


Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas 
maravilhas.
Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó 
Altíssimo.
Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são 
destruídos.
Pois defendeste o meu direito e a minha causa; em teu trono te 
assentaste, julgando com justiça.
Repreendeste as nações e destruíste os ímpios; para todo o sempre 
apagaste o nome deles.
O inimigo foi totalmente arrasado, para sempre; desarraigaste as suas 
cidades; já não há quem delas se lembre.
O Senhor reina para sempre; estabeleceu o seu trono para julgar.
Ele mesmo julga o mundo com justiça; governa os povos com retidão.
O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da 
adversidade.
Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais 
abandonas os que te buscam.

Salmo 9:1-10
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Apresentação

Muitas foram as bênçãos recebida do SENHOR nosso Deus, no ano de 2013, como a consolidação do 
Programa Com VocAÇÃO que é um momento de celebração e reflexão em que colaboradores, docentes 
e discentes se encontram para aprender sobre valores e princípios de Deus para a boa vivência. 

O PROJETO UniEVANGÉLICA CIDADÃ ITINERANTE – AMAZÔNIA EDUCAÇÃO & SAÚDE foi 
desenvolvido com êxito junto às comunidades adjacentes aos municípios de Manaus, Parintins e 
Manacapuru no Amazonas e de Juriti no Pará, em parceria com Asas de Socorro, a Primeira Igreja 
Batista de Parintins e Terre des Hommes, promovendo assistência integral às comunidades marcadas 
pelo isolamento e o sofrimento. 

A realização do Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão da UniEVANGÉLICA – 
CIPEEX, no mês de outubro, foi um grande marco na história da UniEVANGÉLICA. O evento recebeu 
mais de 7 mil inscrições e compôs a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em 
Goiás, realizada em 29 instituições de 35 cidades do Estado, com mais de 900 atividades cadastradas, 
como palestras, exposições, seminários, entre outras, todas buscando enfoque no tema Ciência, Saúde 
e Esporte. 

Finalmente, destacamos a autorização de funcionamento do curso de Psicologia e o reconhecimento 
dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Estética e Cosmética, Engenharia Civil e Medicina.

Somos gratos ao nosso Deus pelo privilégio de poder servi-lo nessa tão grande obra e, ainda, pelo dispor 
de dirigentes, docentes, discentes, colaboradores e parceiros, sem os quais nada poderíamos fazer.  

A Ele toda Honra e toda Glória! 
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Associação Educativa Evangélica

História 

A  Associação Educativa Evangélica (AEE), fundada no dia 31 de março de 1947, é uma 
instituição de direito privado, sem fins lucrativos, sediada no município de Anápolis, Estado de 
Goiás. Seus fundadores, servos de Deus, comprometidos com o reino dos céus e com o 
desenvolvimento da região em que viviam, eram membros efetivos de igrejas evangélicas, a 
saber: Igreja Batista, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente, Igreja 
Cristã Evangélica e Igreja Metodista. Desde o início de suas atividades, a instituição está baseada 
em princípios e valores cristãos, éticos e democráticos, mantendo o compromisso de seus 
idealizadores.

Membros fundadores: Antonio de Oliveira Brasil, Archibald Tipple, Artur Wesley Archibald, o casal 
James Fanstone e Dayse Fanstone, Nicola Aversari, Newton Wiederhecker, Severino Araújo e 
William Benister Forsyth. 

Esta instituição está alicerçada numa história de prestação de serviços à comunidade, numa 
verdadeira parceria com as famílias, municípios e regiões em que atua, contribuindo, de maneira 
efetiva, para o seu desenvolvimento. São mais de sessenta e seis anos de história e testemunho 
cristão da AEE e já se contam aos milhares aqueles que daqui saíram preparados para a vida e 
para trabalhar por um mundo melhor.

Atualmente, a Associação Educativa Evangélica é mantenedora do Centro Universitário de 
Anápolis - UniEVANGÉLICA, da Faculdade Raízes, da Faculdade Evangélica de Goianésia e dos 
Colégios Couto Magalhães de Anápolis, Couto Magalhães Goianésia e Álvaro de Melo de Ceres. 
No passado, fundou e manteve o Educandário Nilza Risso, a Escola Luiz Fernandes Braga Junior, 
o Normal Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, no município de Cristianópolis, que já não 
funcionam mais.

