam são uma extensão natural deste modo de agir.”
Jorge Carneiro
Presidente da Abrares
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RIO DE JANEIRO

Faculdade da Região Dos Lagos
FERLAGOS | Cabo Frio – RJ | 22 2645.6100 | www.ferlagos.br
direcao@ferlagos.br;luciano@ferlagos.br

atividades
desenvolvidas

•

Arrecadação de mantimentos e brinquedos

RIO DE JANEIRO

Faculdade de Enfermagem
Luiza de Marillac
FELM | Rio de Janeiro – RJ | 21 2568.9350 | www.saocamilo-rj.br | diretorgeral@saocamilo-rj.br

atividades
desenvolvidas

•

Programas de serviços educacionais

•

Programa de apoio ao jovem

•

Programas de apoio ao idoso

•

Programas de capacitação digital

•

Serviços de atendimento especializado

•

Organização e desenvolvimento de
comunidades

•

Programa de convivência social e
acolhida

•

Serviço de integração social e inclusão
produtiva

RIO DE JANEIRO

Faculdade de Engenharia
de Resende
FER | Resende – RJ | 24 3358.1500 | www.aedb.br | sec@aedb.brr

atividades
desenvolvidas
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•

Preparação de alunos das escolas da
rede pública para o vestibular
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•

Oportunidade aos alunos de graduação ministrarem aulas

RIO DE JANEIRO

Faculdade de Medicina de Campos
FMC | Campos dos Goytacazes – RJ | 22 2733.2211 | www.fmc.br | fmc@fmc.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Emissão de documentos

•

Preventivo do câncer de colo do útero

•

Corte de cabelo

•

•

Atendimento odontológico

Ciclo de palestras de educação para a
saúde

•

Atendimento médico

•

Bingo

•

Exames ginecológicos

•

Baile com concurso de dança

•

Exames mastológicos

•

Encenação de peça de teatro

•

Exames otorrinolaringológicos

•

Apresentação de coral

•

Exames oftalmológicos

“Reunir tantas pessoas num espaço em que todas podem se sentir mais
respeitadas, é mais que um projeto de inclusão social, é uma experiência
enriquecedora que deveria ser repetida em muitas outras comunidades.”
Francini Mayerhofer G. Reis
Estudante

RIO DE JANEIRO

Faculdade Geremário Dantas
FGD | Rio de Janeiro – RJ | 21 2108.7900 | fgd@fgd.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Palestra sobre alimentação alternativa

•

Palestra sobre direitos da mulher

•

Palestra sobre limites, família e escola

•

Palestra sobre postura

•

Palestra sobre fonoaudiologia

•

Palestra sobre Terceira Idade

•

Aferição de pressão arterial

•

Emissão de carteira de trabalho/cadastro emprego

•

Cursos proﬁssionalizantes – SENAC

•

Orientações sobre dúvidas trabalhistas

•

Esclarecimentos sobre seguros

•

Escovação e aplicação de ﬂúor

•

Teste de glicose

RIO DE JANEIRO

Faculdade Mercúrio
FAMERC | Rio de Janeiro – RJ | 21 2474.8000 | www.faculdademercurio.edu.br
mercurio@faculdademercurio.edu.br

atividades
desenvolvidas
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Exposição do pequeno empreendedor
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RIO DE JANEIRO

Faculdade Redentor
FACREDEN | Itaperuna – RJ | 22 3822.2338 | www.redentor.edu.br | diretoria@redentor.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Oﬁcina de alimentação saudável

•

Ginástica laboral preparatória

•

Arte na Fonoaudiologia

•

Oﬁcina: Cuidados Vocais

•

Caminhada com a participação da
Terceira Idade

•

Oﬁcina: Orientação à Gestante

•

•

Concerto de saxofone

Oﬁcina: Orientação em Distúrbios da
Comunicação em Crianças

•

Corte de cabelo

•

Oﬁcina de reciclagem de papel

•

Palestra sobre desenvolvimento motor das crianças

•

Oﬁcina sobre direito e cidadania

•

Oﬁcina sobre sexualidade

•

Exposição de graﬁtes

•

Ópera

•

Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia

•

Orientação nutricional em hipertensão e diabetes

•

Fonoaudiologia em ação

“Foi um dia importante para a divulgar o Curso de Nutrição pois possibilitou através das oﬁcinas, atendimentos etc. mostrar a população as
áreas de atuação do Nutricionista e o seu importante papel na preservação da saúde coletiva.”
Elaine Ibrahim
Nutricionista

RIO DE JANEIRO

Faculdade São Camilo
FASC-RJ | Rio de Janeiro – RJ | 21 2568.9350 | www.saocamilo-rj.br | diretorgeral@saocamilorj.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Programas de serviços educacionais

•

Programa de apoio ao jovem

•

Programas de apoio ao idoso

•

Organização e desenvolvimento de
comunidades

•

Programas de capacitação digital

•

Programa de convivência social e
acolhida

•

Serviço de integração social e inclusão
produtiva

•

Serviços de atendimento especializado

“Através da exposição, alunos, professores, funcionários administrativos
e visitantes puderam ver a exposição e saber um pouco mais sobre todas
ações realizadas pelas unidades.”
Shirley Fonseca
Professora
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RIO DE JANEIRO

Faculdades Integradas
Campo-Grandenses
FIC | Rio de Janeiro – RJ | 21 3394.7653 | www.feuc.br | feuc@feuc.br

atividades
desenvolvidas

•

Mini-curso sobre a geometria do
cotidiano

•

Noções básicas de informática

•

Mini-curso de algoritmo

•

Introdução à linguagem de sinais

•

Mini-curso sobre ler e Interpretar o
extrato bancário

•

Mini-curso de marketing pessoal

•

Mini-curso de matemática básica

•

Inauguração da biblioteca comunitária

•

Mini-curso de matemática ﬁnanceira

•

Mini-curso de auxiliar de contabilidade

•

Mini-curso de economia doméstica

•

Mini-curso de auxiliar de departamento pessoal

Mini-curso de montagem de computador

•

Apresentação de banda sinfônica

•

Mini-curso de auxiliar de escritório

•

•

Mostra de curtas metragens

Noções básicas de interpretação de
texto

•

Curso de mulheres e economia

•

Mini-curso de operador de telemarketing

•

Dicas de português para concursos

•

Mini-curso de primeiros socorros

•

Dicas de recreação para educação
infantil

•

Inclusão digital para universitários

•

Mini-curso de inglês básico

•

Mini-curso de redação para concursos

•

Iniciação à alfabetização

•

Noções básicas de World

•

depoimento

“Extremamente louvável a atitude desta Instituição em oferecer a
oportunidade não só para os alunos, bem como extensiva à comunidade.
Fico lisonjeada enquanto aluna da FEUC em participar e saber que este
benefício atendeu a todos os interessados.”
Denise Ribeiro da Silva
Aluno

RIO DE JANEIRO

Faculdades Integradas Simonsen
FIS | Rio de Janeiro – RJ | 21 2406.6464 | www.simonsen.br | simonsen@simonsen.br

atividades
desenvolvidas
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•

Orientações da importância da coleta
seletiva

•

Contação de história

•

Orientações sobre álcool × direção

•

Orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis

•

Oﬁcina de artesanato

•

Orientações sobre higiene bucal

•

Assessoria e orientação jurídica

•

Exame de taxa de glicose

•

Avaliação psicopedagógica

•

Aferição de pressão arterial

•

Consultoria para a microempresa

•

Inclusão digital para a 3ª Idade
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RIO DE JANEIRO

Faculdades Uniﬁcadas
Serra Dos Orgãos
FESO | Teresópolis – RJ | 21 2642.6260 | www.feso.br | dirger@feso.br

atividades
desenvolvidas

•

Fórum de produção acadêmica

RIO DE JANEIRO

Fundação Técnico-Educacional
Souza Marques
atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Arrecadação de alimentos

com material reciclado

•

Aferição da pressão arterial

•

Atividades recreativas

•

Teste da glicemia

•

Oﬁcina de pintura em vidro

•

Aplicação de ﬂúor

•

Oﬁcinas pedagógicas

•

Oﬁcinas de fabricação de brinquedos

•

Palestra sobre a importância da vaci-

“Foi um dia muito especial, por favorecer nosso contato com pessoas
carentes, possibilitar a prática de ações sociais e por despertar, em nós
alunos, a importância do comprometimento social.”
Thauana Dias dos Santos
Acadêmica de Medicina
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RIO DE JANEIRO

Instituto Superior de Educação
do Centro Educacional Nossa
Senhora Auxiliadora
ISECENSA | Campos dos Goytacazes – RJ | 22 2726.2727
www.isecensa.edu.br | isecensa@isecensa.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aprendizagem lingüística

•

Exposição de pinturas e fotograﬁas

•

Espetáculo interativo

•

•

Exposição de banners

Incentivo a leitura e acesso à internet
na biblioteca

•

Exposição de jogos lógicos matemáticos

•

Oﬁcina de costura

“Nos atributos das funções administrativas, estar inserida na execução
das atividades sócio-educativas e culturais é, antes de tudo, a oportunidade de desprender-se das amarras burocráticas e exercitar o compromisso social.”
Verônica Cabral da Silva
Assistente Administrativa do ISECENSA

RIO DE JANEIRO

Instituto Tecnológico e das Ciências
Sociais Aplicadas e da Saúde do
Centro Educ. N. Srª Auxiliadora
ISECENSA | Campos dos Goytacazes – RJ | 22 2726.2727 | www.isecensa.edu.br | isecensa@isecensa.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Avaliação e orientação postural

•

Projeto desvendando rio preto

•

Exposição de banners

•

Hidroterapia

•

Encontro regional de grupos de dança
sênior

•

Seminário de atualização em ﬁsioterapia

•

Palestra sobre prevenção da hipertensão

•

Segurança nas instalações elétricas

•

Técnicas de relaxamento

•

Visita aos laboratórios

“As atividades de cunho social organizadas pelo ISECENSA, além de
evidenciarem a preocupação com as vertentes sociais e, sobretudo, com
a interação escola/sociedade presentes nas metas Institucionais, nos
proporcionam a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos e
ampliá-los.”
William Cabral da Silva
Aluno do Curso de Administração
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RIO DE JANEIRO

Instituto Teológico Franciscano
ITF | Petrópolis – RJ | 24 2243.9959 | www.itf.org.br | secretaria@itf.org.br

atividades
desenvolvidas

•

Oﬁcinas de inclusão digital

•

Apresentação de teatro

•

Apresentação de dança

•

Cadastro de famílias carentes

•

Apresentação de música

RIO DE JANEIRO

Uni IBMR
Centro Universitário
Hermínio Da Silveira
UNI IBMR | Rio de Janeiro – RJ | 21 2559.8601 | www.ibmr.br | ibmr@ibmr.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atendimento médico

•

Atendimento odontológico

•

Atendimento ﬁsioterápico

•

Atendimento fonoaudiológico

•

Atendimento psicológico

•

Divulgação

•

Recreação

•

Aferição de pressão arterial

•

Avaliação de massa, altura e IMC

•

Orientações posturais

•

Inquérito sobre lombalgias

•

Avaliação de acuidade visual

•

Ações preventivas e educativas em
saúde binocular

•

Oﬁcina de desenho livre

•

Oﬁcina de memória e motivação

•

Mostra de vídeos educativos

•

Distribuição de material sobre sexualidade

•

Teste audiométrico

•

Orientação sobre aleitamento materno

•

Palestras sobre DNA e células-tronco

•

Coleta de sangue

“Este tipo de evento é excelente para a integração com a comunidade e
principalmente para a divulgação dos trabalhos realizados em nossas
clínicas especializadas.”
Profª Andréa Blaschek
Fisioterapeuta, Supervisora da Clínica de Fisioterapia do Uni IBMR
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RIO DE JANEIRO

Universidade Candido Mendes
UCAM | Rio de Janeiro – RJ | 21 3221.9550 | www.candidomendes.edu.br
prc@candidomendes.edu.br; emartignoni@candidomendes.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Advocacia preventiva e esclarecedora

•

Oﬁcina brincadeiras populares

•

Atendimento jurídico

•

Oﬁcina de embalagens de presentes

•

Ciclo de palestras sobre microempresas

•

Oﬁcina de informática para terceira
idade

•

Palestras sobre preparação para o
mercado de trabalho

•

Oﬁcina gaivota de papel

•

•

Cobertura jornalista do evento

Palestra sobre as regras para a contratação de empregados domésticos

•

Doação de sangue

•

•

Espetáculo teatral

Palestra sobre motivação como ferramenta para o sucesso

•

Mostra de ﬁlme e debate

•

Palestra sobre doenças sexualmente
transmissíveis

•

Gincana

•

•

Laboratório de informática

Palestra sobre drogas e lideranças
comunitárias

•

Seminários para pequenas e médias
empresas

•

Palestra sobre economia doméstica

“Acredito que este tenha sido o nosso primeiro passo, de muitos que ainda
daremos, no sentido de estreitar ainda mais a nossa relação com a comunidade em que estamos inseridos, demonstrando, na prática, o nosso
compromisso com a sociedade.”
Nadir Santos
Professora

RIO DE JANEIRO

Universidade Castelo Branco
UCB | Rio de Janeiro – RJ | 21 2406.7700 | www.castelobranco.br | samuelcruz@castelobranco.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atendimento médico-hospitalar

•

Tipagem sangüínea

•

Avaliação do stress ocupacional

•

Atividades recreativas sobre ética e
cidadania

•

Veriﬁcação de pressão arterial

•

Palestras sobre diabetes e hipertensão
arterial

•

Consultoria de gestão e práticas
gerenciais

•

Oﬁcina de jornalismo publicitário

•

Orientação sócio-familiar

“Em termos gerais, o Evento realizado foi muito gratiﬁcante para todos
nós, pois proporcionou grande aprendizado. Observamos de perto algumas crianças da comunidade, dando chance de uma maior interação dos
alunos dos cursos envolvidos, a comunidade e a Instituição.”
Renata, Luiz Henrique, Andressa, Elza e Julianna
Alunos da UCB
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RIO DE JANEIRO

Universidade Estácio de Sá
UNESA | Rio de Janeiro – RJ | 21 2430.6757 | www.estacio.br | vr.graduacao@estacio.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Orientação jurídica

•

Triagem auditiva

•

Avaliação postural

•

Orientação nutricional

“Pelo meu modo de vista, foi bem legal a participação da Estácio, pois
deu oportunidade a quem não tem acesso a certos serviços.”
Luana Ribeiro
Estudante

RIO DE JANEIRO

Universidade Iguaçu
UNIG | Nova Iguaçu – RJ | 21 2765.4005 | www.unig.br
proeg@unig.br; reitoria@unig.br; prope@unig.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atendimento jurídico

•

Apresentação cultural

•

Avaliação corporal

•

Teatro educativo para crianças

•

Exame fundo de olho

•

Orientação e prevenção das DST’s

•

Exposição de recursos para suporte
vital básico e avançado

•

Atividades recreativas

•

•

Glicemia capilar

Orientação sobre prevenção do câncer bucal

•

Veriﬁcação de pressão arterial

•

Tipagem sangüínea

•

Orientação sobre diabetes

•

Tratamento facial

•

Orientação sobre hipertensão

•

Corte de cabelo

•

Orientação sobre hanseniase e tuberculose

•

Quick massage

•

Diagnóstico e orientação de varizes

•

Oﬁcina de introdução a informática

•

Orientação sobre verminoses

•

Jogos matemáticos

“Ao abrir suas portas à população, a Universidade pratica o conhecimento em sua vertente mais transformadora: aprende com a comunidade ao
ensiná-la.”
Idalia Miranda
Pró-Reitora de Extensão
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RIO DE JANEIRO

Universidade Salgado de Oliveira
Campus Dos Goytacazes
UNIVERSO | Campos dos Goytacazes – RJ | 22 2724.5263
www.universo.edu.br | dirextensao@cp.universo.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Oﬁcina de matemática social

•

Apresentação de vídeo com debate

•

Contação de estória

•

Teatro de fantoches

•

Isenção de taxas para primeira e
segunda via de documentos

•

Exposição A cidade moderna: tragédia
e poesia

•

Aferição de pressão arterial

•

Teste de glicemia com orientações

•

Doação de sangue

•

Vacinação

RIO DE JANEIRO

Universidade Salgado de Oliveira
Campus Niterói
UNIVERSO | São Gonçalo – RJ | 21 3712.4384 | www.universo.br | secretaria@sg.universo.br

atividades
desenvolvidas

•

Apresentação de técnicas de conservação de animais

•

Encontro de tecnologia

•

Avaliação e orientação ﬁsioterapêutica

•

Jogos interativos sobre verminoses e
protozoonozes

•

Campanha de prevenção bucal

•

Palestra: Petróleo e Gás

•

Demonstração de técnicas de cuidados com o paciente

•

Avaliação e orientação antropométrica

•

Avaliação e orientação ﬁsioterapêutica

•

Exposição: O vôo da moda

•

Orientação jurídica

•

Exposição: Santos Dumont e a sensibilidade formal moderna

•

Aferição da pressão arterial

RIO DE JANEIRO

Universidade Salgado de Oliveira
Campus São Gonçalo

UNIVERSO | São Gonçalo – RJ | 21 3712.9720 | www.universo.edu.br | extensao@sg.universo.edu.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
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•

Coleta seletiva de lixo

•

Noções básicas de saúde ambiental
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•

Assistência farmacêutica

RIO DE JANEIRO

Universidade Severino Sombra
USS | Vassouras – RJ | 24 2471.8225 | www.uss.br | reitoria@uss.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Palestra sobre a lei de responsabilidade social

•

Apresentação musical

•

Exposição de arte

•

Exposição de biologia

•

Oﬁcinas de educação ambiental

•

Oﬁcinas de Matemática

•

Cursos de sabão e detergentes

•

Oﬁcina de informática

•

Oﬁcina de Pedagogia: Arte e Literatura

•

Medida de glicose

•

Medida de colesterol

•

Aferição de pressão arterial

•

Tipagem sangüínea

•

ECG

•

Prevenção de DST

•

Higiene bucal

“O Dia da Responsabilidade do Ensino Superior Particular é para mim de
suma importância, uma vez que é realizado um conjunto de ações que,
podem não sanar toda a necessidade da comunidade, mas sim amenizála, logo que é dada a cada pessoa que passa por nós a atenção que lhes é
merecida.”
Josiane Honorio de Souza
Auxiliar de Escritório

RIO DE JANEIRO

Universidade Veiga de Almeida
UVA | Rio de Janeiro – RJ | 21 2574.8800 | www.uva.br | postmaster@uva.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Testes de glicemia capilar

•

Aferição da pressão arterial

•

Tipagem sanguínea

•

Prevenção do câncer de mama

•

Exames preventivos para a 3ª Idade

•

Prevenção do câncer de colo de útero

•

Exames preventivos da hipertensão
arterial infantil

•

Prevenção do câncer de pulmão e
próstata

•

Exame da instabilidade patelo-femural

•

Prevenção das DST/AIDS

•

Exame do pé diabético

•

Prevenção do diabetes

“Para nós, a presença maciça das comunidades em que a Veiga se insere e
o caráter permanente das ações extensionistas desenvolvidas por ocasião
do Dia, são as provas cabais de que estamos no rumo certo no que tange
ao tema Responsabilidade Social.”
Rogério Lucio Branco Ribeiro
Assessor da Pró-Reitoria Comunitária
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SÃO PAULO

Centro de Tecnologia e Ciência
CETEC | São José dos Campos – SP | 12 3947.2200 | www.etep.edu.br | mauro.coimbra@etep.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Apresentação de bandas

•

Atividades recreativas infantis

•

Arrecadação de alimentos

•

Exibição de ﬁlme

•

Palestras sobre ciência

•

Futebol

•

Gincana

“Realmente uma idéia brilhante que vem, na minha concepção, colocar
a ETEP entre as melhores fundações educacionais do Vale do Paraíba,
devido a este tipo de iniciativa. Parabéns!”
Juan Soares
Aluno do 2º ADMA

SÃO PAULO

Centro Regional Universitário
de Espírito Santo do Pinhal
UNIPINHAL | Espírito Santo do Pinhal – SP | 19 3651.9610/3651.9600
www.unipinhal.edu.br | reitoriaadministrativa@creupi.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
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•

Alfabetização de jovens e adultos

•

Campanha de arrecadação de remédios

•

Análise de solo e folhas

•

Campanha de vacinação anti-rábica

•

Assistência jurídica

•

Atendimento a gestantes

•

Brinquedoteca

•

Educação ambiental

•

Projeto de prevenção à hipertensão e
diabetes

•

Ginástica geral
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SÃO PAULO

Centro Universitário
Barão de Mauá
CBM | Ribeirão Preto – SP | 16 3603.6600 | www.baraodemaua.br | marketing@baraodemaua.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Apresentações do grupo folclórico

•

•

Campanha de prevenção do câncer de
mama

Orientações às crianças sobre os
cuidados com os animais

•

Palestras de orientação proﬁssional

•

Campanha de amamentação e vacinação.

•

Apresentações de dança e grupo de
tambores

•

Circo guarani

•

Apresentações teatrais

•

Exposições no poupa tempo

•

Workshop de História e Geograﬁa

•

Atividades de recreação

•

Workshop de Matemática

•

Doutores do riso

•

Workshop de teatro

•

Oﬁcinas literárias

“O evento é uma oportunidade para que o público em geral, conheça um
pouco mais dos cursos e trabalhos realizados pelo Centro Universitário
Barão de Mauá. É também um momento em que alunos como eu deixem as salas de aulas e mostrem na prática que vale a pena estudar aqui.”
Rogéria Gamba
Aluna do curso de jornalismo

SÃO PAULO

Centro Universitário
Anhangüera
UNIFIAM | Leme – SP | 19 3571.5717 | www.unianhanguera.edu.br
adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Curso de noções básicas de contabilidade

•

Curso de noções de atendimento ao
público

•

Projeto de incentivo à leitura

•

Programa de alfabetização e inclusão
de jovens e adultos

•

Reforço escolar – oﬁcina pedagógica

•

Atividades com a Terceira Idade

•

Veriﬁcação da pressão arterial

•

Teste de glicemia

•

Orientações posturais

•

Programação e cultural

“Minha neta freqüenta a oﬁcina desde 2004, quando estava na 1ª série
do ensino fundamental. Estar no projeto lhe ajudou na melhoria da sua
caligraﬁa, na produção de textos, nas diﬁculdades que tinha e tem com
a matemática, na ﬁxação da atenção e na adequação a um método de
estudo.”
Flávio Monteiro
Militar da Reserva
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SÃO PAULO

Centro Universitário Belas
Artes de São Paulo
BELAS ARTES | São Paulo – SP | 11 5576.7300 | www.belasartes.br | info@belasartes.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aula de yoga

•

Massagem shiatsu

•

Aulas de libra

•

Projeto de arte e inclusão

•

Coral belas artes

•

Semana de arte e cultura

•

Doação voluntária de sangue

“A responsabilidade social é inerente a todo estabelecimento de ensino,
principalmente os de nível superior. Daí a importância de existir uma
data especíﬁca que propicie à comunidade tomar conhecimento dos
programas praticados pelo ensino de livre iniciativa.”
Paulo A. Gomes Cardim
Reitor do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

SÃO PAULO

Centro Universitário Católico
Salesiano Auxilium
UNISALESIANO | Lins – SP | 14 3533.6200
www.unisalesiano.edu.br | unidade1@unisalesiano.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Ginástica laboral

•

Atividades recreativas

•

Avaliação psicomotora

•

Avaliação de incidência de lombalgia

•

Exibição do ﬁlme

•

Avaliação de qualidade de vida

•

Palestra sobre ética empresarial

•

Teste de diabetes

•

Atendimento aos empresários locais

•

Orientação postural

•

Declaração de isento de IR

•

Apresentação de ginástica rítmica e
ballet

•

Exposição de banners

“O Dia da Livre Iniciativa do Ensino Superior Particular, foi de suma
importância, porque veio divulgar que o Unisalesiano é uma IES comprometida com o social e vem cumprindo dignamente o seu compromisso com a sociedade, oferecendo projetos sociais de qualidade, na área
da saúde, educação,esporte e cultura, promovendo-os seus beneﬁciados
com respeito e dignidade.”
Gláucia Tabian Rodrigues
Assistente Social
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SÃO PAULO

Centro Universitário
Central Paulista
UNICEP | São Carlos – SP | 16 3368.2111 | www.unicep.edu.br | secasser@terra.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Localização do coração no corpo
humano em modelo especial

•

Aferição de pressão arterial

•

Testes de glicemia

•

Tipagem sangüínea

SÃO PAULO

Centro Universitário de Lins
UNILINS | Lins – SP | 14 3533.3200 | www.unilins.edu.br | unilins@unilins.edu.br

atividades
desenvolvidas
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•

Campanha de doação de sangue

•

Curso básico de inglês

•

Campanha do agasalho

•

Oﬁcinas de instrumento de percussão

•

Campanha natal

•

Oﬁcinas de dança de rua

•

Encontro dos colaboradores FPTE

•

Atividades esportivas

•

Informatização dos registros de óbito

•

Banco de leite materno

•

Aferição de pressão arterial

•

Desenvolvimento de websites

•

Avaliação do índice de massa corpórea

•

Inclusão digital

•

Avaliação do índice de glicemia

•

Oﬁcina de libras

•

Curso básico de informática

•

Distribuição de tablóides

•

Serviços de manutenção em equipamentos de informática

•

Trote solidário
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SÃO PAULO

Centro Universitário de Rio Preto
UNIRP | São José do Rio Preto – SP | 17 211.3000 | www.unirpnet.com.br | reitoria@unirpnet.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Festival de truco

•

Orientação nutricional

•

Avaliação postural

•

Saúde bucal coletiva

•

Assessoria contábil

•

Orientação postural

•

Assessoria e assistência jurídica

•

Consulta de enfermagem

•

Atividades físicas e de lazer

•

Oﬁcinas pedagógicas

•

Avaliação nutricional

•

Oﬁcinas de recreação

•

Ciclo de palestras

•

•

Palestras sobre febre aftosa

Projeto de melhoria das condições
físicas do trabalho

“É com muita alegria que participamos deste evento, em que aprendemos
como professores, como alunos e como cidadãos. O papel da universidade, além da promoção do conhecimento, é o de ajudar no crescimento
do país, começando a interagir, primeiramente, com sua própria comunidade, mostrando que o “saber” aliado ao “fazer” contribui muito mais
ao crescimento e ao enriquecimento humano.”
Maria Sueli Ribeiro da Silva
Professora

SÃO PAULO

Centro Universitário Fieo
UNIFIEO | Osasco – SP | 11 3651.9999 | www.uniﬁeo.br | secretarians@uniﬁeo.br

atividades
desenvolvidas
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•

Exibição de ﬁlmes com debate

•

Atividades culturais

•

Análise dos cursos de informática e
computação no site do mec

•

Assistência médica

•

Assitência jurídica

•

Campanha de detecção do diabetes

•

Palestra sobre direitos do consumidor

•

Combatendo o stress pela massagem
terapêutica

•

Palestra sobre economia doméstica

•

Palestra sobre como prevenir e controlar crise de asma

•

Palestra sobre ergonomia

•

Oﬁcina de estética: auto-massagem

•

Dinâmica sobre criatividade para o
mercado

•

Orientação e prática de como navegar
na internet.

•

Curso básico e prático sobre edição
de textos

•

Oﬁcina de animação cultural

•

Orientação postural

•

Demonstração de estudos químicos

•

Sarau lítero-musical

•

Criação e utilização de e-mails
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SÃO PAULO

Centro Universitário Fundação
de Ensino Octávio Bastos
UNIFEOB | São João da Boa Vista – SP | 19 3634.3321 | www.

atividades
desenvolvidas

•

Cursos de informática

•

Alfabetização musical através do
computador

•

Capacitação e inclusão de portadores
de necessidades especiais no mercado
de trabalho

SÃO PAULO

Centro Universitário Módulo
UNIMÓDULO | Caraguatatuba – SP | 12 3897.2000 | www.modulo.br | modulo@modulo.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Palestra sobre os temas educação
ambiental

•

Atendimento no ensino de língua
inglesa

•

Atividades recreativas

•

•

Atividades esportivas

Orientações práticas sobre higiente
bucal

•

Apresentações cultural e esportiva

•

Palestras sobre marketing pessoal

•

Inclusão digital

•

Atividades para a Melhor Idade

•

Lanche comunitário

•

Corte de cabelo

•

Massagens

•

Manicure

“Fiquei encantada com esse evento. Foi a primeira vez que participei e
achei muito importante ter vindo e presenciado tudo o que aconteceu. A
gente se sente útil para a sociedade. A ação dos voluntários foi ótima e
acho que é muito importante acontecer esse encontro entre as instituições
de ensino e a comunidade. Tudo isso vem a encontro do que é ensinado.”
Jacqueline Santana Antonelli
Aluna do 4º semestre de administração do Unimódulo
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SÃO PAULO

Centro Universitário
Moura Lacerda
CUML | Ribeirão Preto – SP | 16 2101.1010
www.mouralacerda.com.br | reitoria@mouralacerda.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Assistência judiciária

•

Gincana de integração e cidadania

•

Avaliação psicopedagógia

•

Multirão de castração de cães e gatos

•

Avaliação físico corporal

•

Pintura a dedo para crianças

•

Acesso e orientação ao acervo da
biblioteca

•

Orientação sobre posse responsável
de animais domésticos

•

Desenho de croquis

•

Simpósio de iniciação cientíﬁca

•

Horta doméstica

“Gostei muito por receber informações sobre os meus diretos de esposa
sem casamento oﬁcial. Sempre quis procurar os meus direitos. Com esse
evento consegui tirar minhas dúvidas e vou falar para meus familiares e
amigos sobre esse atendimento gratuito.”
Vanda
Vendedora

SÃO PAULO

Centro Universitário
Nove de Julho
UNINOVE | São Paulo – SP | 11 6633.9000 | www.uninove.br | uninove@uninove.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Cursos de capacitação para o mercado
de trabalho

•

Oﬁcinas de capacitação

“Realizei todos os cursos de EAD do CIEE, onde me renderam excelentes
conhecimentos que utilizo no meu trabalho, além de me dar base para
realizar entrevistas e como me portar nelas, claro que além de muito interessantes, os cursos ainda nos auxiliam com as atividades complementares,
reduzindo-as ou até mesmo eliminando uma obrigação de nosso curso.”
Renato Fabrício Gonzalez Castro
Auxiliar do Núcleo de Estágios
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SÃO PAULO

Centro Universitário Radial
UNIRADIAL | São Paulo – SP | 11 5541.5533 | www.radial.br | camilay@radial.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Cursos de informática básica

•

Confecção e envio de currículos

•

Orientação jurídica trabalhista

“Foi muito gratiﬁcante poder participar deste trabalho pois, além de oferecer o conhecimento às pessoas que participaram do evento, trouxemos
a comunidade próxima às nossas unidades para dentro de nosso ambiente acadêmico, mostrando-lhes um pouco das condições que oferecemos
aos nossos alunos crescerem e se desenvolverem.”
Fausto de Lara Cruz
Professor

SÃO PAULO

Centro Universitário Sant’Anna
UNISANT´ANNA | São Paulo – SP | 11 6221.8000 | www.santanna.br | info@santanna.br

atividades
desenvolvidas

•

Feira das proﬁssões

SÃO PAULO

Centro Universitário São Camilo
SÃO CAMILO | São Paulo – SP | 11 6169.4000 | www.scamilo.edu.br | sg@scamilo.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Programas de serviços educacionais

•

Programa de apoio ao jovem

•

Organização e desenvolvimento de
comunidades

•

Programas de capacitação digital

•

Programa de convivência social e
acolhida

•

Serviço de integração social e inclusão
produtiva

•

Programas de apoio ao idoso

“Com a exposição dos banners, eu pude conhecer melhor o trabalho social que é realizado pelo Centro Universitário Ipiranga, e também ﬁquei
conhecendo os trabalhos realizados nas outras unidades educacionais
localizados em outros estados.”
Fabiana Souza
Auxiliar de Diretoria
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SÃO PAULO

Centro Universitário Senac
SENAC | São Paulo – SP | 11 5682.7300 | www.sp.senac.br | reitoria@sp.senac.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Exibição de vídeo documentário

“Adorei o vídeo documentário Crianças. O panorama dado nos fornece
informações preciosas para contribuir direta e indiretamente para a
erradicação do trabalho infantil.”
Jaqueline Pinheiro da Silva
Assistente Social

SÃO PAULO

Escola Superior de
Administração e Gestão
ESAG | Santo André – SP | 11 4436.8800 | www.esag.edu.br | esag@esag.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Doação de alimentos

SÃO PAULO

Faculdade Campos Elíseos
FAESP | São Paulo – SP | 11 3661.5400 | www.faesp.br | secretaria@ipca.br/mestrado@faesp.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Banca de troca de livros

•

Apresentação musical

•

Brincadeiras para crianças

•

Apresentação das monograﬁas e
planos de negócios

•

Show com barracas e artesanatos

“Este evento possui uma importância relevante para a sociedade, pois
além de beneﬁciar instituições e pessoas que enfrentam maiores diﬁculdades em seu dia-a-dia devido à desigualdade em que se encontram,
estimula as pessoas a se unirem a um propósito em favor do próximo
quebrando barreiras sociais e criando um sentimento de igualdade e
amor ao próximo.”
Felipe Antonio da Silva Souza
Assistente Administrativo
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SÃO PAULO

Faculdade Carlos
Drummond de Andrade
São Paulo – SP | 11 6942.1488 | www.drummond.com.br | drummond@drummond.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Exposição e doação de livros

•

Apresentação de teatro

•

Recital de poesia

•

Contação de histórias

“Obrigado a todos os colaboradores do Colégio Drummond, que possibilitaram à FIETEC ser um grandioso sucesso. Como pai de uma aluna,
tomo a pretensão de registrar meu agradecimento, e acredito, de todos
que puderam e tiveram o prazer de visitar esse maravilhoso evento.”
Antonio Carlos Rodrigues
Pai de aluno

SÃO PAULO

Faculdade Comunitária
de Campinas
FAC | Campinas – SP | 19 3229.0841
www.unianhanguera.edu.br | adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Capacitação proﬁssional

•

Orientação sobre prevenção

•

Assistência jurídica

•

Aferição da pressão arterial

•

Bibioteca de literatura infanto-juvenil

•

Curso de informática básica

“Esses projetos sem dúvida nenhuma possibilitam um maior contato entre
o aluno, a instituição com a comunidade, visto que como agentes e educadores de saúde, trabalhar a prevenção às doenças graves proporcionará sem dúvida nenhuma uma melhor qualidade de vida ao indivíduo.”
Tateai Nafta de Souza
proﬁssão
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SÃO PAULO

Faculdade Comunitária
de Limeira
FAC LIMEIRA | Limeira – SP | 19 3451.8800
www.unianhanguera.edu.br | adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Avaliação da pressão arterial

•

Curso de informática básica

“Este tipo de evento beneﬁcia toda a comunidade, a população se sente
valorizada sabendo que existe uma instituição de ensino formadora
de futuros proﬁssionais que estão preocupados com a saúde de nossa
comunidade.”
Emerson Ricardo Ghirau
Aluno de ﬁsioterapia

SÃO PAULO

Faculdade Comunitária
de Taubaté
FAC TAUBATÉ | Taubaté – SP | 12 3624.5754
www.unianhanguera.edu.br | adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Capacitação proﬁssional

•

Curso de informática básica

•

Curso de administração básica

SÃO PAULO

Faculdade da Fundação
Educacional Araçatuba
FEATA | Araçatuba – SP | 18 3608.3898 | www.feata.edu.br | fcea@terra.com.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2

•

Palestras

•

Apresentação teatral

•

Seminários

•

Apresentação musical

•

Jogos

•

Atendimento psicológico

•

Exibição de ﬁlmes
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SÃO PAULO

Faculdade de Ciências
Contábeis de Itapetininga
FCCI | Itapetininga – SP | 15 3275.7400 | www.aei.com.br | aei@aei.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Exposição de xilogravuras

•

Palestra sobre preservação ambiental

•

Palestra sobre educação ambiental

•

Show musical

SÃO PAULO

Faculdade de Ciências
Gerenciais de Itanhaém
FAITA | Itanhaém – SP | 13 3426.5040 | www.faita.edu.br | secretaria@faita.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Atividades para a Melhor Idade

SÃO PAULO

Faculdade de Educação de Atibaia
FAAT | Atibaia – SP | 11 4412.4140 | www.faat.edu.br | faat@faat.edu.br

atividades
desenvolvidas
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•

Estruturação de bibliotecas comunitárias

•

Inclusão digital
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•

Campanha de prevenção a gravidez
precoce e o combate as DSTs

SÃO PAULO

Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e
Letras Nossa Senhora Aparecida
FFCLNSA | Sertãozinho – SP | 16 3945.3511 | www.semar.edu.br | faculdade@semar.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Orientações nutricionais

•

Mini-curso de abertura de empresas

•

Mini-curso de entrevista de emprego
e formação de currículo

•

Mini-curso de interpretação de textos

•

Mini-curso de variação lingüística

•

Oﬁcina de educação de crianças

•

Curso de segurança do trabalho

•

Biblioteca: acesso livre ao acervo e a
internet

•

Cadastros de isentos – IRPF

•

Curso de reciclagem

•

Exame de prevenção ao câncer de
mama

•

Aferição de pressão arterial

•

Medida de IMC

SÃO PAULO

Faculdade de Filosoﬁa, Ciências
e Letras de Itapetininga
FFCLI | Itapetininga – SP | 15 3275.7400 | www.aei.com.br | ffcl@aei.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Exposição de xilogravuras

•

Palestra sobre preservação ambiental

•

Palestra sobre educação ambiental

•

Show musical

SÃO PAULO

Faculdade de Pindamonhangaba
FAPI | Pindamonhangaba – SP | 12 3648.8323 3648.8324 | www.fapi.br | secretaria@fapi.br

atividades
desenvolvidas
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•

Aferição de pressão arterial

•

Oﬁcina de contos de história

•

Orientações sobre hipertensão

•

Oﬁcina de dança

•

Avaliação de saturação de oxigênio

•

Orientação sobre consumo consciente

•

Avaliação postural

•

•

Orientação sobre medicamentos
genéricos

Avaliação do déﬁcit de memória e
equilíbrio

•

Orientação sobre depressão

•

Orientação quanto a importância do
alongamento

•

Campanha de prevenção do uso de
drogas

•

Oﬁcina de biscuit

•

•

Orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis

Prevenção e diagnóstico precoce de
câncer bucal

•

Orientação o uso da internet
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SÃO PAULO

Faculdade de Tecnologia
Das Américas
CATEC | São Paulo – SP | 11 3873.3351 | www.grupoﬂamingo.com | info@grupoﬂamingo.com

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Doação de sangue

•

Palestras de formação proﬁssional

•

Atividades de recreação infantil

•

Doação de alimentos

•

Auxílio a instituições assistenciais

•

Inclusão digital

“Só conseguimos perceber o real signiﬁcado da frase “é melhor dar do
que receber” quando acontecem certos fatos em nossas vidas, como o
ocorrido neste dia. Valeu a pena cada minuto do meu tempo. O valor de
cada sorriso recebido não tem preço.”
Renata Rocha
Estudante

SÃO PAULO

Faculdade de Tecnologia
de São Vicente
FATEF | São Vicente – SP | 13 3467.6776 Ramal 116
www.fortec.g12.br | fatef.fortec@iron.com.bruol.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Palestra e mini-curso sobre responsabilidade social

•

Curso de informática básica

“Esta iniciativa é muito importante para a formação dos alunos e na
ajuda do melhoramento do ensino como um complemento para o curso.
A iniciativa na minha opinião deveria ocorrer não somente em um dia do
ano, mas sim ao longo de todo o curso.”
Fabrício Gomes Cardoso
Professor

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2

132

SÃO PAULO

Faculdade de Tecnologia
do Vale do Ribeira
FATEC | Registro – SP | 13 3821.6122 | www.scelisul.com.br | scelisul@scelisul.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Bolsa estágio

•

Ciclo de palestras

SÃO PAULO

Faculdade de Tecnologia
Em Hotelaria, Gastronomia
e Turismo de São Paulo
HOTEC | São Paulo – SP | 11 3224.8788 | www.hotec.com.br | secretaria@hotec.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Apresentações gastronômicas

•

Seminário de pós-graduação

•

Doação de sangue

•

Cursos de qualiﬁcação proﬁssional

•

Escola de arte culinária

•

•

Palestras sobre saúde

Curso de reaproveitamento de alimentos

SÃO PAULO

Faculdade de Tecnologia
Flamingo
FLATEC | São Paulo – SP | 11 3871.1288 | www.grupoﬂamingo.com | info@grupoﬂamingo.com