Hoje, a Associação Educativa Evangélica é composta de vinte e um associados dirigentes, 
pertencentes ao rol de membros de igrejas evangélicas filiadas às denominações fundadoras. 
Seus órgãos sociais são a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.
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Associados dirigentes da assembleia da 
Associação Educativa Evangélica 2012-2014
Anderson Pinangé Silva 
Antônio Justino Lucena 
Augusto César Rocha Ventura 
Cicílio Alves de Moraes 
Ernei de Oliveira Pina 
Francisco Barbosa de Alencar 
Francisco Emídio Filho
Gélcio Sisterolli de Carvalho 
Geraldo Henrique Ferreira Espíndola 
Gercira Rosa de Carvalho e Silva
Ivan Gonçalves da Rocha 
James Usevicius 
João Batista Machado 
Josué Moreira dos Santos 
Marcos Antonio Argolo 
Nelson Natal de Siqueira 
Nilza Esteves de Azevedo Lima 
Olímpio Ferreira Sobrinho 
Onésimo Gomes da Silva 
Paulo Borges Campos Júnior 
William Baird Fanstone

Associados beneméritos da assembleia da 
Associação Educativa Evangélica 2012-2014

Cacildo Bernardes dos Santos 
Mounir Naoum 
Sebastião Fiaia 

Conselho de administração mandato 2012-2014

Presidente: Geraldo Henrique Ferreira Espíndola
1º Vice-Presidente: Ernei de Oliveira Pina
2º Vice-Presidente: Cicílio Alves de Moraes
1º Secretário: Ivan Gonçalves da Rocha
2º Secretário: Marcos Antônio Argolo
1º Tesoureiro: Francisco Barbosa de Alencar
2º Tesoureiro: Augusto César Rocha Ventura
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Assembleia geral da AEE - março/2013

Associação Educativa Evangélica 

Mantidas
Anápolis
Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA
Faculdade Raízes
Colégio Couto Magalhães

Ceres
Centro Universitário de Anápolis | Campus Ceres
Colégio Álvaro de Melo

Goianésia
Faculdade Evangélica de Goianésia
Colégio Couto Magalhães Goianésia

Capelania Institucional
 

No ano de 1947, alguns membros da sociedade Anapolina, originários de algumas partes do 
Brasil e do mundo reuniram-se para iniciar, com grande expectativa, a Associação Educativa 
Evangélica (AEE). O sonho concretizou-se, a AEE nasceu, cresceu e chegou à sua fase de 
maturidade. Um dos intentos dos fundadores era que o amor de Deus fosse revelado de forma 
prática a todos os que recebessem os benefícios da Associação. A Capelania Institucional foi 
criada para resguardar esse sonho. 

A confessionalidade da AEE torna-se, a cada dia, mais evidente e real. Isso porque está ancorada 
na Palavra de Deus como regra de fé e prática e espelha-se em Jesus de Nazaré como 
referencial, visando deixar um amplo legado na história. Esse processo se dá a partir de uma 
visão holística. A Capelania, juntamente com o Conselho da Associação Educativa Evangélica, 
Reitoria e as Pró-Reitorias, técnicos administrativos, professores e colaboradores, planeja e 
procura executar projetos e programas que, de forma contínua, promovam a convivência 
saudável da família AEE e o cumprimento de sua missão junto aos alunos. Objetiva, ainda, 
oferecer além do ensino técnico, valores e princípios cristãos ao corpo institucional, aos discentes 
e beneficiários das atividades de extensão da AEE.

  Ações de destaque
 

 Momentos devocionais com o corpo docente, discente e técnico-administrativo.

 Reuniões de estudo bíblico e compartilhamento com os discentes (Clubinhos). Com 
VocAÇÃO - evento, em horário letivo com todos os alunos, com palestrantes de renome, a 
partir de temáticas atuais permeadas pela cosmovisão cristã.

 Culto com os aniversariantes e em datas especiais.

 Apoio espiritual, interno e externo à AEE, com visitas a hospitais, famílias, etc.

 Projeto Amigos da Uni – evento que reúne mensalmente pessoas que se dispõem a 
interceder pela instituição tendo como foco principal os alunos.
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Publico atendido

 Ligue Pra Vida - 5.000 ligações 

 Participação na capacitação de novos docentes e colaboradores - 55 participantes 

 Visitas a Hospitais e visitas fúnebres – 14 visitas

 Aconselhamentos – 41 aconselhamentos

 Treinamento e participação dos seminaristas nas devocionais semanais do Projeto Criar e 
Tocar – 6.000 participantes

 Devocionais setoriais – 1.728 participantes 

 Devocionais nas formaturas – aproximadamente 21 mil pessoas 

 Eventos diversos – público aproximado de 3.500 pessoas

 Devocional no SIPAT – público de 121 colaboradores

 Projeto Amigos da Uni – 400 pessoas 

 Culto mensal dos aniversariantes - aproximadamente 500 pessoas 

 Devocionais em duas escolas estaduais – 180 alunos

 Devocional no UniABERTA – 1.440 alunos

 Culto de Aniversário da AEE – 40 pessoas

 Palestras sobre confessionalidade e exercício da Capelania – público total de 30 pessoas