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Doação de sangue

•

Auxílio a instituições assistenciais

•

Apresentação teatral

•

Palestras de formação proﬁssional

•

Apresentação de ballet

•

Doação de alimentos

•

Atividades de recreação infantil

•

Inclusão digital

“Foi um dia que todos nós do Grupo de Responsabilidade Social nos
sentimos congratulados com as atividades realizadas pela Faculdade.
Nós proferimos palestras e o ponto alto foi estar com as crianças do PIVI
(Projeto de Incentivo à Vida). Com elas aprendemos que, embora com
todos os problemas, podemos fazer uma criança feliz.”
André Vaitekaitis
Comerciante
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SÃO PAULO

Faculdade de Tecnologia
Interamerica
INTERAMERICA | São Paulo – SP | 11 3292.1624 | www.interamerica.edu.br | ﬁvedias@hotmail.com

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Exposição de imagens e sons

•

Mostra de trabalhos e projetos

“Muito gratiﬁcante, saber que podemos, com o apoio da ABMES, fazer
nossa parte como educadores responsáveis, transmitindo às pessoas
pouco do que sabemos, e realizar uma troca, aprender um pouco com
cada um dos participantes. Este dia nos traz experiências que ﬁcaram
marcadas para sempre em nossas vidas.”
Giovanni Asselta
Professor

SÃO PAULO

Faculdade de Tecnologia
IPEP de São Paulo
FATEC-IPEP | São Paulo – SP | 11 3385.7400 | www.ipep.edu.br | direcao.fatecsp@ipep.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Oﬁcina sobre a montagem de currículos

•

Oﬁcinas sobre as técnicas de entrevista

•

Orientações sobre o código do consumidor

“Dia marcante pelo compromisso da Instituição de orientar e encaminhar
os participantes para viverem plenamente a sua cidadania.”
Denise Maria Guets Valentim
Coordenadora do Serviço de Apoio do Estudante
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SÃO PAULO

Faculdade de Tecnologia
Liceu Noroeste
CET-LICEU | Bauru – SP | 14 3224.1800 | liceunor.blv@terra.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Declaração isento pessoa física

•

Declaração imposto de renda

•

Eventos artistico-culturais

•

Palestra sobre o funcionamento das
redes de computadores

•

Inclusão digital

“A iniciativa da ABMES é de grande importância, pois nos permite mostrar
as ações que realizamos durante todo o ano. O envolvimento dos professores, diretores, coordenadores e principalmente dos alunos foi importantíssimo para que pudéssemos alcançar os resultados. Foi lindo ver a vivência dos alunos nessa atividade de prestação de serviços a comunidade.”
Priscila Ranieri Previdello
Coordenadora / Psicóloga

SÃO PAULO

Faculdade de Tecnologia
Prof. Luiz Rosa
FATEC | Jundiaí – SP | 11 458.31600 | www.luizrosa.edu.br | deboracorradini@luizrosa.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Orientações sobre fontes de energias
alternativas

•

Apresentação de estudo da história da
educação

•

Divulgação de estudo da signiﬁcação
social da “pixação”

•

Conscientização e orientação sobre
doação de órgãos

•

Projeto de apoio aos alcoolizados

•

•

Orientação quanto a violência contra
a mulher

Conscientização e orientação sobre
drogas e sociedade

•

Orientação quanto à entrevista de
trabalho

•

depoimento

Confecção de currículos individuais

“A participação dos alunos e da Instituição no evento foi muito positiva.
A mobilização social que gera em todos os aspectos, sejam eles na comunidade, na própria Instituição ou no aluno traz benefícios a todos.”
Sandra Smaniotto
Coordenadora de RH
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SÃO PAULO

Faculdade de Tecnologia
Uirapuru
FATU | Sorocaba – SP | 15 2102.6600 | www.uirapuru.edu.br | uirapuru@uirapuru.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Bolsa de estudo

•

Painel com trote solidário

•

Desenvolvimento de grife

•

Painel sobre apoio a inclusão digital

•

Curso sobre terceiro setor

“O dia de responsabilidade social é um evento marcante para instituição
e faz com que professores e alunos pratiquem a cidadania e vivencie experiências que promoverão seu desenvolvimento proﬁssional e pessoal.”
Jorge Proença
Coordenador Responsabilidade Social

SÃO PAULO

Faculdade Dehoniana
DEHONIANA | Taubaté – SP | 12 3632.7830 | www.dehoniana.org.br | dehoniana@uol.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Curso básico de informática

SÃO PAULO

Faculdade do Litoral Sul
FASUL | Registro – SP | 13 3821.6122 | www.scelisul.com.br | scelisul@scelisul.com.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
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•

Suporte técnico para aperfeiçoamento do treinamento

•

Suporte nutricional para melhora da
performance

•

Intervenção ﬁsioterapêutica para
prevenção de lesões

•

Circuito de corridas
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SÃO PAULO

Faculdade Eça de Queiros
FACEQ | Jandira – SP | 11 4707.7277 | www.faceq.edu.br | secretaria@faceq.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Arrecadação de alimentos, roupas e
brinquedos

•

Cadastro de CPF para isentos

•

Cobertura jornalística

•

Oﬁcina de leitura para crianças

•

Oﬁcina de sucatas

•

Oﬁcina: Cidadania para melhor idade

•

Oﬁcina: Elaboração de Currículo

•

Registros de eventos da IES

“Para integração social é importante, no caso da 3ª idade, ajuda a manter
a mente sempre em atividade. Com isso, a saúde está sempre ativa. A instituição tem participação direta com a cidadania, e faz com que os alunos
tenham interatividade com a comunidade. Os alunos estão fazendo uma
análise daquilo que pode ser melhorado ou acrescentado na sociedade.”
Dr. Sato
Médico e Vereador do município de Jandira

SÃO PAULO

Faculdade Editora Nacional
FAENAC | São Caetano do Sul – SP | 11 4223.7800 | www.faenac.edu.br | relacomf@faenac.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Concurso de elaboração de plano de
negócios

SÃO PAULO

Faculdade Fênix de Bauru
FÊNIX | Bauru – SP | 14 2106.7777 | www.faculdadefenix.com.br | contato@faculdadefenix.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Leitura

•

Atividades recreativas

•

Desenho artístico

•

Apresentação de danças

•

Pintura facial

•

Aferição da pressão arterial

•

Atividades física

•

Encontro de atletismo

“Estes eventos oferecem contatos enriquecedores entre faculdade (discentes e docentes) e a comunidade, onde o conteúdo desenvolvido na teoria
possa ser aplicado na prática.”
Runer Augusto Marson
Professor
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SÃO PAULO

Faculdade Flamingo
FAFLA | São Paulo – SP | 11 3873.3351 | www.grupoﬂamingo.com | acaocidada@grupoﬂamingo.com

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Apresentação de espetáculos

•

Apresentação de teatro

•

Atividades recreativas

•

Oﬁcina de malabarismo de circo

“É indescritível participar de uma ação social que envolve crianças. Também é indescritível a reação das crianças conosco e o calor humano que
recebemos. Não podemos descrever em palavras: cada gesto, cada sorriso, cada abraço que recebemos. É uma ação espontânea e muito intensa.”
Cíntia Cristina Vieira
Estudante do 1º Semestre de Administração de Empresas

SÃO PAULO

Faculdade Idepe
IDEPE | Guarulhos – SP | 11 6475.8911 | www.idepe.edu.br | secretaria@idepe.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Arrecadação de arroz e feijão

SÃO PAULO

Faculdade Magister
MAGISTER | São Paulo – SP | 11 5633.4000 | www.magister.edu.br | magister@magister.com.br

atividades
desenvolvidas
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•

Alfabetização de jovens e adultos
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SÃO PAULO

Faculdade Maria Augusta
Ribeiro Daher
FMA | Jacareí – SP | 12 3956.2777 | www.fma.br | ajec@fma.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Oﬁcinas de confecção de cachecol,
crochê e decupagem

•

Apresentação sobre ONG ambientalista

•

Oﬁcinas de bijuteria

•

Jogos em língua portuguesa e inglesa

•

Oﬁcinas de biscuit

•

Jogos matemáticos

•

Imposto de renda para isentos

•

Oﬁcina de recreação

“Esta atitude da FMA é digna de aplausos. É grandioso o aproveitamento
que se tem com este tipo de atividade, ainda mais quando os participantes desempenham suas funções com carinho e atenção.”
Alessandra Rezende Cruz
Aluna

SÃO PAULO

Faculdade Metodista de
Ciências Humanas e Exatas
METODISTA | Birigui – SP | 18 3642.3481 | www.faculdademetodista.edu.br
faculdademetodista@faculdademetodista.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Inclusão digital para Terceira Idade

SÃO PAULO

Faculdade Montessori de Ibiúna
FMI | Ibiúna – SP | 15 241.2607 | www.fmi.edu.br

atividades
desenvolvidas
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•

Arrecadação de alimentos, roupas e
brinquedos
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•

Trote solidário

SÃO PAULO

Faculdade Morumbi Sul
FMS | São Paulo – SP | 11 5818.0600
www.morumbisul.com.br | faleconosco@morumbisul.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Pôster com dados quantitativos do
projeto

“O dia 21 de outubro possibilitou a ampliação da divulgação de nosso
trabalho com a Educação de Jovens e Adultos a todos da comunidade.
Acreditamos no pleno exercício da cidadania e a possibilidade real de
aprender a ler e escrever é um grande passo nesta direção. Participaremos sempre. Cada vez mais. Parabéns aos alunos e suas professoras.”
Márcia Haydée
Coordenadora do Curso de Pedagogia

SÃO PAULO

Faculdade Network
NWK | Nova Odessa – SP | 19 466.2527 | www.facnetwork.edu.br | diretoriageralfac@nwk.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Alfabetização de jovens e adultos

•

Projeto de monitoria

•

Inclusão digital

•

Semana de tecnologia

•

Colóquio de educação da RMC

•

Semana do administrador

•

Feira do conhecimento

•

Seminario multidisciplinar

•

Projeto de iniciação cientíﬁca

•

Workshop de iniciação cientíﬁca

SÃO PAULO

Faculdade Paulista de Artes
FPA | São Paulo – SP | 11 3287.4455 | www.fpa.art.br | vera.fpa@terra.com.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
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•

Mostra de Artes Cênicas
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SÃO PAULO

Faculdade Politécnica de Jundiaí
FPJ | Jundiaí – SP | 11 4521.7835
www.unianhanguera.edu.br | adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Inclusão digital

SÃO PAULO

Faculdade Santa Marcelina
FASM | São Paulo – SP | 11 3824.5800 | www.fasm.edu.br | fasm@fasm.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Palestra sobre a importância da
inclusão

•

Apresentação do livro diário antropológico

•

Diagnóstico de riscos ambientais

•

Atendimento e orientação psicológico

•

Levantamento epidemiológico das
diarréias

•

Reunião espiritual

•

Orientação de higiene e auto cuidado

•

Mobilização para o controle social

•

Avaliação psicomotora

•

Encaminhamentos para tratamento

•

Atividades recreativas

•

Ações educativas

•

Orientação nutricional

•

Apresentação dos trabalhos realizados

•

Consulta de enfermagem

•

Campanha de doação de sangue

•

•

Exposições de arte

Coleta de citologia oncótica (papanicolaou)

•

Festa da Terceira Idade

•

Auto exame de mamas

•

Festa das crianças

•

•

Festas das mães

Grupos de atividades físicas para
idosos

•

Elaboração de trabalhos manuais

•

Seminários culturais

“O contato com um grupo de uma geração diferente da nossa é sempre uma experiência especial. Preparamos um repertório para nossas
convidadas e foi muito gratiﬁcante saber que conseguimos transmitir
momentos de alegria. Uma experiência mutuamente enriquecedora.”
Grupo Vocal Boca Boca
Estudantes Curso de Música
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SÃO PAULO

Faculdade Stefanini
FGB | São Paulo – SP | 11 5054.0235 | apoles@nolano.net

atividades
desenvolvidas

•

Educação para desenvolvimento do
país e do cidadão

SÃO PAULO

Faculdade Taboão da Serra
FTS | Taboão da Serra – SP | 11 4788.7978 | www.fts.com.br | samira@fts.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Alfabetização de jovens e adultos

•

Atendimento e apoio psicopedagógico

•

Atendimento psicológico

•

Doação mensal

•

Campeonatos esportivos

•

Aulas de informática para Terceira
Idade

•

Confecção de pingentes em placas de
argila

•

Cadastro de currículos de estudantes

•

Acesso à internet

•

Veriﬁcação de pressão arterial

•

Teste de glicemia

•

Apresentação de peças teatrais

•

Debates e palestras

•

Arrecadação de brinquedos

•

Ensino de língua inglesa à crianças

•

Trote solidário

•

Passeio ciclístico

•

Curso de extensão cultural

•

Realização de acupuntura e shiatsu

•

Visitas culturais

“Este Dia é comemorado em todo o território Nacional. É o espaço acadêmico se tornando uma extensão da comunidade. Os próprios alunos
buscam estes projetos e hoje estão aqui, participando como voluntários
e ajudando de alguma forma a população.”
Wagner Tadeu P. Moraes
Assistente de Direção FTS
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SÃO PAULO

Faculdades Integradas
Antônio Eufrásio de Toledo
de Presidente Prudente
FIAETPP | Presidente Prudente – SP | 18 3901.4000 | www.unitoledo.br | toledo@unitoledo.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Apresentação do projeto Degraus

•

Declaração de isentos

•

Consumidor consciente

•

Inclusão digital

•

Cursos proﬁssionalizantes

•

Mostra dos projetos de extensão

“Por meio das atividades de extensão a Toledo assume a tarefa de interagir com a comunidade, visando contribuir para o seu desenvolvimento
e, ao mesmo tempo buscar conhecimentos e experiências que processem
novas aprendizagens e práticas sociais. Desse modo, incorpora de forma
progressiva o conceito de responsabilidade social e deﬁne uma direção
ética que objetiva agregar valor a todos os envolvidos no ambiente acadêmico e comunitário.”
Ana Paula Santana Giroto Alves
Assistente Social

SÃO PAULO

Faculdades Integradas
Coração de Jesus
FAINC | Santo André – SP | 11 4433.7477 | www.fainc.com.br | direcao@fainc.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Campanha da amamentação e banco
de leite humano

•

Intervenções, exposições e mostras
artísticas

•

Campanha do banco de alimentos

•

Medicina preventiva na terceira idade

•

Comemoração ao dia do nutricionista

•

Nutrição e juventude

•

Contadoras de histórias

•

Oﬁcina de fantoches

•

Orientação vocacional

•

Campanha de reciclagem

•

Tipagem sangüínea

•

Orientação nutricional

•

Aferição da pressão

•

Apresentação de teatro

•

Feira de proﬁssões

“Foi genial ver que nossas ex-alunas de Nutrição estão trabalhando por
causas sociais com amor, dedicação e proﬁssionalismo.”
Irmã Ivone Braga de Rezende
Pastoral FAINC
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SÃO PAULO

Faculdades Integradas
de Itapetininga
FII | Itapetininga – SP | 15 3376.9300 | www.fkb.br | ﬁi@fkb.br

atividades
desenvolvidas

•

Plantio de mudas de árvore

SÃO PAULO

Faculdades Integradas de Jaú
FIJ | Jaú – SP | 14 2104.3366 | www.fjaunet.com.br | secretariaintegradas@fjaunet.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Atendimentos de enfermagem

•

Exposição de painéis

•

Alfabetização de jovens e adultos

•

Oﬁcinas pintura, recorte e colagem

•

Preservação ambiental

•

Oﬁcinas de recreação

•

Aulas de cidadania

•

Rodas de leitura

•

Aulas de informática

•

Aferição de pressão arterial

•

Administração na comunidade

•

Veriﬁcação da taxa de glicemia

•

Orientações e encaminhamentos
jurídicos

•

Orientações sobre câncer de mama

SÃO PAULO

Faculdades Integradas
de Valinhos
FAV | Valinhos – SP | 19 3869.5833 | www.unianhanguera.edu.br
adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
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•

Atendimento psicopedagógico

•

Curso de informática básica

•

Brinquedoteca

•

•

Apresentação cultural para Terceira
Idade

Curso gratuito de português para
estrangeiros

•

Alfabetização de jovens e adultos
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SÃO PAULO

Faculdades Integradas Faﬁbe
FAFIBE | Bebedouro – SP | 17 3344.7100 | www.faﬁbe.br | faﬁbe@faﬁbe.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atendimento ﬁsioterapêutico

•

Atividades esportivas e recreativas

•

Orientações em saúde

•

Festival de atletismo

•

Orientações sobre sexualidade

•

Atividades com idosos

•

Orientações sobre métodos contraceptivos

•

Iniciação esportiva e de práticas da
cultura corporal

•

Aferição de pressão arterial

•

Educação ambiental

•

Teste de glicemia capilar

•

Mostra acadêmica

•

Mini-curso de orientações a gestantes

“O desenvolvimento de ações desta natureza permite às crianças tomarem consciência do que é o meio ambiente, sua importância para uma
boa qualidade de vida e que o ser humano, fazendo parte dele, o inﬂuencia com suas atitudes.”
Walkmar Brasil de Souza Pinto
Engenheiro Agrônomo

SÃO PAULO

Faculdades Integradas Ipep
FIPEP | São Paulo – SP | 11 3293.3559 | www.ipep.edu.br | direcao.ﬁpep@ipep.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Campanha de doação de livros para
bibliotecas públicas

•

Curso de ﬁnanças pessoais

•

Curso de marketing pessoal

•

Curso de informática para terceira
idade

•

Curso: lidando com o stress

•

Orientação sobre saúde

•

Curso de redação publicitária

•

Curso sobre vendas

“A responsabilidade social é algo que está inserido no conceito da Instituição e ajuda a construir uma relação de conﬁança entre as partes envolvidas. A continuidade de projetos como este, é vital para a formação de
uma sociedade mais justa e igualitária, onde os valores morais e os bons
costumes são levados a diante com imenso prazer e satisfação.”
Professor Thiago Feitosa
Professor do Curso de Comunicação Social
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SÃO PAULO

Faculdades Integradas
Rio Branco
FRB | São Paulo – SP | 11 3879.3128
www.riobrancofac.edu.br | diretoriageral@riobrancofac.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Carnaval solidário – Casa Abrigo
Santana

•

Jogos inter-cursos

•

Arrecadação de agasalhos, cobertores, e fraldas

•

Páscoa solidária

•

Trote solidário

•

Atividades sócio-culturais

•

Arrecadação de alimentos

SÃO PAULO

Faculdades Integradas
Teresa D’Ávila
FATEA | Lorena – SP | 12 3153.2888 Ramal 226 | www.fatea.br | secretaria-fatea@fatea.br

atividades
desenvolvidas

•

Anamnese audiológica

•

Triagem auditiva

•

Orientação sobre saúde auditiva

SÃO PAULO

Faculdades Integradas Torricelli
FIT | Guarulhos – SP | 11 2107.1900 | www.torricelli.br | diretoria_faculdade@torricelli.br

atividades
desenvolvidas
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•

Arrecadação de arroz e feijão
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SÃO PAULO

Faculdades Integradas
de Santo André
FEFISA | Santo André – SP | 11 4451.0700 | www.feﬁsa.com.br | info@feﬁsa.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Atletismo nas escolas

•

Treinamento para corridas de rua

•

Atividade física orientada

•

•

Integração social por meio do canto e
da música

Natação para portadores de necessidades especiais

•

Ginástica respiratória para portadores
de asma

•

Natação para idosos

•

Atividades recreativas para crianças
internadas

•

Atividades físicas para crianças obesas

•

Aulas de dança

•

Atividades física para crianças portadoras de necessidades especiais

•

depoimento

Atividades educativas, culturais, esportivas e recreativas para a Terceira
Idade

“O evento foi um sucesso, pois reuniu pessoas de diferentes idades em um
encontro que proporcionou diversão, alegria e orientação para um estilo
de vida saudável. Esse tipo de evento incentiva aqueles que já participam
dos projetos sociais e da oportunidade para que pessoas da comunidade
conheçam os projetos oferecidos pela instituição.”
Alexandre Romero
Professor

SÃO PAULO

Escola Superior de
Administração de Empresas
INEA | São José dos Campos – SP | 12 3923.2668 | www.inea.edu.br | francis@inea.edu.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Recreação infantil

•

Doação de bens de consumo

“Participar da organização do evento foi gratiﬁcante. Planejar, pensando
nos detalhes que poderiam fazer desse dia uma lembrança alegre na memória das crianças. Executar, com a ajuda de alunos e de toda a comunidade INEA. Ver o sorriso no rosto das crianças. Este foi o primeiro passo
que demos na solidiﬁcação de uma relação de parceria e amizade.”
Carla de Santana Pontes
Bibliotecária INEA
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SÃO PAULO