 Com VocAÇÃO. Data: 28 de fevereiro - Rev. Samuel Vieira- 3.000 participantes; 24 de abril - 
Dr. Ricardo Gutierrez (Cruz Vermelha) – 3.000 participantes; 03 de junho – Ex-ministra do Meio 
Ambiente e Profa. Marina Silva – 3.000 participantes; 21 de agosto – Procurador da Repúblico, 
Dr. Guilherme Shelb – 3.000 participantes; 12 de setembro – Cientista Bioquimico, Dr. Marcos 
Eberlim – 3.000 participantes; 21 de outubro – Banda Resgate – 3.000 participantes; 19 de 
novembro - Cia. De Teatro Rhema – 3.000 participantes.
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Associação Educativa Evangélica

Projeto Amigos da Uni - 21/03/2013

Colégio Couto Magalhães e Colégio Couto Júnior 
AcampaCouto: de 14 a 17 de setembro, 80 acampantes; de 20 a 22 de setembro, 60 acampantes; 
de 27 a 29 de setembro, 100 acampantes.

Faculdade Raízes 
 Metanóia: (reunião de alunos para estudo Bíblico) – 504 pessoas alcançadas 

  Devocional setorial com colaboradores – 229 pessoas alcançadas

 Colação de grau – público aproximado de 1921 pessoas

UniEVANGÉLICA Ceres, Faculdade Evangélica de Goianésia 
 Unicidadã – 300 pessoas participantes

 Devocionais setoriais – 1.250 pessoas participantes 

 Devocionais com alunos – 1.600 alunos participantes 

 Metanóia – encontro alunos para estudo bíblico – 1.600 pessoas participantes

 

UniMISSÕES 

O programa UniMISSÕES faz parte da assessoria da Reitoria. Tem como finalidade promover a 
interação entre os objetivos acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão e as realidades sociais 
normalmente encontradas nos campos missionários, tendo como referencial a cosmovisão cristã. 
Objetiva promover a parceria com organizações que possuam larga experiência em atendimento 
à comunidades em contextos remotos ou entre Povos e Culturas Tradicionais, possibilitando a 
realização das ações de extensão e pesquisa de forma integrada e contextualizada com as 
realidades locais.

O UniMISSÕES visa contribuir para a formação de profissionais responsáveis, que possam atuar 
como agentes de transformação social. Abriga o Núcleo de Estudos e Pesquisa para o 
Desenvolvimento de Povos e Comunidades Tradicionais (NEP-DPCT) com o objetivo de  
promover pesquisas multidisciplinares e de tecnologia social nos referidos contextos.
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Balanço Social

Público Atendido - 655

Acadêmica indígena - Artemizia Marubo (à direita), durante estágio no HUAna
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Diretoria Administrativa e Diretoria 
Financeira

A dimensão gerencial administrativa e financeira responsabiliza-se pela gestão da organização e 
é meio para as atividades fim da instituição educativa, que são o ensino em todos os níveis, a 
pesquisa e a extensão.

A Associação Educativa Evangélica (AEE) adota padrões de gestão visando incorporar pessoal 
competente, valorizando e aprimorando seus recursos profissionais por meio de capacitação 
contínua, visando sempre o desenvolvimento organizacional.

Diferentes departamentos da AEE contribuem decisivamente para o atendimento das demandas 
na promoção de melhorias, com sustentabilidade econômica, para o cumprimento da missão e 
função social das entidades mantidas.

Diretoria Administrativa
 Compras

 Obras/manutenção

 Recursos Humanos e Departamento Pessoal

 Vigilância

 Patrimônio

 Almoxarifado

 Transportes

 Comunicação

 Tecnologia de Informação (TI)

UniSOCIAL – Departamento de Filantropia e 
Assistência Social

A Associação Educativa Evangélica (AEE), entidade beneficente de assistência social, atua em 
sintonia com sua política de filantropia e inclusão social oferecendo aos estudantes condições de 
acesso e permanência na educação básica e superior, com a concessão de bolsa de estudo 
integral e parcial em conformidade com os critérios estabelecidos pelas Leis 11.096/2005 e 
12.101/2009. 

O UniSOCIAL – Departamento de Filantropia e Assistência Social é o departamento responsável 
pela gestão dos programas de bolsa de estudo como PROUNI, Bolsa Filantropia e OVG, nas 
unidades mantidas da AEE. 

Diretoria Financeira
 Financeiro

 UniSOCIAL

 Cobrança

 Tesouraria

 Contabilidade 

 Fies

Associação Educativa Evangélica Balanço Social
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CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO: 

Tipo de bolsa: Filantropia 

Período: 2013/1

Nos Colégios, as bolsas são concedidas do período de janeiro a dezembro.

Tipo de bolsa: Filantropia 

Período: 2013/2

Tipo de bolsa: PROUNI

Período: 2013/1

Tipo de bolsa: PROUNI

Período: 2013/2

Unidade Bolsa Integral Bolsa Parcial (50%) 
UniEVANGÉLICA - Anápolis 146 1.081 
UniEVANGÉLICA - Ceres - 49 
Faculdade Evangélica de Goianésia - 40 
Faculdade Raízes  - 5 
Colégio Couto Magalhães 188 73 
Colégio Álvaro de Melo 44 37 
TOTAL GERAL  378 1.285 

 

Unidade Bolsa Integral Bolsa Parcial (50%) 
UniEVANGÉLICA - Anápolis 156 1.310 
UniEVANGÉLICA - Ceres - 80 
Faculdade Evangélica de Goianésia - 76 
Faculdade Raízes  - 7 
TOTAL GERAL  156 1.473 

Unidade Bolsa Integral Bolsa Parcial (50%) 
UniEVANGÉLICA - Anápolis 592 - 
UniEVANGÉLICA - Ceres 39 - 
Faculdade Evangélica de Goianésia 99 - 
Faculdade Raízes  54 6    
TOTAL GERAL  784 6 

Unidade Bolsa Integral Bolsa Parcial (50%) 
UniEVANGÉLICA - Anápolis 590 - 
UniEVANGÉLICA - Ceres 36 - 
Faculdade Evangélica de Goianésia 108 - 
Faculdade Raízes  52 5 
TOTAL GERAL  786 5 
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Tipo de bolsa: Bolsa Universitária - OVG

Período: 2013/1

Tipo de bolsa: Bolsa Universitária - OVG

Período: 2013/2

Projeto Jovem aprendiz

O Projeto Jovem Aprendiz é voltado para a formação profissional de jovens na faixa etária entre 
14 e 18 anos. A profissionalização desses jovens é uma etapa do processo educativo.

A instituição assegura aos jovens inscritos nesse programa de aprendizagem, formação técnico-
profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. O 
projeto prepara o aprendiz para executar, com zelo e diligência, as tarefas necessárias a essa 
formação.

Unidade Total de bolsistas 
UniEVANGÉLICA - Anápolis 326 
UniEVANGÉLICA - Ceres 71 
Faculdade Evangélica de Goianésia 159 
Faculdade Raízes  98 
TOTAL GERAL  654 

Unidade Total de bolsistas 
UniEVANGÉLICA - Anápolis 381 
UniEVANGÉLICA - Ceres 72 
Faculdade Evangélica de Goianésia 173 
Faculdade Raízes  101 
TOTAL GERAL  727 

Reunião com alunos bolsistas da OVG

Associação Educativa Evangélica Balanço Social
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Projeto Criar e Tocar

O Projeto Criar e Tocar nasceu de um sonho de ver o ensino da música e das artes plásticas como 
instrumento de inserção social. Por meio de uma metodologia específica, o aluno aprende a tocar 
um instrumento da orquestra clássica de forma prática. O projeto tem a finalidade de formação de 
uma Orquestra e o desenvolvimento das Artes Plásticas.

 O Criar e Tocar é destinado a crianças e adolescentes de baixa renda, que não têm acesso a 
aprendizagem de um instrumento da orquestra clássica.  

Alguns benefícios que os alunos do projeto recebem,  além das aulas de música e artes: 

 aulas de reforço escolar

 aulas de recreação

 aulas de informática

 prática de esportes 

 alimentação balanceada

O Projeto Criar e Tocar é mantido pela Associação Educativa Evangélica (AEE) em parceria com 
a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de 
Anápolis.   

A AEE, também em parceria com a Secretaria de Cultura de Anápolis, apoia o Projeto Tocando 
com Arte, que tem os mesmos objetivos do Projeto Criar e Tocar.

O Projeto Tocando Com Arte atende hoje o Bairro Industrial Mounir Calixto, e o Bairro Adriana 
Park.

Crianças e adolescentes de diversos
bairros da cidade de Anápolis

Público Atendido - 480

Apresentação do Projeto Criar e Tocar Alunos do Projeto Criar e Tocar.
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UniEVANGÉLICA
O Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA foi credenciado em 2004. Antes disso, a 
instituição se chamava Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica (1993) que, 
por sua vez, congregava quatro instituições isoladas, todas mantidas pela Associação Educativa 
Evangélica: a Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão (1961), a Faculdade de Direito de Anápolis 
(1969), a Faculdade de Odontologia João Prudente (1971) e a Faculdade de Filosofia do Vale de 
São Patrício (1976). 