Instituto de Ensino
Superior Santo André
IESA | Santo André – SP | 11 4438.9277 | www.iesa.edu.br | faculdade@iesa.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Palestras sobre responsabilidade
social empresarial

•

Mostra de artesanatos

•

Centro de ecologia e cidadania

•

Grupo produtivo de artesanato

•

Casa arte cidadã

•

Padarias comunitárias

•

Hortas comunitárias

•

Reciclagem

•

Instalação de software livre

•

Palestras sobre informática

“Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que nos foi dada neste
dia. O evento foi muito agradável, proveitoso e sensibilizador. Parabenizo a Faculdade IESA por esta iniciativa, que através de seus professores e
alunos, conseguiu levar a tantas pessoas a importância da Responsabilidade Social em nosso país.”
Érica Nogueira Freitas das Silva
Entidade Social Todo Mundo Feliz

SÃO PAULO

Instituto Municipal de Ensino
Superior de Bebedouro
Victório Cardassi
IMESB | Bebedouro – SP | 17 3345.9366 | www.imesb.br | imesb@imesb.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
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•

Exposição de artigos sobre responsabilidade social

•

Palestras sobre DSTs e métodos anticoncepcionais

•

Palestras sobre delinqüência juvenil e
tráﬁco de drogas

•

Exposição de trabalhos
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SÃO PAULO

Instituto Superior de
Educação Alvorada Plus
ISEAP | São Paulo – SP | 11 5841.6664
www.alvoradaplus.com.br | projetosiseap@alvoradaplus.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Avaliações médicas

•

Serviços de enfermagem

•

Avaliações odontológicas

•

Aferição de pressão arterial

•

Avaliações oftalmológicas

•

Teste de glicemia

“A conscientização social é algo que deve ser trabalhada com mais aﬁnco,
com mais garra e força. O Projeto tem esta função social, que é levar
ações de saúde à comunidades carentes. Parabenizo o Instituto Superior
Alvorada Plus pela iniciativa.”
Almir Pereira Soares
Enfermeiro

SÃO PAULO

Instituto Superior de
Educação Uirapuru
ISEU | Sorocaba – SP | 15 2102.6600 | www.uirapuru.edu.br | uirapuru@uirapuru.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Educação de jovens e adultos

•

Painel com o trote solidário

•

Estágio supervisionado na Apae

•

•

Painel de atividade

Painel sobre projeto de ginástica
rítmica

•

Atividades físicas como medida proﬁlática à saúde

•

Painel sobre projeto Bola da vez

“Pensando em melhorar as condições sociais e de auto estima dos nossos funcionários que, pelos mais diversos motivos, foram obrigados a
interromper os seus estudos básicos, o Uirapuru tem oferecido dentro do
Projeto de Responsabilidade Social aulas que se estruturam em módulos
e são ministradas por vários professores da Instituição que abraçaram
a causa. Quando você participa de um trabalho assim, não tem mais
vontade de sair.”
Glauci
Professora – Pedagogia
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SÃO PAULO

União Das Faculdades
Dos Grandes Lagos
UNILAGO | São José do Rio Preto – SP | 17 3203.6166
www.unilago.com.br | unilago@unilago.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Exposição anual de painéis de responsabilidade social

“Achei muito interessante a mostra dos painéis, o envolvimento dos alunos e o trabalho de conscientização da necessidade da responsabilidade
social.”
Fernando Melgar
Relações Públicas

SÃO PAULO

Universidade Anhembi Morumbi
São Paulo – SP | 11 3847.3000 | www.anhembi.br | reitor@anhembi.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Dicas práticas para a construção e
reforma

•

Orientação nutricional

•

Palestra sobre a Bovespa e o mercado
de ações

•

Clínica de alongamento com bola
terapêutica

•

Ensino de utilização da internet

•

Palestra sobre como parar de fumar

•

Apresentação do curso pré-vestibular

•

Oﬁcina de cozinha econômica e
criativa

•

Atendimento Poupatempo

•

Dança contemporânea

•

Atividades recreativas para crianças e
adultos

•

Danças circulares

•

•

Orientações sobre aumento do lucro
do seu negócio

Utilização da internet para a colocação
proﬁssional

•

Dicas para a organização doméstica

•

Avaliação postural

•

•

Banco de sangue para cães e gatos

Espetáculo de teatro com grupo da
melhor idade

•

Campanha de adoção de animais

•

Exame papanicolau

•

Campanha de vacinação de animais

•

Teste de glicemia capilar

•

Oﬁcina de voz

•

Lan house – jogos em rede

•

Orientação jurídica

•

Quiropraxia e cuidados com a coluna

“É dever da universidade devolver à sociedade o conhecimento que produz.
Assim, devemos ensinar ao aluno que ele é um privilegiado, que deve
trabalhar o social e exercer a cidadania.”
Wandy Cavalheiro
Assessora de Marcas Corporativas da Universidade Anhembi Morumbi

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2

150

SÃO PAULO

Universidade Cidade de São Paulo
UNICID | São Paulo – SP | 11 2178.1215 | www.cidadesp.edu.br | gabreit@cidadesp.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Palestra sobre combate ao sedentarismo

•

Prevenção de acidentes na infância

•

Orientações sobre saúde

•

Prevenção de diabetes

•

Veriﬁcação do IMC

•

Prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis

•

Aferição de pressão arterial

•

Prevenção de hipertensão

•

Teste de acuidade visual

•

Prevenção de incontinência urinária

•

Danças circulares dos povos

•

Prevenção de osteoporose

•

Dinâmica de relaxamento físico e
mental

•

Prevenção de problemas de coluna em
escolares

•

Educação para o uso da água

•

Prevençao de quedas na 3ª Idade

•

Oﬁcina de expressão corporal africana

•

Prevenção e controle à obesidade

•

Orientações saúde da mulher

•

Palestra sobre qualidade de vida

•

Orientações saúde do idoso

•

Vacinação

•

Prevenção à tuberculose

“A comunidade é carente de ações básicas de saúde e um dia como esse
permite que coloquemos nosso aprendizado em prática, além de aproximar a comunidade da Universidade.”
Gustavo Saconan
Estudante Medicina

SÃO PAULO

Universidade Cruzeiro do Sul
UNICSIL | São Paulo – SP | 11 6137.5700 | www.unicsul.br | unicsul@unicsul.br

atividades
desenvolvidas
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•

Assistência jurídica

•

Orientações psicológicas

•

Aferição de pressão arterial

•

•

Avaliação odontológica

Orientações sobre portadores de
deﬁciências

•

Controle de glicemia

•

Orientações sobre alfabetização de
jovens e adultos

•

Controle do índice de massa
corporal – IMC

•

Oﬁcina de escrita e leitura

•

Experimentos biológicos

•

Orientações sobre câncer de mama

•

Orientações posturais

•

Orientações veterinárias
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SÃO PAULO

Universidade de Franca
UNIFRAN | Franca – SP | 16 3711.8888 | www.unifran.br | dra.hercidia@unifran.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Orientação sobre aleitamento materno

•

Aferição da pressão arterial

•

Avaliação física

•

Dosagem de glicemia

•

Orientação para a prática da atividade
física

•

Orientação para a prevenção do
diabetes

•

Fichas de anamnese

•

Fonoaudiologia preventiva

“A Universidade de Franca busca responder às necessidades da comunidade através dos seus programas de prestação de serviços realizados
durante todo o ano em suas clínicas, laboratórios e hospital veterinário.
Neste dia uma amostra do que é realizado foi oferecida à comunidade,
que participou signiﬁcativamente.”
Elisabete Ferro de Sousa Touso
Pró-Reitora Adjunta de Extensão

SÃO PAULO

Universidade de Mogi das Cruzes
UMC | Mogi das Cruzes – SP | 11 4798.7072 | www.umc.br | reitoria@umc.br

atividades
desenvolvidas
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•

Caminhada para a Melhor Idade

•

•

Circuito de atividades físicas para
cardiopatas

Gincana aquática para crianças e
jovens autistas

•

Oﬁcina de expressão corporal: ballet

•

Jogos nacionais Special Olympics

•

•

Festival de esporte na área de atletismo

Oﬁcina de expressão corporal: dança
de rua

•

Oﬁcina de formação

•

Festival de esporte na área de basquete

•

Torneio esportivo de futebol de
campo

•

Festival de esporte na área de judô

•

Torneio esportivo de voleibol
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SÃO PAULO

Universidade de Ribeirão Preto
UNAERP | Ribeirão Preto – SP | 16 3603.7000 | www.unaerp.br | vbonini@unaerp.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Programa de informação proﬁssional

•

Atividades culturais e de lazer

•

Apresentação de grupo de ginástica
rítmica

•

Orientação sobre alimentação equilibrada

•

Orientação sobre diabettes mellitus

•

Orientação sobre hipertensão

•

Clínica de enfermagem e clínica de
ﬁsioterapia

•

Atividades de comunicação e produção audiovisual

•

Show de música instrumental

•

Aula de jump

•

Apresentação de danças

•

Apresentação de capoeira

•

Demonstração de práticas esportivas

•

Atividades de administração, economia, negócios e turismo

•

Controle de treinamento cardiorespiratório

•

Biologia e demonstração de materiais
biológicos

•

Demonstração de tratamento ﬁsioterapêutico

•

Avaliações antropométrica e de IMC

“Esse programa é uma integração entre a Universidade e a sociedade, é
uma maneira de mostrarmos que as portas da Unaerp estão abertas
para todos, para , oferecer conhecimento e serviços para a sociedade
como um todo.”
Henrique Atae
Professor do curso de Turismo da Unaerp

SÃO PAULO

Universidade do
Sagrado Coração
USC | Bauru – SP | 14 2107.7339 | www.usc.br | jmazzoni@usc.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Prevenção de câncer bucal

•

Exposições de fotos

•

Avaliação ﬁsioterapêutica

•

Apresentação de teatro

•

Avaliação nutricional

•

Apresentações musicais

•

Oientação sobre saúde bucal

•

Aula de informática

•

Avaliação ﬁsioterapêutica

“Responsabilidade social é muito mais que a pura ﬁlantropia, acredito
que anda de mãos dadas com o conceito de desenvolvimento sustentável,
é uma atitude responsável em relação ao ambiente e à sociedade.”
Dayana Rocha
Participante
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SÃO PAULO

Universidade Guarulhos
UNG | Guarulhos – SP | 11 6409.9222 | www.ung.br | nﬁlho@ung.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Orientação sobre dependência a
nicotina

•

Avaliação física

•

Educação ambiental

•

Orientação de saúde bucal

“Como foi a primeira vez que desenvolvemos essa ação em um único dia
– normalmente é realizada em conjunto com a Semana de Responsabilidade Social também promovida pela ABMES –, ﬁzemos um número
signiﬁcativo de atendimentos.”
Anna Fiedler
Professora

SÃO PAULO

Universidade Ibirapuera
UNIB | São Paulo – SP | 11 5091.1161 | www.ibirapuera.br | reitoria@ibirapuera.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Abordagem cientíﬁca das áreas de
atuação do enfermeiro

•

Apresentação da proﬁssão do psicólogo

•

Mostra sobre o curso de Administração

•

Demonstração de uso de ferramentas
Internet de 2ª geração

•

Tutoriais de como conﬁgurar o computador

•

Mostra sobre o curso de Ciências
Contábeis

•

Abordagem cientíﬁca da adolescência
e gravidez

•

Palestras e orientações sobre empregos

•

Atividades de Educação Física

•

Exposição de Arquitetura

•

Orientações posturais

•

Orientações ﬁsioterapêuticas

•

Oﬁcinas de leitura e redação

•

Tutoriais de como montar uma LAN

•

Mostra de Projetos

•

Visita monitorada de biologia

•

Informações sobre o perﬁl do proﬁssional da computação

•

Oﬁcina de fotograﬁa publicitária e de
processamento digital

•

Oﬁcina de orientação proﬁssional

•

Orientações sobre DSTs

“É de fundamental importância que todas as Instituições de Ensino
tenham plena consciência de que sua contribuição no ensino, pesquisa e
extensão, deva estar sempre focada no desenvolvimento de uma nação
brasileira mais justa e solidária.”
Jorge Bastos
Reitor
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SÃO PAULO

Universidade Metropolitana
de Santos
UNIMES | Santos – SP | 13 3226.3400 | www.unimes.br | reitoria@unimes.br

atividades
desenvolvidas

•

Atividade médicas residenciais

•

Atividades médicas ambulatoriais

•

Atividades recreativas, de lazer e
culturais

•

Oﬁcina de como aproveitar melhor os
alimentos

•

Palestra sobre cuidados na manipulação de alimentos

•

Curso de como fazer um pão francês

•

Atividades lúdicas e recreativas com
crianças

•

Cuidados de enfermagem

•

Palestra sobre exercício físico, saúde e
cidadania

•

Curso para promover a qualidade de
vida

•

Inserção do hospital veterinário em
programas sociais

•

Exibição de ﬁlme sobre intoxicação
alimentar

•

Atendimento jurídico

•

Orientação e prevenção de câncer
bucal

•

Palestra sobre o papel do médico
veterinário no brasil

•

Orientação obstetrícia

•

Prevenção da hipertensão arterial

•

Videoconferência

SÃO PAULO

Universidade Presbiteriana
Mackenzie
MACKENZIE | São Paulo – SP | 11 3236.8391 | www.mackenzie.br | secgeral.upm@mackenzie.com.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUDESTE
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•

Inclusão social
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SÃO PAULO

Universidade Santa Cecília
UNISANTA | Santos – SP | 13 3202.7100 | www.unisanta.br | vasques@unisanta.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atendimento odontológico para bebês

•

Orientação sobre medicamentos

•

Orientação odontológica para gestantes

•

Artes e cineclube

•

Teatro de sombras e de bonecos

•

Exame preventivo para câncer bucal

•

Brincadeiras com jogos artesanais

•

Avaliação postural e de pés diabéticos

•

•

Atividades de recreação e lazer para
crianças e idosos

Orientação sobre direito da família e
do trabalho

•

•

Avaliações da memória

Exposição de projetos arquitetônicos
e de construção

•

Distribuição de cartilha do idoso

•

•

Brinquedoteca

Exposição de jornais e de anúncios
publicitários

•

Atividades de educação ambiental

•

Divulgação de pesquisas sobre emprego, desemprego e inﬂação

•

Mostra de animais marinhos e organismos microscópicos

•

Orientação sobre informática

•

Palestras sobre reciclagem

•

Jogos matemáticos

“ Participar de projetos sociais, em qualquer lugar ou por qualquer associação, entidade ou empresa, foi e é essencial para mim. Simplesmente
pelo fato de saber que não é dentro de casa, da universidade ou de mim
mesma que descobrirei porque estou aqui e para que eu sirvo. Vivendo
e conhecendo a realidade que me cerca é que a cada dia tenho mais
certeza que o jornalismo e o trabalho social estão ligados e que é isso que
quero fazer:”
Mariana Borges
Estudante de Jornalismo

REGIÃO SUDESTE
Responsabilidade Social Nº 2

156

SUL

PARANÁ

Centro Universitário de Maringá
CEUMAR | Maringá - PR | 44 3027.6360 | www.cesumar.br | normas@cesumar.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Apresentação do projeto Água para
todos

•

Orientações sobre câncer de colo de
útero

•

Realização de exame de glicemia
capilar

•

Orientação em saúde e prevenção de
doenças

•

Avaliações ﬁsioterápicas

•

Orientações alimentares

•

Análise de composição corporal

•

Exposição de um aquecedor solar

•

Avaliação física

•

Oﬁcina de customização

•

Atividades físicas e recreativas

•

Oﬁcinas de eletrônica e automação

•

Apresentações de dança

•

Orientação de saúde bucal

•

Exame de colesterol

•

Orientação jurídica

•

Elaboração de mapa epidemiológico

•

Orientações veterinárias

•

Avaliação antropométrica

•

Orientações sobre glicemia capilar

•

Cálculo do IMC

•

Orientações sobre câncer de mama

•

Aferição de pressão arterial

•

Orientações gerais sobre saúde

“Viemos à praça apenas para visitar e conhecer as atividades do Ceumar.
Achamos tudo muito importante para a população. Unindo o atendimento de saúde com outras atividades de lazer e recreação, o evento deu
certo. Estão de parabéns.”
Wagner e Sueli Trindade
Visitantes

PARANÁ

Centro Universitário Diocesano
do Sudoeste do Paraná
UNICS | Palmas - PR | 46 263.1166 Ramal 216 | www.cpea.br | secretaria@unics.edu.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUL
Responsabilidade Social Nº 2

•

Atividades lúdicas

•

Análise de funções e informática

•

Orientações sobre biblioteca e saúde

•

Brinquedoteca

•

Palestras, montagem e desmontagem
de computadores
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•

Declaração de imposto de renda de
pessoas físicas isentas

•

Orientações a saúde do caminhoneiro

•

Reﬂexões ﬁlosóﬁcas e pedagógicas
sobre as relações família/escola

PARANÁ

Centro Universitário Filadélﬁa
UNIFIL | Londrina - PR | 43 3375.7400 | www.uniﬁl.br | uniﬁl@ﬁladelﬁa.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atividades recreativas

•

Teste de glicemia

•

Teatro sobre comida típica

•

Prevenção de doenças

•

Recreação infantil

•

Avaliação e orientação postural

•

Alongamento

•

Distribuição de plantas medicinais

•

Dança

•

Orientação sobre uso de cosméticos

•

Gincana

•

Orientação nutricional

•

Projeto Casa Fácil

•

Declaração anual de isentos

•

Orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis

•

Orientações sobre os direitos do
consumidor

•

Informações sobre coleta seletiva e
reciclagem

•

Orientação proﬁssional

“O Ensino Superior possui um papel fundamental na formação de proﬁssionais cidadãos e éticos, comprometidos com o futuro e capazes de
transformar a realidade em que está inserida. O evento foi uma oportunidade ímpar de toda a comunidade acadêmica se envolver em atividades que levaram para além muros da instituição um pouco do que é
desenvolvido pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão”
Rafaela Martinon
Assistente Social | Coordenação do Evento

PARANÁ

Faculdade Assis Gurgacz
FAG | Cascavel - PR | 45 321.3900 | www.fag.edu.br | fag@fag.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atendimento jurídico

•

Exame de espirometria

•

Atividades recreativas e culturais

•

•

Apresentação do coral da Terceira
Idade

Exposição de fotos do centro de reabilitação em saúde

•

Inclusão digital

“A FAG fez questão de participar do Dia da Responsabilidade Social porque suas ações, efetivamente, vão além das atividades de ensino desenvolvidas no campus. Nossa relação com a comunidade é muito estreita
porque sabemos que esse é o nosso papel. Nossa estrutura e pessoal
estão aí: à disposição da comunidade.”
Assis Gurgacz
Presidente da Fundação Assis Gurgacz | Mantenedora da FAG

REGIÃO SUL
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PARANÁ

Faculdade Cidade Verde
FCV | Maringá - PR | 44 3220.6868 | www.fcv.edu.br | fcv@fcv.edu.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Ciclo de estudos de Administração e
Contábeis

“Estamos exercitando a nossa missão institucional que é difundir o conhecimento cientíﬁco e tecnológico ao maior número de pessoas e transformando assim o meiosocial e contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida da população.”
José Carlos Barbieri
Diretor Geral da FCV

PARANÁ

Faculdade de Ciências
Aplicadas de Cascavel
FACIAP | Cascavel - PR | 45 3219.4411 | www.unipan.br | projetos@unipan.br

atividades
desenvolvidas

•

Atividade físicas para crianças

PARANÁ

Faculdade de Ciências
Educacionais e Sistemas
Integrados
FACESI | Ibipora - PR | 43 3258.7991 | www.facesi.edu.br | facesi@facesi.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Recreação infantil

•

Orientação para a reciclagem

•

Orientação odontológica

•

•

Controle de pressão arterial

Orientação para preservação ambiental

“O trabalho social é gratiﬁcante e fundamental para a integração das
faculdades com a comunidade local. O dia 21 de outubro está possibilitando que as IES cumpram a sua função social, contribuindo para o
desenvolvimento do local onde estão inseridas. São atividades como esta,
organizada pela ABMES, que torna nosso trabalho valorizado e útil para
a sociedade.”
Josimary Aparecida Evangelista
Bibliotecária

REGIÃO SUL
Responsabilidade Social Nº 2
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PARANÁ

Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas de União da Vitória
UNIGUAÇU | União da Vitória - PR | 42 3522.6192 | www.uniguacu.edu.br
jrd_assessoria@uniguacu.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Aplicações da informática