No ensino superior, trata-se da maior e mais antiga instituição de ensino mantida pela Associação 
Educativa Evangélica (AEE), e abriga os três primeiros cursos de graduação do interior goiano: 
Pedagogia, iniciado em 1961, Direito, iniciado em 1969, e Odontologia, iniciado em 1971. É 
referência no cenário educacional regional, tanto pela qualidade do ensino quanto pela posição 
geográfica estratégica, atraindo alunos não só da região Centro-Oeste, mas de todas as regiões 
do país.

Atualmente, existem 27 cursos de graduação em funcionamento, sendo 15 bacharelados, 4 
licenciaturas e 8 tecnológicos, além de 61 cursos de pós-graduação lato sensu e um Mestrado 
institucional.

Missão, visão, princípios e valores

Fundamentada em princípios cristãos, a UniEVANGÉLICA tem como missão promover , com 
excelência, o conhecimento por meio do ensino nos diferentes níveis da pesquisa e da extensão, 
buscando a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável.

A instituição tem a visão de que será reconhecida como instituição cristã de educação e centro de 
excelência em ensino, pesquisa e extensão, utilizando conceitos inovadores de gestão.

Por meio do desempenho de sua missão, a UniEVANGÉLICA tem como valores a competência, o 
profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas ações por princípios éticos, morais e 
cristãos.

Chancelaria

A Chancelaria é o órgão de ligação entre a 
Assoc iação  Educa t i va  Evangé l i ca  e  a  
UniEVANGÉLICA, constituída pelo Chanceler e 
Vice-Chanceler. Esses cargos são ocupados, 
respectivamente, pelo Presidente e pelo Vice-
Presidente da AEE, ou outras pessoas por ela 
indicadas. 

Chanceler:  Geraldo Henrique Ferreira Espíndola

Associação Educativa Evangélica - UniEVANGÉLICA Balanço Social

REITORIA

A Reitoria é o órgão executivo que planeja, organiza, 
dirige e controla todas as atividades da 
UniEVANGÉLICA. O Reitor é o dirigente máximo da 
instituição, eleito pelo Conselho de Administração da 
Mantenedora, e presidente do Conselho Acadêmico 
Superior, o órgão superior deliberativo em matéria 
acadêmico-administrativa.

O Reitor conta com o auxílio do Pró-Reitor 
Acadêmico, Prof. M.e Marcelo Mello Barbosa e do 
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e 
Ação Comunitária, Prof. Dr. Francisco Itami Campos, 
para o exercício de suas atribuições institucionais.

Reitor: Carlos Hassel Mendes da Silva

AEE - Balanço Social 2013
15
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UniEVANGÉLICA – Anápolis
 Administração – Bacharelado
 Agronomia – Bacharelado
 Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado
 Ciências Biológicas – Licenciatura
 Design Gráfico - Tecnológico
 Direito – Bacharelado
 Educação Física – Bacharelado
 Enfermagem – Bacharelado
 Engenharia Civil – Bacharelado
 Engenharia de Computação – Bacharelado
 Engenharia Mecânica – Bacharelado
 Estética e Cosmética - Tecnológico
 Farmácia – Bacharelado
 Fisioterapia – Bacharelado

 Gastronomia - Tecnológico
 Gestão Financeira - Tecnológico
 Letras – Português – Inglês – Licenciatura
 Logística - Tecnológico
 Manutenção de Aeronave - Tecnológico
 Matemática – Licenciatura
 Medicina – Bacharelado
 Odontologia – Bacharelado
 Pedagogia – Licenciatura
 Radiologia - Tecnológico
 Sistemas de Infomação – Bacharelado

UniEVANGÉLICA – Ceres

 Direito – Bacharelado

Pró-Reitoria Acadêmica

A Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD) é o órgão de assessoramento, em nível superior, da 
Reitoria da UniEVANGÉLICA, nos assuntos referentes às atividades discentes e docentes dos 
cursos de graduação. Objetiva valorizar a graduação no âmbito da instituição, por meio da 
melhoria contínua do ensino, em consonância com o Plano Nacional de Educação e o Projeto 
Pedagógico Institucional.

A PROACAD tem as seguintes atribuições: planejamento, coordenação, execução, supervisão e 
avaliação das atividades de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação (licenciaturas, 
bacharelados e superiores de tecnologia), bem como a proposição de ações de melhorias no 
âmbito de sua atuação, processo seletivo, nivelamento e atendimento aos discentes, processo 
seletivo de docentes, programa institucional de bolsa de iniciação à docência (PIBID/CAPES) e 
programa de formação continuada.

A PROACAD é constituída pelos seguintes órgãos de apoio:

 Coordenadoria de Atividades Pedagógicas

 Coordenadoria de Nivelamento 

 Coordenadoria de Avaliação e Qualificação Pedagógica

 Coordenadoria de Planejamento Pedagógico

 Coordenadoria de Apoio ao Discente

 Coordenadoria dos Laboratórios Básicos

 Coordenadoria de Educação a Distância

Cursos de licenciatura, bacharelado e superiores de tecnologia
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Órgãos de apoio à Pró-Reitoria Acadêmica

Coordenadoria de Atividades Pedagógicas 

Coordenadoria responsável pela implantação e acompanhamento de disciplinas semipresenciais 
e de apoio às aulas presenciais dos cursos de graduação e superiores de tecnologia. 
Responsável pela gerência do ambiente virtual de aprendizagem - MOODLE, essa coordenadoria 
elabora e atualiza o material didático das disciplinas ofertadas e produz as aulas virtuais. O 
UniVIRTUAL tem um programa permanente de capacitação dos docentes para o uso do ambiente 
virtual de aprendizagem, além de oferecer suporte técnico a docentes e discentes.

Coordenadoria de Nivelamento 

O Programa de Nivelamento é responsável pela promoção de ações de ensino que ofereçam 
apoio pedagógico aos acadêmicos da UniEVANGÉLICA . Atualmente promove o nivelamento em 
Língua Portuguesa por meio de vídeo-aulas disponíveis online, resolução de exercícios em 
ambiente virtual de aprendizagem e publicações de conteúdos pedagógicos em perfil de rede 
social. 

Coordenadoria de Avaliação e Qualificação Pedagógica

Coordenadoria responsável pelo processo seletivo, acolhimento e integração de novos docentes 
e pelo Programa de Formação Continuada de Docentes, bem como pelo apoio à elaboração e 
revisão de Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs). 

PÚBLICO ATENDIDO  

1º semestre/2013  

Língua Portuguesa  8 turmas

Metodologia do Trabalho Científico  3 turmas

Cultura Religiosa  10 turmas

Apoio ao presencial  8 turmas

Total de alunos atendidos
 

3209
 

Total de cursos atendidos
 

12
 

2º semestre/2013
 

Língua Portuguesa
 

4 turmas

Metodologia do Trabalho Científico
 

9 turmas

Cultura Religiosa
 

5 turmas

Apoio ao presencial
 

5 turmas

Enade
 

6 turmas

Total de alunos atendidos
 

5241
 Total de cursos atendidos 13

Alunos de graduação - 886
Visualizações das vídeo-aulas - 15.618

Público Atendido
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Órgãos de apoio à Pró-Reitoria Acadêmica
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Público Atendido
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Projetos e Ações de destaque
 Seleção de professores para os semestres letivos 2013/1 e 2013/2

 Cursos para novos docentes (2013/1 e 2013/2)

 XXIV e XXV Seminários de Atualização de Práticas Docentes 

Concluintes e Egressos

A política de concluintes e de egressos da UniEVANGÉLICA atende às recomendações do 
Ministério da Educação. Constitui-se como um canal de integração entre os egressos e a 
instituição por meio de vários serviços, eventos e outras ações que oferecem orientações quanto 
ao desafio do mercado de trabalho.

Ações de destaque
 Noite do Concluinte e Egresso.

 Encontros periódicos com egressos de cada curso.

 Cartão do Egresso para a utilização dos programas, serviços e benefícios oferecidos pela 
Instituição. 

 

EVENTO PÚBLICO ALVO PÚBLICO ATENDIDO
 

XXIV Seminário de Atualização de Práticas 
Docentes 2013/1 

Professores da UniEVANGÉLICA (sede e 
campus Ceres), Faculdade Evangélica de
Goianésia e Faculdade Raízes  

587 

Consultoria com a Professora Léa 
Anastasiou 

Professores e Diretores 422 

XXV Seminário de Atualização de Práticas 
Docentes 2013/2 

Professores da UniEVANGÉLICA (sede e 
campus Ceres), Faculdade Evangélica de
Goianésia e Faculdade Raízes  

454 

Curso de Formação para Professores 
Ingressantes 2013/1 

Professores que passaram por seleção 
docente ou de contratos emergenciais 

24 

Curso de Formação para Professores 
Ingressantes 2013/2 

Professores da UniEVANGÉLICA (sede e 
campus Ceres), Faculdade Evangélica de
Goianésia e Faculdade Raízes  