•

Orientações nutricionais

•

Orientações sobre o uso da internet

•

•

Apresentação de ﬁlmes abordando
agronegócios

Palestras sobre a atuação do serviço
social

•

Demonstrações de atividades agropecuárias

Palestras e demonstrações ﬁsioterapêuticas

•

Recreação infantil

•

Análises de amostras de alimentos

•

Ginástica

•

Mostra de marketing

•

Práticas esportivas

•

depoimento

“O Uniguaçu de Portas Abertas aproxima a comunidade da instituição e
é uma ótima oportunidade para alunos que têm a intenção de ingressar
no nível superior de conhecer a estrutura e os métodos de ensino adotados pela faculdade. Em ocasiões como essa, o relacionamento com os
alunos gera resultados promissores.”
Edson Aires da Silva
Diretor Geral

PARANÁ

Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas de Cascavel
FCSAC | Cascavel - PR | 45 3036.3636 | www.univel.br | renato@univel.br

atividades
desenvolvidas

•

Atendimento jurídico

PARANÁ

Faculdade de Ensino
Superior Dom Bosco
FESDB | Cornélio Procópio - PR | 43 524.7021/523.6872 | faculdadedombosco@bol.com.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUL
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•

Arrecadação solidária
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PARANÁ

Faculdade de Pato Branco
FADEP | Pato Branco - PR | 46 3220.3000 | www.fadep.br | fadep@fadep.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atividades esportivas e recreativas

•

Atividades de aprendizagem lúdica

•

Visita orientada aos laboratórios

•

Atendimento de enfermagem

•

Avaliação postural e medidas antropométricas

•

Mostra de talentos

“O Dia da Responsabilidade Social proporcionou um maior contato entre
os acadêmicos e a comunidade. Foi um momento em que comunidade
teve acesso às informações a respeito da FADEP de maneira diferenciada
e dinâmica.”
Maria Cristina
Professora

PARANÁ

Faculdade de Tecnologia OPET
OPET | Curitiba - PR | 41 3028.2002 | www.opet.com.br | opet@opet.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Curso de informática básica

“Agregar conhecimento ao ser humano é princípio básico para um mundo melhor.”
Paulo Augusto Zanardi
Governador Rotary Club Curitiba-Leste

REGIÃO SUL
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PARANÁ

Faculdade de Telêmaco Borba
FATEB | Telêmaco Borba - PR | 42 272.9555 | www.fatebtb.com.br | fatebtb@fatebtb.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Aulas temáticas de educação

•

Núcleo de pesquisa do lúdico

•

Aulas temáticas de língua inglesa

•

Prevenção de câncer de colo de útero

•

Aulas temáticas de língua portuguesa

•

Programa Justiça no Bairro

•

Brinquedoteca

•

Requerimento de exames de HIV

•

Coleta de sangue

•

Distribuição de revista infantil

•

Curso de formação de soldados

•

•

Curso de línguas estrangeiras

Projeto de desenvolvimento regional
sustentável

PARANÁ

Faculdade Dinâmica das Cataratas
UDC | Foz do Iguacu - PR | 45 523.6900 | www.udc.edu.br | udc@udc.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Ações previdenciárias

•

Educação ambiental de agricultores

•

Arrecadação de cobertores

•

Orientação jurídica

•

Aquecimento da água através da
energia solar

•

Identiﬁcação dos impactos sócio-ambientais

•

Assistência jurídica

•

Inclusão digital

•

Aulas de reforço da língua portuguesa

•

Monitoria ambiental

•

Benefícios do sistema de plantio direto
no controle de erosão

•

Educação ambiental a catadores de
lixo

•

Gincanas e brincadeiras

•

Projeto de re-uso de água da chuva

•

Construção de casa ecológica

•

Assistência pedagógica

•

Proposta de construção de centro
étnico

•

Projeto para desenvolvimento da
leitura

•

Curso de inglês gratuito para a comunidade

•

Conscientização no processo de separação do lixo

•

Atividades para a Terceira Idade

•

Projeto Primeiro Emprego

“A deﬁnição responsabilidade social, só passa a ser conjugada no momento em que projetos reﬂetem esta vertente. Para nós, UDC, pensar esta
instituição de ensino é, antes de tudo, não deixar de somar com a comunidade. Nesse sentido, continuaremos nossa vigilância tornar realidade a
responsabilidade social.”
Profª Rosicler Hauagge do Prado
Diretora Presidente da União Dinâmica de Faculdades Cataratas

REGIÃO SUL
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PARANÁ

Faculdade do Norte Pioneiro
FANORPI | Santo Antônio da Platina - PR | 43 3534.4177 |
www.fanorpi.com.br | secretaria.graduacao@fanorpi.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Arte de fotografar, ﬁlmar e entrevistar

•

Café solidário

•

Contação de histórias

•

Atividades recreativas

•

Inclusão digital

•

Palestra a empresários sobre respon-

sabilidade social
•

Palestra sobre preservação do meio
ambiente

•

Recreação e lazer na educação infantil

•

Sala de leitura

•

Teatro de fantoches

“Senti-me feliz com a presença de todos, que nos visitaram, nos deram
carinho e passamos horas agradáveis com o café solidário.”
Laurindo Calidreli
Aposentado

PARANÁ

Faculdade Educacional
de Dois Vizinhos
FAED | Dois Vizinhos - PR | 46 3536.1005 | www.unisep.edu.br | unisep@unisep.edu.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUL
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•

Atividades direcionadas a saúde

•

Tipagem sanguínea

•

Teste de glicemia

•

Ginástica para a Terceira Idade
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PARANÁ

Faculdade Educacional
de Medianeira
FACEMED | Medianeira - PR | 45 264.3050 | www.facemed.edu.br | facemed@facemed.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Arrecadação de brinquedos

•

Gibiteca

•

Arrecadação de alimentos

•

Curso de espanhol e português

•

Centro de assistência jurídica

•

Exposição do curso de letras

•

Conscientização sobre responsabilidade social

•

Palestra sobre o egresso e a carreira
proﬁssional

•

Educação em saúde

•

•

Curso de bijuterias

Projetos de divulgação do curso de
gestão de venda

•

Sessão de cinema

•

Exposição de trabalhos manuais

“Ser socialmente responsável é não omitir-se diante do que os olhos vêem.
É criar vínculos signiﬁcativos de ação e reação, de doar-se e receber
muito mais do que se espera. Não pode ser simplesmente uma forma de
desencargo de consciência, mas uma atitude diária de valorização, de
repensar valores e de enxergar a pessoa como semelhante.”
Rita Susana Orsolin
Professora do Curso de Letras

PARANÁ

Faculdade Evangélica do Paraná
FEPAR | Curitiba - PR | 41 3240.5500 | www.fepar.edu.br | fepar@fepar.edu.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUL
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•

Ambulatório de nutrição

•

Assistência de enfermagem primária

•

Oﬁcina para confecção de ﬁgurinos

•

•

Oﬁcina para técnicas de maquiagem

Programa multiproﬁssional de reabilitação pulmonar
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PARANÁ

Faculdade Ingá
UNINGÁ | Maringá - PR | 44 225.5009 | www.uninga.br | uninga@uninga.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Avaliação dos níveis de colesterol e
triglicérides capilar

•

Prevenção e diagnóstico de lesões
bucais; promoção da saúde bucal

•

Avaliação fonoaudiológica

•

Exame bucal

•

Audiometria

•

Evidenciação de placa bacteriana

•

Teste de glicemia

•

Escovação supervisionada

•

Desenvolvimento de atividades recreativas infantis

•

Técnicas de terapia manual (quick
massage, massoterapia clássica)

•

Orientação nutricional

•

Avaliação e orientação postural

•

Aplicação da pirâmide de alimentos

•

Aferição de pressão arterial

“Venho por meio deste testemunhar o contentamento do evento realizado,
que proporcionou um ambiente agradável e proﬁssional. Nota-se que a
população ainda é muito carente de informação. A equipe Uningá certamente realizou com qualidade seu papel social com relação à saúde.”
Roberto César de Oliveira Filho
Professor

PARANÁ

Faculdade Integrado
de Campo Mourão
Campo Mourão - PR | 44 3523.1982 | www.grupointegrado.br | gies@grupointegrado.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUL
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•

Realização de práticas de ações sociocomunitárias

•

Palestra: Como conquistar e manter um
emprego?

•

Assistência judiciária

•

•

Programa de bolsas de inclusão social

Palestra: O ambiente e a qualidade de
vida

•

PROUNI | Programa universidade para
todos

•

Oﬁcina sobre a função social da escrita

•

Oﬁcina de informática: Preparando
aulas com powerpoint e excel

•

Mesa redonda: Educação física escolar

•

Palestra: Avaliação contínua

•

Oﬁcina de canto para crianças

•

Controle de natalidade de cães e gatos

•

Financiamento especial integrado

•

Fundo de ﬁnanciamento ao estudante
do ensino superior – Fies

•

Integração escola e comunidade

•

Oﬁcina de teatro

•

Ciclo de palestra sobre direito

•

Oﬁcina de biscuit

•

Palestra: Doenças causadas por vermes
e parasitas

•

Palestra: Financiamentos no ensino
superior
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PARANÁ

Faculdade Intermunicipal
do Noroeste do Paraná
FACINOR | Loanda - PR | 44 3425.1037 | www.facinor.br | facinor@facinor.br

atividades
desenvolvidas

•

Ecopedagogia

PARANÁ

Faculdade Mater Dei
FMD | Pato Branco - PR | 46 3224.2882 | www.materdei.edu.br | facmater@whiteduck.psi.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Reciclagem e conscientização

•

Casamentos comunitários

•

Inclusão digital

•

Atendimento jurídico

•

Assessoria administrativa para pequenas empresas

•

Ciclos de palestras sobre o meio
ambiente

•

Núcleo de práticas jurídicas

•

Oﬁcinas pedagógicas

•

Confecção de cédulas de identidade

•

Semana de atividades para os idosos

“Em primeiro lugar, o projeto ajuda na integração entre os moradores dos
bairros, bem como as informações sobre os direitos e deveres do cidadão. Ser parceiro do Projeto Cidadão é uma forma de estar inserido no
meio da comunidade, fazendo com que as reivindicações dos moradores
cheguem até o Poder Público, e sejam atendidas.”
Marilene Debastiani Colla
Diretora do Depto. Feminino da União de Bairros

REGIÃO SUL
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PARANÁ

Faculdade Missioneira do Paraná
FAMIPAR | Cascavel - PR | 45 3226.1340 | www.famipar.edu.br | famipar@terra.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Visita ao Lar dos Bebês

“Estando alguns momentos junto com as crianças, posso dizer que esta
visita nos ajudou a pensar que devemos buscar o sentido da vida nas coisas simples. O sorriso de uma criança é maravilhoso. Também é bonito
ver o trabalho voluntário. Mas é triste saber que nosso mundo é tantas
vezes egoísta e desumano, quando se esquece de que nós todos já fomos
crianças.”
Luiz Carlos Franzener
Diretor

PARANÁ

Faculdade Modelo
FACIMOD | Curitiba - PR | 41 226.4545 | www.facimod.com.br | direcao@facimod.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Apresentação de trabalho: Como desenvolver uma pesquisa em marketing

•

Apresentação do coral

•

Ciclo de palestras - tópicos em Administração e Ciências Contábeis

•

Mini-curso sobre o método da observação participante na pesquisa em
educação

•

Oﬁcina pedagógica de Matemática

•

Oﬁcina pedagógica de Percepção

•

Cinedebate

•

Palestra sobre políticas públicas

•

Exposição de fotograﬁa

•

•

Mesa redonda multidisciplinar

Ciclo de palestras - tópicos em Pedagogia

“Até então, eu não tinha conhecimento de uma realidade tão próxima
da nossa comunidade, tão próxima da nossa vida, que é a realidade dos
catadores de papel. A gente deixa muitas vezes de lado a realidade de
pessoas tão importantes pra nossa sociedade. É muito importante que
não só a nossa instituição, mas todas as instituições de ensino se voltem
para esse tipo de papel junto à sociedade.”
Romeu Ferreira Ribas
Diretor Geral da Faculdade Modelo

REGIÃO SUL
Responsabilidade Social Nº 2

169

PARANÁ

Faculdade Novo Ateneu
de Guarapuava
FG | Guarapuava - PR | 42 3621.7000 | www.faculdadesguarapuava.br | fg@aena.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Oﬁcina de brinquedos

•

Orientação jurídica

•

Orientações administrativas

“O objetivo do ensino responsável é de extrema importância para a
interação dos cursos da instituição de ensino com a comunidade, pois os
acadêmicos exercem a cidadania, contribuindo de várias maneiras com
o município.”
Bernadete Aparecida Silveira
Coordenadora e Professora do Curso de Administração

PARANÁ

Faculdade Sul Brasil
FASUL | Toledo - PR | 45 278.2002 | www.fasul.edu.br | fasul@fasul.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Bike session

•

Mostra de fotos

•

Campanha Amigos da Criança

•

Atividades recreativas

•

Inclusão digital

•

Mostra de teatro

•

Mostra de cartazes e backlights

PARANÁ

Faculdade UNISSA de Sarandi
UNISSA | Sarandi - PR | 44 264.6000 | www.unissa.edu.br | unissa@unissa.edu.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUL
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•

Aulas de dança para a Terceira Idade

•

Orientações sobre a saúde do idoso

•

Atividade física para a Terceira Idade

•

Controle e prevenção de diabetes

•

Aulas de informática básica para a
Terceira Idade

•

Controle de hipertensão arterial
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PARANÁ

Faculdades Integradas Curitiba
FIC | Curitiba - PR | 41 213.8700 | www.faculdadescuritiba.br | diretoria.ﬁc@aena.br

atividades
desenvolvidas

•

Núcleo de práticas jurídicas

•

Orientação no orçamento familiar

•

Gibiteca

•

•

Informática lúdica

Distribuição e divulgação de responsabilidade sócio-ambiental

PARANÁ

Faculdades Integradas do Brasil
UNIBRASIL | Curitiba - PR | 041 3361.4202 | www.unibrasil.com.br | unibrasil@unibrasil.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Apresentação de circo

•

Parceria com Projeto Agente Jovem

•

Inclusão digital

•

Exibição de ﬁlme

•

Alfabetização

•

Oﬁcinas

•

Levantamento de perﬁl e usuários de
medicamentos

•

Palestras

•

Apresentação de música

•

Atendimento jurídico

•

Apresentação de capoeira

•

Orientações sobre Direitos do Consumidor e imposto pago

•

Prevenção de diabetes

•

Exames de glicemia e de osteoporose

•

Recuperação do rio Bacacheri

PARANÁ

Faculdades Integradas
dos Campos Gerais
CESCAGE | Ponta Grossa - PR | 42 3219.8000 | www.cescage.com.br | extensao@cescage.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Feira das proﬁssões

“O evento possibilitou a interação entre os professores, acadêmicos e a
comunidade estudantil da região dos campos gerais, enriquecendo o
conhecimento de todos.”
Julia Streski Cunha
Diretora Cescage

REGIÃO SUL
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PARANÁ

Instituto Adventista Paranaense
IAP | Ivatuba - PR | 44 3236.8000 | www.iap.org.br | secretariafap@iap.org.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Orientações sobre amamentação

•

Oﬁcina da audição

•

Anamnese dos hábitos do consumo
de àgua e repouso

•

Oﬁcina da fala

•

Oﬁcina de higiene pessoal

•

Orientações sobre audição: reﬂexos
no processo de aprendizagem

•

Oﬁcina de psicomotricidade

•

Avaliação e orientação de atividade
física

•

Coleta de material para exame parasitológico

•

Avaliação e orientação nutricional

•

Projeto Pequenos Empreendedores

•

Avaliação e orientações sobre saúde
bucal

•

Avaliação da acuidade visual de crianças

•

Doação de sangue

•

Cálculo do índice de massa corpórea

•

Atividades para a Terceira Idade

•

Distribuição de revistas sobre saúde

•

Triagem auditiva neonatal

•

Oﬁcina sobre alimentação saudável

•

Vacinação

•

Oﬁcina sobre meio ambiente

•

Veriﬁcação de glicemia

•

Oﬁcina sobre fonemas

•

Veriﬁcação de pressão arterial

“O Dia Nacional da Responsabilidade Social proporcionou a esta instituição a oportunidade de oferecer à comunidade um trabalho com muito
proﬁssionalismo e qualidade, com a participação integrada de todos os
cursos e apoio dos docentes e parceiros da comunidade.”
Elieth Lessa Fonseca
Coordenadora do Curso de Enfermagem

PARANÁ

Instituto Catuaí de
Ensino Superior
ICES | Cambe - PR | 43 253.5454 | www.ices.edu.br | secretaria@ices.edu.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUL
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•

Atividades recreativas

•

Noções de leis de trânsito

•

Atividades esportivas

•

Educação ambiental

•

Atividades culturais

•

Orientação sexual preventiva

•

Orientação jurídica

•

Encaminhamento para emprego

•

Vacinação
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PARANÁ

Instituto de Ensino
Superior de Londrina
INESUL | Londrina - PR | 43 3321.3237 | www.faculdadeintegrado.com.br | secretaria.inesul@ciap.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Aferição de pressão arterial

•

Palestras sobre doenças bucais

•

Controle de glicemia no sangue

•

Coleta de sangue

•

Orientação sobre o uso correto de
preservativos

•

Cadastro de doadores de medula
óssea

•

Orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis

•

Orientação sobre doenças da coluna
vertebral

•

Alongamento

•

Gincana da solidariedade

•

Palestra sobre postura corporal

•

Arrecadação de alimentos

•

Escovódromo

PARANÁ

Universidade Paranaense
UNIPAR | Umuarama - PR | 44 621.2821 | www.unipar.br | degeu@unipar.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUL
Responsabilidade Social Nº 2

•

Coleta e identiﬁcação de problemas
cardíacos

•

Orientações sobre animais peçonhentos

•

Brinquedoteca

•

Orientações sobre projetos arquitetônicos

•

Atendimento odontológico

•

Atendimento em enfermagem

•

Centro integrado de apoio a projetos
empresariais

•

Orientação sobre administração do lar

•

Oﬁcina de costura

•

Aplicação de massagem relaxante

•

Orientações sobre cuidados estéticos
aos idosos

•

Orientação postural

•

Orientação vocacional

•

Atividades recreativas

•

Orientação sobre uso de medicamentos

•

Feira de negócios

•

Feirão de impostos

•

Apresentação teatral

•

Orientação sobre plantas medicinais

•

Inclusão social

•

Conscientização sobre o meio ambiente

•

Mostra de agronegócios

•

Oﬁcina da leitura

•

Oﬁcina de informação tecnológica

•

Curso de informática

•

Orientações jurídicas

•

Dançaterapia para a Terceira Idade

•

Orientações sobre atividades físicas

•

Orientação sobre câncer de próstata,
diabetes, hipertensão

•

Atividades de orientação e prevenção
de neoplasias

•

Orientação nutricional

•

Orientações sobre empregabilidade
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PARANÁ

Universidade Norte do Paraná
UNOPAR | Londrina - PR | 43 3371.7700 | www.unopar.br | reitoria@unopar.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Ações preventivas frente as patologias
da comunicação

•

Dicas de produção de sabonetes
artesanais

•

Apresentações coreográﬁcas: karatê
para idosos

•

Orientação sobre riscos de intoxicação por produtos químicos

•

Avaliação e orientação nutricional

•

Orientação sobre saúde bucal

•

Avaliação postural

•

Veriﬁcação de pressão arterial

•

Campanha de diagnóstico diabetes

•

Orientação sobre hepatite, HIV, HPV

•

Mobilização sobre direito e cidadania

•

Karatê para síndrome down

“O envolvimento do aluno e do professor junto à comunidade é fator determinante para o processo educativo. Ações como estas fazem com que
o ensino faça a diferença diante de um cenário que exige cada vez mais
pessoas responsáveis em contribuir para a construção de um mundo
melhor, inseridos nos valores da ética e da solidariedade.”
Sonia Maria Mendes França
Docente e Coordenadora de Extensão Universitária

PARANÁ

Universidade Tuiuti Do Paraná
UTP | Curitiba - PR | 41 331.7700 | www.utp.br | gabinete@utp.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUL
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•

Informações e orientações sobre a
aranha marrom

•

Orientações sobre a audição

•

Jogos lúdicos envolvendo a Matemática

•

Orientações sobre cuidados com a
pele

•

Educação ambiental

•

Orientações quanto ao trabalho de
ergonomia no trânsito
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•