36 

Curso de Formação para Professores da 
Área da Saúde – Elaboração de Questões 
no Modelo TRI 

Professores dos cursos da área da saúde da 
UniEVANGÉLICA 

38 
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Coordenadoria de Planejamento Pedagógico 

Coordenadoria responsável por acompanhar e orientar a elaboração de Projetos Pedagógicos 
(PPCs) de novos cursos, bem como avaliar e apoiar a revisão e a atualização de PPCs dos cursos 
já implantados. Responsável por dar suporte às diretorias e respectivas coordenações 
pedagógicas no desenvolvimento de atividades didáticas e nos processos de alteração das 
matrizes curriculares, tendo em vista o aprimoramento da qualidade dos cursos.

Projetos e Ações de destaque
 Acompanhamento à elaboração e atualização de Projetos Pedagógicos de cursos 

consolidados e em processo de implantação.

 Orientações e pareceres referentes a alterações de Projetos Pedagógicos.

 Participação em simulações de avaliação da Subcomissão de Especialistas em Avaliação.

Coordenadoria de Apoio ao Discente - UniATENDER 

O Núcleo de Apoio ao Discente – UniATENDER oferece atendimento pedagógico complementar 
fazendo interface com os cursos e departamentos da UniEVANGÉLICA no desenvolvimento de 
ações integradas de apoio ao discente. Atende às políticas institucionais estabelecidas pelo Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) e às diretrizes do Ministério da Educação (MEC) quanto 
ao atendimento ao discente e acompanhamento do egresso. Acolhe, integra e acompanha os 
discentes individual e/ou coletivamente por meio de encontros, seminários e fóruns sobre temas 
diversos. Faz o atendimento diversificado por meio dos seguintes programas: Ouvidoria Geral, 
Concluintes e Egressos e UniVIDA com atenção à minorias étnicas e dependência química.

Ações de destaque
 Seminário de Acolhida e Integração Acadêmica.

 Reunião com os representantes de sala e os presidentes dos Diretórios Acadêmicos.

 Fiscalização das instalações da UniEVANGÉLICA quanto ao atendimento a Portadores de 
Necessidades Especiais.

Ouvidoria Geral

A Ouvidoria Geral é o canal de comunicação entre a UniEVANGÉLICA e o público usuário de seus 
serviços. Recebe, encaminha e participa da resolução de problemas e oferece as resposta às 
reclamações, sugestões, criticas, denúncias e elogios. Objetiva administrar conflitos juntamente 
com os dirigentes com autonomia, mobilidade e rapidez. 

A Ouvidoria Geral, bem como o seu ouvidor, são cadastrados no Fórum Nacional de Ouvidores 
Universitários – FNOU, Certificados pela Associação Brasileira de Ouvidores - ABO, registro nº 
158-1. 

Cursos - 12

Público Atendido - 12.978

Público Atendido - 720
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UniVIDA

O UniVIDA desenvolve projeto de valorização à vida por meio de oferta de cursos, 
desenvolvimento de pesquisas e outras ações voltadas para uma maior qualidade de vida. 
Participa de redes sociais e integra o Conselho Municipal de Politicas Publicas sobre Drogas – 
COMAD/Anápolis-GO. 

Ações de destaque
 Realização de fóruns, seminários, palestras, campanhas antitabagismo, caminhada de 

prevenção do uso de Substância Psicoativa (SPA), atendimentos diários de usuários de 
SPA.

 Curso de Politicas Públicas sobre Álcool e outras Drogas.

 Encaminhamento de dicentes e pessoas da comunidade usuários de SPA a profissionais, 
clínicas, comunidades terapêuticas e outros serviços.

 Sinalizações de locais de restrições do uso de produtos fumígeros.

Coordenadoria de Educação a Distância

A Coordenadoria de Educação a Distância da UniEVANGÉLICA tem a responsabilidade de 
liderança e articulação das ações de credenciamento institucional para a modalidade a distância 
(EAD), junto ao Ministério da Educação.

Nesse sentido, em 2013, sua principal ação foi a protocolização do pedido de credenciamento, 
que aconteceu no mês de março. Nesse pedido, foram apresentados para avaliação por parte do 
MEC, o Projeto Institucional de EAD, o Projeto Pedagógico de um curso na modalidade EAD e a 
lista dos Polos de Apoio Presencial.

Como desdobramento desse objetivo, o ano de 2013 foi marcado por diversas atividades de 
estabelecimento de parcerias nas áreas de tecnologia, realização de palestras, oferta de cursos 
de extensão e de produção de material didático – materiais impressos, materiais digitais e vídeos.