Projetos e plantas de casas até 70 m2

•

Oﬁcina aberta de gravura

•

Aferição de pressão arterial

•

Avaliação cintura-quadril

•

Testes de glicemia

•

Orientação sobre transtorno alimentar e obesidade infantil

•

Levantamento de atividades ocupacionais

RIO GRANDE DO SUL

Centro Universitário
Metodista IPA
IPA | Porto Alegre - RS | 51 3316.1200 | www.ipametodista.edu.br | direcao.geral@ipametodista.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Orientações e educação sexual

•

Assistência judiciária

•

Orientação nutricional

•

Atendimento em enfermagem

•

Orientações sobre animais peçonhentos

•

Apresentação de pôsteres

“Sabemos que ainda existe muita desigualdade social, que acaba contribuindo para falta de informações, principalmente entre as crianças e
adolescentes. O dia 21 de outubro foi um dia muito especial tanto para
docentes e discente do IPA, pois durante dias trabalhamos para oferecer
oﬁcinas de boa qualidade, onde foram elaboradas de uma forma dinâmica e de fácil entendimento.”
Lissandra Corrêa Vieira
Acadêmica da Institição do Curso de Biomedicina

RIO GRANDE DO SUL

Centro Universitário
Ritter dos Reis
UNIRITTER | Porto Alegre - RS | 51 3230.3323 | www.uniritter.edu.br | uniritter@uniritter.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atendimento psicopedagógico

•

Ciclo de cinema

•

Comunidade e UniRitter: Vias de mãos
duplas

•

Gestão sustentável de resíduos
sólidos

•

Incentivo à leitura e a escrita

•

Inclusão digital

•

Salão de extensão universitária

•

Introdução à informática

•

Contação de histórias

•

Mostra comentada de ﬁlmes

•

Educação em direitos no presídio
feminino

“A extensão universitária é uma forma de diálogo entre a instituição de
ensino superior e a comunidade. Ali, mais que em qualquer outro espaço,
a universidade busca, junto com as pessoas, os saberes não acadêmicos
e as respostas às inquietações e necessidades da comunidade. Nesse
diálogo em que todos aprendemos, a universidade assume sua responsabilidade social”
Liria Romero Dutra
Profesosra Coordenadora do Programa Comunidades Urbanas

REGIÃO SUL
Responsabilidade Social Nº 2

175

RIO GRANDE DO SUL

Faculdade Atlântico
Sul de Pelotas
Pelotas - RS | 53 273.5533 | www.atlanticosul.edu.br | drapel@atlanticosul.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Assessoria jurídica

•

Avaliação física

•

Motivação para estudos

RIO GRANDE DO SUL

Faculdade Cenecista Nossa
Senhora dos Anjos
FACENSA | Gravataí - RS | 51 488.1991 | www.facensa.com.br | facensa@facensa.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Serviços de saúde curativa

•

Oﬁcinas de artesanato

•

Serviços de saúde preventiva

•

Atendimento jurídico

•

Atividades de entretenimento

•

Elaboração de documentos

•

Atividades estéticas

“Se todos tivessem um pouco do seu tempo para ser voluntário, supriríamos o que o estado não consegue. É de extrema importância o trabalho
voluntário, também conscientizar os jovens para ajudar. Nesses projetos
o particular acaba suprindo o que é de responsabilidade do governo
fazer.”
Dr. Ricardo Andreolli
Advogado

REGIÃO SUL
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RIO GRANDE DO SUL

Faculdade de Administração
da Associação Brasiliense
de Educação
FABE | Marau - RS | 54 3342.8301 | www.fabemarau.edu.br | fabe@fabemarau.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Centro de apoio às empresas

•

Recreação de integração

•

Projeto Educadores da Alegria

•

Arrecadação de alimentos e brinquedos

•

Prática de esportes

“Penso ser uma atividade de grande importância para o desenvolvimento
do sentimento de solidariedade para com o próximo. Trabalhando juntos,
fazendo cada um a sua parte, contribuiremos para formar um mundo
melhor, pois ajudar a quem realmente necessita é responsabilidade da
sociedade.”
Andrezza Pessutto
Professora

RIO GRANDE DO SUL

Faculdade de Educação e
Tecnologia da Região Missioneira
FETREMIS | São Paulo das Missões - RS | 55 3563.1433
www.fetremis.edu.br | direcaoensino@fetremis.edu.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Oﬁcina sobre os problemas ambientais

•

Palestra sobre a violência na escola

“Parabenizo esta iniciativa. Acredito que ainda existem pessoas e entidades preocupadas com o bem social. A convicção de que as atitudes de
diálogo e tentativas de entender os motivos que levam à cultura de violência, são os únicos meios de ao longo prazo, amenizar essa situação.”
Beatris Pruni
Professora

RIO GRANDE DO SUL

Faculdade de Educação, Ciências
e Letras São Judas Tadeu
FECLSJT | Porto Alegre - RS | 51 3340.7888 |
www.saojudastadeu.com.br | secrfac@saojudastadeu.com.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUL
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•

Publicação de matéria sobre responsabilidade social da instituição
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RIO GRANDE DO SUL

Faculdade de Tecnologia
de Gravataí
FATEG | Gravataí - RS | 51 484.1464 | www.faculdadeqi.com.br | HENRIQUE@ESCOLAQI.COM.BR

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Apresentações culturais

•

Oﬁcinas

•

Atividades sociais, pedagógicas e
culturais

“É muito importante a integração da faculdade com os moradores. A
comunidade tem que perceber a faculdade como um braço seu, algo que
realmente contribua para a qualidade de vida das pessoas, e é o que está
acontecendo aqui.”
Sérgio Stasinski
Prefeito de Gravataí

RIO GRANDE DO SUL

Faculdade de Tecnologia
Saint Pastous
FSP | Porto Alegre - RS | 51 3219.3699 | www.saintpastous.org.br | secretaria@saintpastous.org.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUL
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•

Atividades de recreação e entretenimento
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RIO GRANDE DO SUL

Faculdade Monteiro Lobato
FATO | Porto Alegre - RS | 51 3228.7011 | www.fato.edu.br | fato@monteirolobato.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Adoção de canteiro em praça pública

•

Oﬁcina sobre demonstrações contábeis

•

Consultoria jurídica

•

Oﬁcina sobre orçamento pessoal e familiar

•

Doação de mudas de folhagens

•

•

Oﬁcina sobre cálculos trabalhistas

Oﬁcina: Redução de danos - prazer, riscos e
estratégias

•

Oﬁcina sobre ﬁnanças pessoais

•

Palestra e oﬁcina sobre carga tributária

“Foi fantástica a abertura das portas das Faculdades Monteiro Lobato
para a comunidade, a qual levou esclarecimentos em várias áreas da
administração e ciências contábeis, permitindo com que os participantes não só conhecessem a FATO, como também soubessem de todas as
atividades e capacidades que ela tem a contribuir com a sociedade.”
Aline Stolz
Assistente Operacional

RIO GRANDE DO SUL

Universidade da Região
da Campanha
URCAMP | Bagé- RS | 53 242.8244 Ramal 222 | www.urcamp.tche.br | urcamp@urcamp.tche.br

atividades
desenvolvidas

•

Atenção ao grupo dos ostomizados

RIO GRANDE DO SUL

Universidade de Caxias do Sul
UCS | Caxias do Sul - RS | 54 218.2143 | www.ucs.br | ewilbert@ucs.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Apresentações artísticas de arte
circense e danças místicas

•

Oﬁcinas de arte circense e de danças
místicas

“A oﬁcina de arte circense desenvolve a auto-estima, a consciência do
coletivo e valoriza o trabalho em equipe. Os participantes desenvolvem
suas habilidades levando à população de todas as idades a oportunidade
de relembrar que, a qualquer hora, uma criança pode ser despertada
dentro de cada pessoa. Este é o diferencial do circo.”
Luis Fraga
Professor de Arte Circense

REGIÃO SUL
Responsabilidade Social Nº 2

179

RIO GRANDE DO SUL

Universidade Luterana do Brasil
ULBRA | Canoas - RS | 51 477.4000 | www.ulbra.br | auditoriag@ulbra.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aconselhamento econômico ﬁnanceiro

•

Atividades de desenho, pintura e
outros

•

Jogos pedagógicos

•

Literatura infantil

•

Avaliação de acuidade visual

•

Orientação jurídica

•

Avaliação de IMC

•

Orientação proﬁssional

•

Avaliação respiratória

•

Prevenção e orientação dentária

•

Comunicação e responsabilidade
social

•

Dicas de cuidados com a saúde dos
animais

•

Orientações sobre empregabilidade

•

Aferição de pressão arterial

•

Limpeza de pele

•

Controle de glicemia

•

Dicas de como abrir e manter uma
empresa

•

Orientação na prevenção de DSTs

“É de extrema importância os trabalhos realizados no Dia da Responsabilidade Social, pois dessa forma a comunidade é favorecida com serviços
gratuitos de qualidade, além de divulgar os trabalhos que são realizados
na instituição.”
Evelin C Azevedo
Medica Veterinária

SANTA CATARINA

Centro Universitário
Leonardo Da Vinci
UNIASSELVI | Indaial - SC | 47 3281.9000 | www.asselvi.com.br | josetafner@asselvi.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Brinquedoteca para pessoas portadoras de necessidades especiais

•

Passeio no campus com pessoas portadoras de necessidades especiais

•

Dança para pessoas portadoras de
necessidades especiais

•

Pula-pula para pessoas portadoras de
necessidades especiais

•

Oﬁcinas artísticas para pessoas portadoras de necessidades especiais

•

Atividades recreativas para pessoas
portadoras de necessidades especiais

“Esse movimento nacional busca mostrar à sociedade todo o trabalho e
todo o empenho que as instituições de ensino superior vêm prestando à
sociedade, e principalmente nas regiões onde estão localizadas.”
José Tafner
Reitor
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SANTA CATARINA

Faculdade Estácio de Sá
de Santa Catarina
FESSC | São José - SC | 48 3381.8000 | www.sc.estacio.br | ded@estacio.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Orientação jurídica

•

Direito do consumidor

•

Orientações para hábitos de vida
saudável

•

Divulgação sobre a importância da boa
comunicação

•

Massoterapia

•

Divulgação do estatuto do idoso

•

Exercícios terapêuticos

•

Programa de bolsas de estudo

•

Caminhada orientada

•

Cobertura jornalística

•

Oﬁcina da voz

•

Orientações sobre saúde vocal

•

Oﬁcina de postura

•

Orientações sobre saúde auditiva

•

Ações de sensibilização sobre reciclagem de lixo

•

Orientação proﬁssional

“Atingimos os objetivos de prestar serviço à comunidade e também de
mostrar as iniciativas dos cursos.”
Rita de Cassia Teodoroski
Fisioterapeuta

SANTA CATARINA

Faculdade de Ciências
Sociais de Florianópolis
FCSA | Florianópolis - SC | 48 235.2600 | www.cesusc.com.br | cesusc@cesusc.com.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUL
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•

Projeto conciliadores de conﬂitos e
litígios
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SANTA CATARINA

Faculdade de Tecnologia
São Carlos
FATESC | Joinville - SC | 47 3436.3333 | www.fatesc.com.br | extensao@fatesc.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Aprendizagem de operações básicas
de informática e internet

•

Palestras de preservação do meio
ambiente

•

Declaração anual de isentos

•

Escola de dança

•

Comemoração do dia da criança

•

Projeto de incentivo à leitura

•

Contação de histórias

•

Trote solidário

•

Arrecadação de alimentos

SANTA CATARINA

Faculdade Exponencial
FIE | Chapecó - SC | 49 3322.5882 | www.exponencial.br | jeferson@exponencial.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Mateada jurídica

“A mateada jurídica é um evento que deve ocorrer sempre. Ela é importante porque as pessoas da comunidade como eu têm acesso a informações na hora. Além disso, podemos tomar um delicioso chimarrão e
conversar com os alunos e professores.”
Simone Lindenmayr
Funcionária Pública
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SANTA CATARINA

Faculdade Jangada
FJ | Jaraguá do Sul - SC | 47 371.0202 | www.faculdadejangada.
com.br | academica@faculdadejangada.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Educação ambiental

•

Avaliação de índice de massa corporal

•

Saúde bucal

•

Prevenção da hipertensão

•

Orientação sobre verminoses

•

•

Orientação sobre dsts

Prevenção contra acidentes domésticos

•

Teste de glicemia

•

Avaliação de acuidade visual

•

Aferição de pressão arterial

•

Orientação sobre uso correto de
medicamentos

“O evento foi muito importante para mostrar aos nossos acadêmicos que
a população realmente necessita de atividades dessa natureza. Ressalto
também que nesse momento os acadêmicos puderam entrar em contato
direto com a prática da proﬁssão que escolheram para seu futuro, aumentando assim a responsabilidade de cada um perante a sua proﬁssão
e a sociedade.”
Ricardo Duarte

SANTA CATARINA

Faculdade Metropolitana
de Guaramirim
FAMEG | Guaramirim - SC | 47 3373.2000 | www.fameg.edu.

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Atividades lúdicas e recreativas para
idosos

•

Apresentações artísticas para idosos

“Gostei muito da festa, e foi uma das festa que mais gostei até hoje.”
Catarina
Aposentada

REGIÃO SUL
Responsabilidade Social Nº 2

183

SANTA CATARINA

Faculdade São Luís
FSL | Brusque - SC | 47 3396.7919 | www.faculdadesaoluiz.edu.br | fsl@faculdadesaoluiz.edu.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Palestra

•

Atividades lúdicas

•

Cantos

•

Café festivo

“Fiquei muito emocionada ao olhar para os rostos daquelas senhoras
sentadas diante de nós e ver suas ﬁsionomias cansadas, envelhecidas,
mas sedentas de vida. Creio que atingimos nosso objetivo, que foi o de
proporcionar um momento de reﬂexão, criatividade, espiritualidade e lazer aquelas senhoras que estão em um estágio da vida no qual precisam
ser cuidadas e amparadas.”
Marialva Spengler
Professora

SANTA CATARINA

Faculdade Sinergia
SINERGIA | Navegantes - SC | 47 3319.3525 | www.sinergia.edu.br/ | sinergia@sinergia.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Palestras sobre empreendedorismo

•

Consultas junto ao INSS

•

Apresentação de bandas

•

Assessoria jurídica

•

Atividades de interação social

•

Orientações na área de saúde

•

Oﬁcina de arte

•

Exame de diabetes

•

Oﬁcinas pedagógicas

•

Aferição de pressão arterial

•

Oﬁcina de robótica

•

Teste de acuidade visual

“Estar envolvida nas atividades organizadas para este dia, causaram
transformações na minha vida pessoal. São atitudes como estas que
proporcionam a transformam a sociedade. Parabéns para todos que
ﬁzeram parte deste dia.”
Professora
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SANTA CATARINA

Instituto Blumenauense
de Ensino Superior
IBES | Blumenau - SC | 47 3222.2919 | www.unibes.edu.br | ibes@unibes.edu.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Projeto de extensão, educação, esporte e sociedade

“O Projeto Esporte e Cidadania promovido pelo IBES é um exemplo a ser
seguido. Mostra o quanto nossas instituições de ensino estão cada vez
mais preocupadas com a formação dos jovens cidadãos e sua capacitação para o mundo. ”
Rodrigo Ramos
Produtor Cultural

4052

SANTA CATARINA

Instituto de Ensino
Superior de Joinville
IESVILLE | Joinville - SC | 47 3453.2828 | www.iesville.com.br | cissie@iesville.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Comemoração do Dia Nacional da
Juventude

“As IES particulares fazem trabalhos ótimos que nem sempre são conhecidos pela comunidade. Por este motivo ações como estas devem ser realizadas em maior número e com um envolvimento maior da comunidade.
Com este evento oferecemos momentos felizes para todos.”
Margariane Elisabeth Bussmann Witt
Diretora de Ensino

SANTA CATARINA

Instituto Superior Tupy
IST | Joinville - SC | 47 461.0243 | www.sociesc.com.br/ensino/ist/index.htm | ist@sociesc.com.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO SUL
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•

Apresentação de trabalhos

•

Projeto Robô em Ação

•

Museu de consciência ambiental e
artes

•

Projeto Trilha do Conhecimento

•

•

Orientação tecnológica proﬁssional

Aplicação de princípios básicos de
reciclagem de materiais plásticos

•

Atividade de reciclagem de materiais
plásticos e confecção de brinquedos
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CENTRO-OESTE

DISTRITO FEDERAL

Centro Universitário de Brasília
UNICEUB | Brasília - DF | 61 3340.1600 | www.uniceub.br | assessoria.extensao@uniceub.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Alongamento em grupo

•

Massoterapia

•

Apresentação musical

•

Orientação postural

•

Cirandas ao ar livre para crianças

•

Orientações à saúde

•

Atividades de educação ambiental

•

Peça teatral para crianças

•

Exposição do curso de Geograﬁa

•

Apresentação musical

•

Atividades de recreação para crianças

•

Veriﬁcação de pressão arterial

“Existe uma troca entre a Instituição e a comunidade, é um momento de
retribuição social, onde a Instituição se preocupa com a comunidade.
Suscita na comunidade um desejo por uma graduação. Deve ter mais
eventos dessa natureza, pela responsabilidade e respeito entre os alunos e
professores que trabalham, sendo uma Instituição forte com unidade de
ação.”
Prof ª Neide Fonseca
Diretora do Ciclo Básico do UniCEUB

DISTRITO FEDERAL

Faculdade de Ciências
Tecnológicas e Sociais
FACITEC | Brasília - DF | 61 3356.4982/3356.5043/3356.8150 | www.facitec.br | facitec@facitec.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atendimento jurídico

•

Oﬁcina de dança e expressão corporal

•

Atendimento pedagógico

•

Oﬁcina de desenho

•

Palestra sobre cidadania

•

Oﬁcina de desenvolvimento escolar

•

Gerenciamento de pequenos negócios

•

Oﬁcina de fotograﬁa

•

Inclusão digital

•

Oﬁcina de jardinagem

•

Oﬁcina de moda

•

Oﬁcina de primeiros socorros

•

Oﬁcina de astronomia

•

Oﬁcina de telejornal

•

Oﬁcina de auto-estima

•

Oﬁcina para escritores

“A iniciativa da faculdade é muito louvável, a atitude de mobilizar tantas
pessoas em prol de uma comunidade e fazer parte desta mobilização é
gratiﬁcante. São diversas áreas possibilitando mais conhecimento para
a comunidade.”
Felipe Rodrigues
Aluno de Administração em Marketing Facitec e voluntário
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DISTRITO FEDERAL

Faculdade de Tecnologia
Rogacionista
ROGA | Brasília - DF | 61 301.5482 | www.rogacionista.edu.br | faculdade@roga.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Projeto de incentivo ao esporte

DISTRITO FEDERAL

Faculdade Evangélica de Brasília
FE | Taguatinga - DF | 61 3491.1629 | www.fe.edu.br | projetomaosamigas@fe.edu.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Doação de donativos

•

Doação de brinquedos

•

Cadastro das crianças

•

Projeto Melhor amigo

“Foi maravilhoso como aluna, me unir a instituição para levar um pouco
de alegria á crianças tão carentes. Isso é mais que uma obrigação, é um
ato de amor ao próximo.”
Greice Gonçalves
Aluna

DISTRITO FEDERAL

Faculdade Jesus Maria José
FAJESU | Brasília - DF | 61 354.1838 | www.fajesu.com.br | coordacad@fajesu.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Estande da instituição com histórico e
cursos oferecidos

•

Exposição de livros, antiquários, bijuterias, confecções

•

Apresentação de banda musical

•

Serviços de utilidade pública

•

Gastronomia

•

Apresentação de shows

•

Oﬁcinas

“Por ser uma instituição religiosa, neste evento ela busca os valores da
mão de obra da comunidade e, assim, possibilitá-la a conhecer o nosso
ensino. É o momento de conhecer a comunidade e esta conhecer a instituição.”
Maria Orlene Campos dos Santos
Telefonista

REGIÃO CENTRO-OESTE
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DISTRITO FEDERAL

Faculdade Michelangelo
MICHELANGELO | Brasília - DF | 61 3323.4168
www.michelangelo.edu.br | faculdademichelangelo@michelangelo.edu.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Atividades recreativas

•

Mini-curso de informática

•

Cursos de língua espanhola e de língua
inglesa

“É importante as crianças terem contato com outras línguas, pois este
aprendizado também serve de incentivo ao estudo do inglês e do espanhol no dia-a-dia escolar. Para nossos alunos, além de ser um treinamento dos métodos de ensino, é um apaixonante exercício de cidadania.”
Eloisa Pilati
Coordenadora do curso de Letras

DISTRITO FEDERAL

Faculdade Multieducativa
MULTIEDUCATIVA | Brasília - DF | 61 379.1213
www.multieducativa.com.br | secretaria@multieducativa.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Acesso à internet

•

Atividades lúdico-pedagógicas

•

Campanha de prevenção bucal

•

Corte de cabelo

•

Curso de libras

•

Curso de maquiagem

•

Exposição de banners fotos e trabalhos

•

Inclusão digital

•

Recadastramento do CPF

•

Sessão de vídeo

•

Veriﬁcação de pressão arterial

“O propósito foi alcançado e considerado que foi bastante positivo ao
mobilizar os vários seguimentos da faculdade, que se colocou a disposição da comunidade local, desenvolvendo atividades nas áreas de cultura,
educação, lazer e saúde e ainda, deu visibilidade aos trabalhos sociais
desenvolvidos no decorrer do ano, na instituição.”
Elmano Ferreira
Dirigente
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DISTRITO FEDERAL

Faculdade Projeção
FAPRO | Brasília - DF | 61 3351.8281 | www.projecao.br | ivo@projecao.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Palestra sobre contabilidade

Elaboração de planos de negócio para
pequena e média empresa

•

Palestra sobre responsabilidade social
nas empresas

•

Exposição fotográﬁca

•

Palestra sobre ﬁnanças pessoais

•

Palestra sobre gestão de ﬂuxo de caixa

•

Palestra sobre desenvolvimento pessoal e sucesso proﬁssional

•

Noções de direito da criança e do
adolescente

•

Palestra sobre microcrédito

•

Noções de direito de família

“O Dia da Responsabilidade Social foi fundamental para o envolvimento
dos mais diversos integrantes da instituição em prol do bem comum da
sociedade.”
Daniel Sanches Ximenes
Professor

DISTRITO FEDERAL

Faculdade Santa Terezinha
FAST | Brasília - DF | 61 475.2244 | www.fast.br | fast@fast.br

atividades
desenvolvidas
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•

Acompanhamento e reforço escolar

•

Grupo de teatro

•

Alfabetização de jovens e adultos

•

Introdução à informática

•

Apresentação de banda marcial
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DISTRITO FEDERAL

Faculdades Integradas
da Terra de Brasília
FTB | Recanto das Emas - DF | 61 3333.9100 | www.ftb.br | info@ftb.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atividades lúdicas

•

Concurso: Redação e Desenho

•

Palestra sobre a proﬁssão de zootecnista

•

Palestra sobre violência em criança e
adolescente

•

Projeto FTBBio

“Eu ﬁquei surpreso com a participação da comunidade. Houve uma integração muito grande e acredito que tem de ser isso mesmo: a sociedade
inserida naquilo que pode ser seu próprio futuro, que é a educação.”
Junio Oliveira
Soldado

DISTRITO FEDERAL

Instituto Superior de
Educação Paulo Martins
IESPAM | Brasília - DF | 61 487.7100 | www.espam.edu.br | faculdades@espam.edu.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Lazer social, cultural e desporto

•

Almoço fraternal

•

Torneio de futebol

“Foi uma experiência ímpar poder participar da festa do idoso, onde pude
perceber a animação e a participação dos mesmos em todas as atividades como danças, palestras, limpeza de pele, entre muitas coisas. Percebemos que alegria e diversão não tem idade!”
Noemia Agelica S. Rocha
Estudante

DISTRITO FEDERAL

União Educacional de Brasília
UNEB | Brasília - DF | 61 3445.3370 | www.uneb.com.br | uneb@uneb.com.br

atividades
desenvolvidas
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•

Lazer social, cultural e desporto

•

Almoço fraternal
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•

Torneio de futebol

GOIÁS

Centro Universitário de Anápolis
UNIEVANGELICA | Anápolis - GO | 62 3310.6600
www.unievangelica.edu.br | unievangelica@unievangelica.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Teste de acuidade visual

•

Aferição de pressão arterial

•

Agendamento oftalmológico

•

Oﬁcina de aproveitamento dos
alimentos

•

Atendimento de urgência odontológico

•

Atendimento para estrias e celulite

•

Atendimentos de primeiros socorros

•

Avaliação da pressão arterial

•

Realização de ART

•

Avaliação funcional

•

Atendimento ao consumidor

•

Bingo educativo

“É uma iniciativa ímpar, porque é uma oportunidade dos alunos trabalharem com a comunidade e a comunidade também sai beneﬁciada. Os
alunos aprendem pela diversidade de pacientes. A vontade de ajudar é
contagiante.”
Lúcia Coelho Garcia Pereira
Professora

GOIÁS

Centro Universitário de Goiás
Uni-anhangüera

UNI-ANHANGÜERA | Goiânia - GO | 62 246.1400 | www.anhanguera.edu.br | anhanguera@fach.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Formulação de sabonetes artesanais

•

Assistência jurídica

•

Medição da taxa de glicemia

•

Atividades recreativas para crianças e
adultos

•

Oﬁcina de customização

•

Ofícinas de corte de cabelo

•

Brinquedoteca

•

Preservação da natureza

•

Confecção de book digital

•

Ciclo de palestras

•

Exposição de cosméticos

“Todas as atividades que possam envolver a comunidade fazendo com
que a academia esteja presente no dia-a-dia é uma atividade saudável,
importante e de extrema valia para a Instituição. Aproxima as pessoas, valida o conhecimento e nos traz, pelo menos, a sensação de dever
cumprido.”
Mayra Caiado Paranhos
Professora
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GOIÁS

Faculdade Alves Faria
ALFA | Goiânia - GO | 62 272.5000 | www.alfa.br | alfa@alfa.br

atividades
desenvolvidas

•

Assessoria jurídica

•

Palestras comunitárias

•

Assessoria contábil

•

Lazer e recreação

•

Pintura

•

•

Contação de histórias

Missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida

•

Orientação sobre mundo do trabalho

•

Elaboração de currículos

GOIÁS

Faculdade de Ciências e
Educação Sena Aires
FACESA | Valparaíso de Goiás - GO | 61 627.4200
www.senaaires.com.br | facesa@senaaires.com.br;claudio@senaaires.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Oﬁcinas culturais

•

Consulta de enfermagem

•

Palestras

•

Teste de glicemia capilar

•

Atividade de reabilitação

GOIÁS

Faculdade de Educação e
Ciências Humanas de Anicuns
FECHA | Anicuns - GO | 64 564.1499 | www.faculdadeanicuns.edu.br | faculdadeanicuns@hotmail.com

atividades
desenvolvidas
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•

Assessoria a empresas

•

Exames de teste de glicose

•

Assistencia jurídica

•

Exposição de artes

•

Atividades físicas e de lazer para a
Terceira Idade

•

Controle da hipertensão através da
atividade física

•

Campanha de doação de sangue

•

Inclusão digital

•

Capoeira

•

Karatê como inclusão social

•

Curso de libras

•

Tipagem sangüínea

•

Distribuição de preservativos

•

Vacinação

•

Doação de alimentos não perecíveis
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GOIÁS

Faculdade JK Valparaíso
Valparaíso de Goiás - GO | 61 627.1440
www.faculdadejk.com.br | sec_valparaiso@faculdadejk.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Desenhos e brincadeiras

•

Veriﬁcação de pressão arterial

•

Oﬁcinas pedagógicas

•

Teatro de fantoches

•

Palestras de DSTs

GOIÁS

Faculdade Latino Americana
FLA | Anapolis - GO | 62 3098.3838/311.4496
www.latinoamericana.edu.br | odilon@latinoamericana.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Teste de glicemia

•

Divulgação do evento

•

Tipagem sangüínea

•

Cortes de cabelo

•

Avaliação antropométrica

•

Recreação orientada para crianças

•

Ensino de técnicas básicas de defesa
pessoal para adultos

•

Orientação quanto a confecção de
currículos

•

Aprendendo e brincando na língua
inglesa

•

Orientação para criação de novos
negócios

•

Oﬁcina de origami

•

Exposição de imagens

•

Atendimento jurídico

•

Avaliação postural

•

Atividades recreativas

•

Passeio turístico guiado

GOIÁS

Faculdade Lions
FAC-LIONS | Goiânia - GO | 62 3211.1151 | www.unilions.org | unilions@unilions.org

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Apresentações artísticas

•

Atendimentos em oftalmologia

•

Recreação

“O evento superou as expectativas e o grau de satisfação foi muito alto.
A participação do corpo discente será cada vez maior.”
Sônia Maria Barros Galvão
Professora | Diretora Acadêmica
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GOIÁS

Faculdade Montes Belos
FMB | Sao Luís de Montes Belos - GO | 64 671.2814 | www.fmb.edu.br | aeco@fmb.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Trote solidário

GOIÁS

Faculdade Sul-americana
FASAM | Goiânia - GO | 62 3219.4000/4024 | www.fasam.com.br | isabel@fasam.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Oﬁcina de desenho

•

Brinquedoteca

•

Oﬁcina de biscuit

•

Oﬁcina de leitura

•

•

Entrega do premio de redação

Arrecadação de alimentos não perecíveis

“A responsabilidade social é transparência e ética. A relação ética da IES
com seus funcionários pode ser avaliada pela festa de encerramento do
evento Dia Nacional da Responsabilidade Social. Parabéns a Fasam.”
Paola Antonacio
Arquiteta

GOIÁS

Faculdades Integradas
do Planalto Central
FIPLAC | Luziânia - GO | 61 3615.3000 | ﬁplac@ﬁplac.br

atividades
desenvolvidas
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Atividades voltadas para o ensino
superior
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GOIÁS

Instituto de Ensino
Superior de Rio Verde
IESRIVER | Rio Verde - GO | 64 621.3539
www.faculdadeobjetivo.com.br | adriana@faculdadeobjetivo.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Entrega de computadores

•

Medição de glicemia

•

Palestras sobre higiene pessoal

•

Jogos recreativos

•

Palestras sobre saúde bucal

•

Doação de material elétrico e pintura

•

Aferição de pressão arterial

•

•

Campanha publicitária para abrigo dos
idosos

Informatização de entidades ﬁlantrópicas

“Responsabilidade social é ajudar o próximo nas suas diﬁculdades, isso
é o que a Faculdade Objetivo proporciona aos acadêmicos do curso de
Administração de Empresas a oportunidade de por em pratica projetos
desenvolvidos em entidades de Rio Verde, dando a nós o espírito de solidariedade e satisfação.”
Kelliany Bueno de Queiro
Estudante

GOIÁS

Instituto Luterano de Ensino
Superior de Itumbiara
ILES | Itumbiara - GO | 64 3433.6500 | www.ulbraitumbiara.com.br | ilesitumbiara@ulbra.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Seminário de responsabilidade social

•

Promoção da cidadania

•

Fórum de discussões sócio-ambientais

“Os objetivos da aldeia foram atingidos. Houve uma grande procura pelos
serviços oferecidos na aldeia, e como tinham muita gente algumas pessoas demoravam para encontrar alguns serviços, como a assessoria do
Naic, falar com os promotores, orientação do programa sentila, dentre
outros.”
Professor Moisés Lemos
Professor
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GOIÁS

Universidade de Rio Verde
FESURV | Rio Verde - GO | 64 620.2206 | www.fesurv.br | fesurv@fesurv.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Prática de atividades esportivas

•

Aferição de pressão arterial

•

Dança

•

Prevenção de doenças de pele

•

Recreação

•

Avaliação nutricional

•

Análise corporal

•

Palestra para idosos

•

Palestras com enfoque na pediatria,
endocrinologia e geriatria

•

Divulgação zoonose

•

Medidas antropométricas

•

Jogos pedagógicos

“O Dia da Responsabilidade Social permite que a comunidade interaja
com o conhecimento produzido na universidade. É gratiﬁcante podermos responder aos questionamentos da população e termos a oportunidade da vivência prática da formação.”
Mara Rubia
Farmacêutica

GOIÁS

Universidade Salgado de Oliveira
Campus Goiânia
UNIVERSO | Goiânia - GO | 62 3238.3070 | www.universo.br | dirextensao@go.universo.edu

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Doação de papel para o hospital

•

Vacinação de crianças

•

Oﬁcinas de aplicabilidade dos textos
no vestibular

•

Assessoria em gestão de pequenas
propriedades rurais

•

Orientação jurídica

•

Corte de cabelo

•

Taxas de glicose

•

Brincadeiras educativas

•

Aferição de pressão arterial

•

Bazar

•

Recreação na Terceira Idade

•

Ensinando a prevenção

•

Atendimento em enfermagem

•

Feira de matemática

•

Teste de glicemia

•

Fórum da paz

“O trabalho social desenvolvido no parque Tremendão pelos estudantes
do curso de enfermagem, representa para todos muito mais que uma
avaliação, além de nos desenvolver enquanto proﬁssionais nos mostrou a
importância da responsabilidade social , que especialmente na enfermagem está sempre presente.”
Leticia do Amparo
Estudante de Enfermagem
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MATO GROSSO

Faculdade Católica Dom
Aquino de Cuiaba
FAC | Cuiaba - MT | 65 3661.1700 | pemorales@terra.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Oratório Salesiano Santo Antônio

•

Atendimento de aldeias indígenas

“A Faculdade Católica Rainha da Paz e o curso de Educação Física estão
de parabéns pela iniciativa de trazer até a comunidade alternativas de
esporte e lazer, aﬁnal, todos precisamos. Sempre é bom termos coisas
novas nas nossas escolas. Vejo como os alunos ﬁcam alegres e empolgados quando aparece alguma novidade. Espero que tenha algo para
capacitar nossos professores em breve. A todos desejo muito sucesso.”
Lúcia Sperandio Carvalho
Professora da Rede Pública de Ensino

MATO GROSSO

Faculdade Católica Rainha
da Paz de Araputanga
FCARP | Araputanga - MT | 65 261.1314 | www.fcarp.edu.br | rpaz@terra.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Projeto Atletismo Itinerante nas Escolas

•

Palestra sobre educação ﬁscal

MATO GROSSO

Faculdade de Ciências
Jurídicas e Sociais Aplicadas
de Primavera do Leste
UNICEN | Primavera do Leste - MT | 66 3498.4605 | www.unicen.edu.br | comunicacao@unicen.edu.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO CENTRO-OESTE
Responsabilidade Social Nº 2

•

Limpeza do rio Traíras

•

Parada Ecológica

•

Serviços de saúde
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•

Aferição de pressão arterial

•

Tipagem sangüínea

•

Massagem terapêutica

MATO GROSSO

Faculdade de Ciências Sociais
de Guarantã do Norte
FCSGN | Guaranta do Norte - MT | 66 3552.1965/3449
www.uniﬂor.edu.br | processomec@vspmail.com.br

atividades
desenvolvidas

•

Aulas de reforço em Português e
Matemática

•

Orientações sobre epidemias locais e
regionais

•

Cineminha pedagógico

•

Recreação pedagógica

•

Oﬁcinas pedagógicas

•

•

Corte de cabelo

Dicas e orientações sobre a higiene
bucal

MATO GROSSO

Faculdade de Educação
de Tangará da Serra
FACEDUTS | Tangará da Serra - MT | 65 3326.4650 | Site: | facitec@terra.com.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Mostra de pesquisas e materiais
didáticos

“Participar do Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular é um desaﬁo e um compromisso que assumimos pelo fortalecimento
de nosso setor, dando maior notoriedade aos trabalhos e projetos sociais
que temos assumidos nestes dezoito anos de instituição na comunidade
regional.”
Vera Cristina de Quadros
Pedagoga | Coordenadora do Faculdade

MATO GROSSO

Faculdade de Lucas do Rio Verde
FVERDE | Lucas do Rio Verde - MT | 65 3549.4646
www.faculdadeuniverde.edu.br | nppge@faculdadeuniverde.edu.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO CENTRO-OESTE
Responsabilidade Social Nº 2

•

Exibição de ﬁlmes infantis

•

Palestra acadêmica

•

Arrecadação de brinquedos

•

•

Mesário voluntário

Visitas técnicas de estudo agro-industrial
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MATO GROSSO

Faculdade Teles Pires
UNITEP | Itauba - MT | 66 3561.1602 | www.unitep.edu.br | webmaster@unitep.edu.br

atividades
desenvolvidas

•

Assessoria jurídica

•

Oﬁcina de pintura

•

Inclusão digital

•

Recadastramento de CPF

MATO GROSSO

Faculdades Cathedral
de Barra do Garças
Barra do Garças - MT | 66 3401.4003 | www.cathedral.edu.br |

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Fotocópia de documentos

•

Aprendizagem de xadrez

•

Identiﬁcação de tipo sanguíneo

•

Atendimento clínico de pequenos
animais

•

Orientação sobre elaboração de
currículo

•

Atividades físicas para Terceira Idade

•

Sala de leitura para crianças

•

Atividades lúdico-pedagógicas

•

Orientações do estatuto do idoso

•

Brincadeiras

•

Orientações jurídicas

•

Cantigas e dança

•

Plantio de árvores

•

Apresentação de ﬁlmes

•

Recadastramento de CPF

•

Contadores de histórias

•

Orientações de saúde e higiene bucal

•

Corte de cabelo

•

•

Dinâmicas e práticas em inglês

Orientação psicopedagógica para
famílias

“Esta ação desenvolvida pelas Faculdades Cathedral beneﬁcia a comunidade, proporcionando maior integração. É a nossa oportunidade de
resolver problemas, proporcionar recreação e educação. Atividades
deste nível mostram à população que todos têm seus direitos e pessoas
que se preocupam com elas.”
Shyrlene A. T. Rômulo
Universitária

REGIÃO CENTRO-OESTE
Responsabilidade Social Nº 2
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MATO GROSSO

Faculdades Integradas
de Rondonópolis
FAIR | Rondonópolis - MT | 66 411.0500 | www.unir-roo.br | fair@unir-roo.br

atividades
desenvolvidas
depoimento

•

Workshop de carreiras

“Excelente a iniciativa para a realização desse tipo de evento. Tivemos o
empenho de professores, pessoal técninco-administrativo, alunos para
que o evento obtivesse o sucesso que teve. São ações como essa, somadas às demais atividades desenvolvidas na e pela instituição que as FAIR
adquiriram o conceito de excelência no ensino e na aprendizagem, na
comunidade de Rondonópolis e cidades vizinhas.”
Edilene Reis Machado
Professora

MATO GROSSO

Faculdades Unidas do
Vale do Araguaia
FATEV | Barra do Garças - MT | 66 401.1602 | www.univar.edu.br | cesb@univar.edu.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO CENTRO-OESTE
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•

Aferição de pressão arterial

•

Oﬁcina de artesanato

•

Tipagem sangüínea

•

Palestra sobre segurança digital

•

Arrecadação de alimentos

•

Paletra sobre DSTs

•

Atendimento psicológico

•

Panﬂetagem sobre diversas doenças

•

Atividades recreativas e pedagógicas

•

Apresentação de vídeos

•

Brinquedos e palhaços

•

Serviço de manicure

•

Corte de cabelo

•

Exposição de fotos

•

Declaração anual de isento de pessoa
física

•

Galinhada dançante para Terceira
Idade
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MATO GROSSO DO SUL

Centro Universitário da
Grande Dourados
UNIGRAN | Dourados - MS | 67 411.4141 | www.unigran.br | webmaster@unigran.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Atividades esportivas

•

Atividade de jornalismo e publicidade

•

Palestra sobre a importância do
biólogo

•

Exames laboratoriais

•

Brinquedoteca

•

Ações de medicina veterinária

•

City tour

•

Atendimento ao público

•

Contação de histórias

•

Atendimento domiciliar ao paciente
acamado

•

Cuidados e prevenções necessárias

•

Atendimentos especiais

•

Orientação postural

“Este evento é de suma importância para nossa comunidade pois é um
momento onde a instituição particular de ensino tem a oportunidade de
demonstrar seus projetos de ações e de responsabilidade social, na qual
desenvolve com o auxílio dos professores, acadêmicos e principalmente
em benefício a toda sociedade, em especial a comunidade carente.”
ElizabeteBorges

MATO GROSSO DO SUL

Centro Universitário
de Campo Grande
UNAES | Campo Grande - MS | 67 3316.6000 | www.unaes.br | sandra@unaes.br

atividades
desenvolvidas

•

Atendimento jurídico

renda

•

Leitura e informações do cotidiano

•

Mesa redonda sobre América Latina

•

Declaração de isenção de imposto de

•

Seminário sobre direção defensiva

MATO GROSSO

Faculdadade de Administração
de Fátima do Sul
FAFS | Fátima do Sul - MS | 67 467.1307 | www.ﬁfasul.br | apn@ﬁfasul.br

atividades
desenvolvidas

REGIÃO CENTRO-OESTE
Responsabilidade Social Nº 2

•

Atividades de lazer

•

Orientações para uma vida saudável

•

Jogos

•

Apresentação de música, poesia

•

Apresentação de ginástica

•

Contação de histórias

•

Aferição de pressão arterial
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MATO GROSSO DO SUL

Faculdade de Amambai
FIAMA | Amambai - MS | 67 3481.1355 | www.ﬁama.edu.br | atendimento@ﬁama.edu.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Aferição de pressão arterial

•

Projeção de ﬁlmes infantis

•

Aferição de índice glicêmico

•

Recreação e jogos

•

Apresentações artísticas

•

Contação de estórias

•

Aulas de tai chi chuan

•

Sala de modelagem

•

Declaração de isento de imposto de
renda

•

Palestra sobre cuidados para segurança no trânsito

•

Exposição de trabalhos acadêmicos

•

Palestra sobre primeiros socorros

•

Feirinha da livre iniciativa

•

Palestra sobre conselho tutelar

•

Orientações jurídicas

•

•

Palestra sobre a criança e seus limites

Palestra sobre o câncer de mama e o
auto-exame

“Todos os participantes, em depoimento, aﬁrmaram que as atividades
atenderam a todas as faixas etárias e que o evento propiciou uma experiência nova, levando os alunos a participarem de atividades sociais que os
estimularam à prática cidadã, melhorando a visão de sociedade, para a
aplicação na vida proﬁssional.”
Neli Neves Carvalho
Professora FIAMA

MATO GROSSO

Faculdade de Administração
de Chapadão do Sul
FACHASUL | Chapadão do Sul - MS | 67 562.2907/562 2703
www.fachasul.com.br | soeco@brturbo.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Arrecadação de alimentos

•

Orientação de higiene bucal

•

Orientação de micro e pequenas
empresas

•

Exercício de cidadania

“Foi de grande valia o projeto de responsabilidade social da FACHASUL
2006, onde diversas pessoas da comunidade participaram e tiveram serviços gratuitos, concretizando assim a preocupaçao que a FACHASUL
tem não somente com a educaçao, mas também, para com o bem estar
da sociedade.”
Alessandra Conforte
Professora

REGIÃO CENTRO-OESTE
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MATO GROSSO DO SUL

Faculdade Estácio de Sá
de Campo Grande
FESCG | Campo Grande - MS | 67 3341.8811 | www.fes.br | jcfernandes@fes.br

atividades
desenvolvidas

•

Projeto idoso ativo

•

Confraternizações

•

Oﬁcinas de artesanato

•

Avaliação de pressão arterial

•

Curso de dança

•

Avaliação antropométrica

•

Curso de informática básica

•

Educação em saúde

MATO GROSSO DO SUL

Faculdades Integradas
de Três Lagoas
AEMS | Três Lagoas - MS | 67 3521.4761/ 3521.9218 | www.aems.com.br | aems@aems.com.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Pedágio informativo dos produtos
turísticos

•

Aulas de informática

•

Orientações jurídicas

•

Curso sobre como produzir artigos
cientíﬁcos

•

Exposição de painéis de responsabilidade social

•

Curso sobre os principais modelos de
administração

•

Curso de recreação e monitoria

•

•

Encontro cientíﬁco dos estudantes de
turismo

Inclusão dos portadores de deﬁciência
nas aulas de educação física

•

Curso sobre fotograﬁa analógica

•

Noite cultural

•

Curso de CorelDraw básico

•

Conscientização dos livros do acervo
da biblioteca

•

Oﬁcina de danças

“É importante o nosso o papel social e a integração na comunidade em
que atuamos, procurando devolver à mesma, gratuitamente, oportunidades de aperfeiçoamento pessoal e proﬁssional a pessoas carentes,
como atitude de nosso entendimento de responsabilidade social.”
Coordenadoria dos cursos da AEMS

REGIÃO CENTRO-OESTE
Responsabilidade Social Nº 2
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MATO GROSSO DO SUL

Universidade Católica Dom Bosco
UCDB | Campo Grande - MS | 67 3312.3339 | www.ucdb.br | dirext@ucdb.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Orientação sobre reciclagem de resíduos orgânicos

•

Atenção farmacêutica

•

Aferição de pressão arterial

•

Teste de glicose

•

Corte de cabelo

•

Exposição de serpentes vivas

•

Avaliação postural

•

Gibiteca

•

Jogos e desaﬁos de lógica

•

Laboratório de avaliação física

•

Atendimento jurídico

•

Orientação psicológica

•

Prevenção e qualidade de vida

•

Demonstração de robôs autônomos
e karts

“É assim que se constrói o Brasil que nós queremos , aﬁrmou completando que a UCDB pretende corresponder completamente aos desaﬁos da
sociedade campo-grandense.”
Pe José Marinoni
Reitor da UCDB

MATO GROSSO DO SUL

Universidade para o
Desenvolvimento do Estado
e da Região do Pantanal
UNIDERP | Campo Grande - MS | 67 348.8000 | www.uniderp.br | uniderp@uniderp.br

atividades
desenvolvidas

depoimento

•

Feira das proﬁssões

•

Aferição de pressão arterial

•

Semana da engenharia elétrica

•

•

Divulgação da cultura regional

Seminário da caprinocultura e da
ovinocultura brasileira

“É mais uma maneira das Universidades Particulares contribuírem para a
melhoria da qualidade de vida da população carente, ao mesmo tempo
que ajuda na formação de proﬁssionais cidadãos.”
Professor Ivo Arcângelo Vendrúsculo Busato
Pró-Reitor de Extensão

REGIÃO CENTRO-OESTE
Responsabilidade Social Nº 2
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Lista das IES participantes
por ordem alfabética

ABEU - Centro Universitário
ÁREA1 - Faculdade de Ciência e Tecnologia
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensisno Superior
Associação Fluminense de Educação
Centro de Ensino Superior de Valença
Centro de Ensino Superior de Vitória
Centro de Ensino Uniﬁcado de Teresina
Centro de Tecnologia e Ciência
Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
Centro Universitário “Barão de Mauá”
Centro Universitário Anhangüera
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo
Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium
Centro Universitário Central Paulista
Centro Universitário da Bahia
Centro Universitário da Grande Dourados
Centro Universitário de Anápolis
Centro Universitário de Barra Mansa
Centro Universitário de Belo Horizonte
Centro Universitário de Brasília
Centro Universitário de Campo Grande
Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas
Centro Universitário de Formiga
Centro Universitário de Goiás - Uni-Anhangüera
Centro Universitário de Itajubá
Centro Universitário de João Pessoa
Centro Universitário de Lins
Centro Universitário de Maringá
Centro Universitário de Patos de Minas
Centro Universitário de Rio Preto
Centro Universitário de Volta Redonda
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Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná
Centro Universitário do Cerrado-Patrocínio
Centro Universitário do Espírito Santo
Centro Universitário do Estado do Pará
Centro Universitário do Leste de Minas Gerais
Centro Universitário do Norte
Centro Universitário do Planalto de Araxá
Centro Universitário do Triângulo
Centro Universitário FIEO
Centro Universitário Filadélﬁa
Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos
Centro Universitário Leonardo da Vinci
Centro Universitário Luterano de Manaus
Centro Universitário Luterano de Palmas
Centro Universitário Metodista IPA
Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix
Centro Universitário Módulo
Centro Universitário Moura Lacerda
Centro Universitário Newton Paiva
Centro Universitário Nilton Lins
Centro Universitário Nove de Julho
Centro Universitário Plínio Leite
Centro Universitário Radial
Centro Universitário Ritter dos Reis
Centro Universitário Sant’Anna
Centro Universitário São Camilo
Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo
Centro Universitário SENAC
Centro Universitário Vila Velha
Escola Superior de Administração e Gestão
Escola Superior de Ensino Helena Antipoff
Escola Superior Madre Celeste
Escola Superior São Francisco de Assis
Facimed - Faculdade de Cacoal
Faculdadade de Administração de Fátima do Sul
Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina
Faculdade Adelmar Rosado
Faculdade Adventista de Administração do Nordeste
Faculdade Adventista de Educação do Nordeste
Faculdade Adventista de Fisioterapia
Faculdade Alves Faria
Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira
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Faculdade Asa de Brumadinho
Faculdade Assis Gurgacz
Faculdade Atenas Maranhense
Faculdade Atenas Maranhense de Imperatriz
Faculdade Ateneu
Faculdade Atlântico Sul de Pelotas
Faculdade Atual da Amazônia
Faculdade Batista de Vitória
Faculdade Béthencourt da Silva
Faculdade Boas Novas de Ciências Teológicas, Sociais e Biotecnológicas
Faculdade Brasileira de Ciências Exatas, Humanas e Sociais
Faculdade Campos Elíseos
Faculdade Capixaba de Administração e Educação
Faculdade Carlos Drummond de Andrade
Faculdade Católica Dom Aquino de Cuiabá
Faculdade Católica Rainha da Paz de Araputanga
Faculdade CCAA
Faculdade Cenecista de Vila Vela
Faculdade Cenecista Nossa Senhora dos Anjos
Faculdade Cidade Verde
Faculdade Comunitária de Campinas
Faculdade Comunitária de Limeira
Faculdade Comunitária de Taubaté
Faculdade da Amazônia
Faculdade da Escada
Faculdade da Fundação Educacional Araçatuba
Faculdade da Região dos Lagos
Faculdade de Administração da Associação Brasiliense de Educação
Faculdade de Administração de Chapadão do Sul
Faculdade de Administração e Informática
Faculdade de Amambai
Faculdade de Aracruz
Faculdade de Belém
Faculdade de Campina Grande
Faculdade de Ciência e Tecnologia de Montes Claros
Faculdade de Ciências Administrativas de Curvelo
Faculdade de Ciências Aplicadas de Cascavel
Faculdade de Ciências Aplicadas de Minas
Faculdade de Ciências Biomédicas do Espírito Santo
Faculdade de Ciências Contábeis de Itapetininga
Faculdade de Ciências Contábeis de Ponte Nova
Faculdade de Ciências da Saúde de Campos Gerais
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Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires
Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí
Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi
Faculdade de Ciências Educacionais e Sistemas Integrados
Faculdade de Ciências Gerenciais de Itanhaém
Fac. de Ciências Gerenciais Padre Arnaldo Janssen e Fac. de Direito Pe. Arnaldo
Faculdade de Ciências Humanas de Fortaleza
Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde
Faculdade de Ciencias Humanas e Sociais
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas de Primavera do Leste
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba
Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas
Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis
Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte
Faculdade de Ciências Sociais de Ibiraçu
Faculdade de Ciências Tecnológicas e Sociais
Faculdade de Direito da Serra
Faculdade de Direito de Caruaru
Faculdade de Educação de Atibaia
Faculdade de Educação de Tangará da Serra
Faculdade de Educação e Ciências Humanas de Anicuns
Faculdade de Educação e Tecnologia da Região Missioneira
Faculdade de Educação Santa Terezinha
Faculdade de Educação, Ciências e Letras São Judas Tadeu
Faculdade de Enfermagem Luiza de Marillac
Faculdade de Enfermagem Nova Esperança
Faculdade de Engenharia de Resende
Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco
Faculdade de Estudos Avançados do Pará
Faculdade de Estudos Sociais do Espírito Santo
Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e Letras “Nossa Senhora Aparecida”
Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e Letras de Itapetininga
Faculdade de Lucas do Rio Verde
Faculdade de Medicina de Barbacena
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Faculdade de Medicina de Campos
Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte
Faculdade de Medicina Nova Esperança
Faculdade de Natal
Faculdade de Odontologia de Caruaru
Faculdade de Odontologia do Recife
Faculdade de Pará de Minas
Faculdade de Pato Branco
Faculdade de Pimenta Bueno e Unopar Virtual - Unidade de Rolim de Moura
Faculdade de Pindamonhangaba
Faculdade de Sergipe
Faculdade de Talentos Humanos
Faculdade de Tecnologia das Américas
Faculdade de Tecnologia de Alagoas
Faculdade de Tecnologia de Gravataí
Faculdade de Tecnologia de São Vicente
Faculdade de Tecnologia do Uniuol
Faculdade de Tecnologia do Vale do Ribeira
Faculdade de Tecnologia e Ciências de Feira de Santana
Faculdade de Tecnologia e Ciências de Jequié
Faculdade de Tecnologia em Hotelaria, Gastronomia e Turismo de São Paulo
Faculdade de Tecnologia Flamingo
Faculdade de Tecnologia Interamerica
Faculdade de Tecnologia IPEP de São Paulo
Faculdade de Tecnologia Liceu Noroeste
Faculdade de Tecnologia OPET
Faculdade de Tecnologia Prof. Luiz Rosa
Faculdade de Tecnologia Rogacionista
Faculdade de Tecnologia Saint Pastous
Faculdade de Tecnologia São Carlos
Faculdade de Tecnologia Uirapuru
Faculdade de Telêmaco Borba
Faculdade de Turismo da Bahia
Faculdade de Vila Velha
Faculdade Dehoniana
Faculdade Del Rey
Faculdade Dinâmica das Cataratas
Faculdade do Agreste de Pernambuco
Faculdade do Amazonas
Faculdade do Litoral Sul
Faculdade do Norte Novo de Apucarana
Faculdade do Norte Pioneiro
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Faculdade do Pará
Faculdade do Sul da Bahia
Faculdade do Vale do Ipojuca
Faculdade do Vale do Itapecurú
Faculdade do Vale do Jaguaribe
Faculdade Eça de Queiros
Faculdade Editora Nacional
Faculdade Educacional de Dois Vizinhos
Faculdade Educacional de Medianeira
Faculdade Espírito Santense de Ciências Jurídicas
Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande
Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora
Faculdade Estácio De Sá de Vila Velha
Faculdade Estácio de Sá de Vitória
Faculdade Evangélica de Brasília
Faculdade Evangélica do Paraná
Faculdade Evangélica do Piauí
Faculdade Exponencial
Faculdade Fênix de Bauru
Faculdade Flamingo
Faculdade Geremário Dantas
Faculdade Hélio Rocha
Faculdade Ideal
Faculdade Idepe
Faculdade Ingá
Faculdade Integrada do Ceará
Faculdade Integrado de Campo Mourão
Faculdade Integral Diferencial
Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná
Faculdade Jangada
Faculdade Jesus Maria José
Faculdade JK Valparaíso
Faculdade Jorge Amado
Faculdade Latino Americana
Faculdade Latino Americana de Educação
Faculdade Lions
Faculdade Magister
Faculdade Maria Augusta Ribeiro Daher
Faculdade Marista
Faculdade Martha Falcão
Faculdade Mater Dei
Faculdade Mercúrio
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Faculdade Metodista de Ciências Humanas e Exatas
Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza
Faculdade Metropolitana da Grande Recife
Faculdade Metropolitana de Guaramirim
Faculdade Michelangelo
Faculdade Missioneira do Paraná
Faculdade Modelo
Faculdade Monteiro Lobato
Faculdade Montes Belos
Faculdade Montessori de Ibiúna
Faculdade Morumbi Sul
Faculdade Multieducativa
Faculdade Network
Faculdade Nordeste
Faculdade Novo Ateneu de Guarapuava
Faculdade Paulista de Artes
Faculdade Pitágoras - Timbiras
Faculdade Pitágoras - Vale do Aço
Faculdade Politécnica de Jundiaí
Faculdade Politécnica de Uberlândia
Faculdade Projeção
Faculdade Redentor
Faculdade Saberes
Faculdade Salesiana de Vitória
Faculdade Salesiana Dom Bosco
Faculdade Santa Fé
Faculdade Santa Marcelina
Faculdade Santa Terezinha
Faculdade Santo Agostinho
Faculdade São Camilo
Faculdade São Geraldo
Faculdade São Lucas
Faculdade São Luís
Faculdade Sete de Setembro
Faculdade Sete Lagoas de Minas Gerais
Faculdade Sinergia
Faculdade Stefanini
Faculdade Sul Brasil
Faculdade Sul-Americana
Faculdade Taboão da Serra
Faculdade Teles Pires
Faculdade UNISSA de Sarandi
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Faculdade Zacarias de Góes
Faculdades Cathedral de Barra do Garças
Faculdades Doctum - Leopoldina
Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente
Faculdades Integradas Barros Melo
Faculdades Integradas Campo-Grandenses
Faculdades Integradas Coração de Jesus
Faculdades Integradas Curitiba
Faculdades Integradas da Terra de Brasília
Faculdades Integradas de Itapetininga
Faculdades Integradas de Jaú
Faculdades Integradas de Rondonópolis
Faculdades Integradas de Santo André
Faculdades Integradas de Três Lagoas
Faculdades Integradas de Valinhos
Faculdades Integradas do Brasil
Faculdades Integradas do Oeste de Minas
Faculdades Integradas do Planalto Central
Faculdades Integradas do Tapajós
Faculdades Integradas dos Campos Gerais
Faculdades Integradas Faﬁbe
Faculdades Integradas IPEP
Faculdades Integradas Ipitanga
Faculdades Integradas Rio Branco
Faculdades Integradas Simonsen
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila
Faculdades Integradas Torricelli
Faculdades Unidas do Vale do Araguaia
Faculdades Uniﬁcadas Serra dos Orgãos
Fundação Educacional de Ituiutaba
Fundação Técnico-Educacional Souza Marques
INEA Faculdades - Escola Superior de Administração de Empresas
Instituto Superior de Educação de Santa Maria da Vitória
Instituto Adventista Paranaense
Instituto Blumenauense de Ensino Superior
Instituto Catuaí de Ensino Superior
Instituto de Ciências Sociais e Humanas
Instituto de Educação Superior Unyhana Luís Eduardo Magalhães
Instituto de Ensino ABMES
Instituto de Ensino Superior “Presidente Tancredo de Almeida Neves”
Instituto de Ensino Superior “Santo André”
Instituto de Ensino Superior de Joinville
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Instituto de Ensino Superior de Londrina
Instituto de Ensino Superior de Rio Verde
Instituto de Ensino Superior do Ceará
Instituto de Ensino Superior FUCAPI
Instituto de Ensino Superior Juvêncio Terra
Instituto de Ensino Superior Múltiplo
Instituto de Estudos Superiores da Amazônia
Instituto Esperança de Ensino Superior
Instituto Filosóﬁco Teológico Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão
Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Victório Cardassi
Instituto Nacional de Telecomunicações
Instituto Superior de Ciências da Saúde
Instituto Superior de Educação - ISED
Instituto Superior de Educação Alvorada Plus
Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira
Instituto Superior de Educação da Serra
Instituto Superior de Educação do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora
Instituto Superior de Educação Ibituruna
Instituto Superior de Educação Nossa Senhora de Lourdes
Instituto Superior de Educação Paulo Martins
Instituto Superior de Educação Uirapuru
Instituto Superior Tupy - IST
Inst. Tecn. e das Ciências Sociais Aplic. e da Saúde do C. Educ. N. Srª Auxiliadora
Instituto Teológico Franciscano
Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia
Uni IBMR - Centro Universitário Hermínio da Silveira
União das Faculdades dos Grandes Lagos - Unilago
União Educacional de Brasília
Universidade Anhembi Morumbi
Universidade Candido Mendes
Universidade Castelo Branco
Universidade Católica Dom Bosco
Universidade Cidade de São Paulo
Universidade Cruzeiro do Sul
Universidade da Amazônia
Universidade da Região da Campanha
Universidade de Caxias do Sul
Universidade de Fortaleza
Universidade de Franca
Universidade de Mogi das Cruzes
Universidade de Ribeirão Preto
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Universidade de Rio Verde
Universidade de Uberaba
Universidade do Sagrado Coração
Universidade Estácio de Sá
Universidade Fumec
Universidade Guarulhos
Universidade Ibirapuera
Universidade Iguaçu
Universidade José do Rosário Vellano
Universidade Luterana do Brasil
Universidade Metropolitana de Santos
Universidade Norte do Paraná
Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal
Universidade Paranaense
Universidade Potiguar
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Universidade Presidente Antônio Carlos
Universidade Salgado de Oliveira - Campus dos Campos Goytacazes
Universidade Salgado de Oliveira - Campus Goiânia
Universidade Salgado de Oliveira - Campus Juiz de Fora
Universidade Salgado de Oliveira - Campus Niterói
Universidade Salgado de Oliveira - Campus Recife
Universidade Salgado de Oliveira - Campus São Gonçalo
Universidade Salvador
Universidade Santa Cecília
Universidade Severino Sombra
Universidade Tiradentes
Universidade Tuiuti do Paraná
Universidade Vale do Rio Verde
Universidade Veiga de Almeida
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