Palestras Público Alvo 
Público 

Atendido 
Educação a Distância: O Desafio de Inovar 
para Sobreviver – Luciano Sathler 

Comunidade, Acadêmicos da UniEVANGÉLICA e 
interessados em Educação a Distância  

24 

Novas Mídias e suas Implicações na 
Produção de Conteúdo – Ridaut Dias Jr.  

Acadêmicos e Professores dos cursos de 
Administração, Pedagogia, Arquitetura e Design Gráfico  

91 

Arte com Ridaut - Ridaut Dias Jr.  Alunos do Colégio Couto Magalhães 400 
Concurso “Meu Desenho Virou Arte”  
Ridaut Dias Jr. e Adny Lembo  

Alunos do Colégio Couto Magalhães 50 

Tendências globais: A tecnologia como 
elemento potencializador do processo 
ensino e aprendizagem – Betina Von Staa 

Professores da UniEVANGÉLICA (Anápolis e Ceres), 
Faculdade Evangélica de Goianésia e Faculdade Raízes 

263 

Do Presencial à Distância – Geoval Jacinto 
da Silva 

Técnico-Administrativo/EAD, corpo diretivo e
docentes dos cursos de Administração, Pedagogia
e Superiores de Tecnologia 

15 

Educação e Comunicação no contexto da 
Educação a Distância – Luci Ferraz 

Conferencistas dos Polos EAD e acadêmicos de Pós-
graduação da UniEVANGÉLICA 

40 

Público Atendido - 3.162
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Cursos de extensão Público Alvo 
Público 

Atendido 
Formação de Professores Autores para a 
EAD (Turma 1) 

Professores do curso de Administração  23 

Formação em Capelania (Turma 1)  
Capelães militares e civis; Policiais; Pastores, 
seminaristas, professores da Escola Dominical; 
Parlamentares e interessados 

24 

Formação de Professores Autores para a 
EAD (Turma 2) 

Professores interessados em adquirir as competências 
para a produção de materiais didáticos para a EAD 

11 

Capacitação D2L (Novo Ambiente Digital 
de Aprendizagem) 

Equipe EAD, Tutores Mediadores e Presenciais e Corpo 
Administrativo da UniEVANGÉLICA  

13 

Formação de Profissionais para EAD     
(Turma 1) 

Professores e equipe técnica dos Cursos Superiores de 
Tecnologias, Administração, Pedagogia, da 
Coordenação de Extensão e Ação Comunitária, da 
Coordenação de EAD e demais membros da 
comunidade interessados no tema 

90 

Formação em Capelania (Turma 2)  Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal  33 

Capacitação Capture 
Professores dos cursos de Administração, Pedagogia, 
Medicina, Fisioterapia e Odontologia 

39 

O Professor na Teleaula  Professores do curso de Administração  22 
Formação de Professores Autores para a 
EAD (Turma 3) 

Professores do curso de Administração e de Pedagogia
 

19 

Formação de Profissionais para EAD 
(Turma 2) 

Professores e demais membros da comunidade 
interessados em adquirir conhecimento na área de 
Educação a Distância 

20 

Inclusão e Atendimento Educacional 
Especializado 

Profissionais da Educação e Acadêmicos do curso de 
Pedagogia e áreas afins  

7 

 

Conferência Público Alvo 
Público 

Atendido 

Conferência de Polos EAD 
Parceiros mantenedores dos polos EAD 
UniEVANGÉLICA e Parceiros Fornecedores de Serviços  

60 
pessoas 

Conferência Polos EAD UniEVANGÉLICA - 05 e 06/12/2013
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UniVIDA

O UniVIDA desenvolve projeto de valorização à vida por meio de oferta de cursos, 
desenvolvimento de pesquisas e outras ações voltadas para uma maior qualidade de vida. 
Participa de redes sociais e integra o Conselho Municipal de Politicas Publicas sobre Drogas – 
COMAD/Anápolis-GO. 

Ações de destaque
 Realização de fóruns, seminários, palestras, campanhas antitabagismo, caminhada de 

prevenção do uso de Substância Psicoativa (SPA), atendimentos diários de usuários de 
SPA.

 Curso de Politicas Públicas sobre Álcool e outras Drogas.

 Encaminhamento de dicentes e pessoas da comunidade usuários de SPA a profissionais, 
clínicas, comunidades terapêuticas e outros serviços.

 Sinalizações de locais de restrições do uso de produtos fumígeros.

Coordenadoria de Educação a Distância

A Coordenadoria de Educação a Distância da UniEVANGÉLICA tem a responsabilidade de 
liderança e articulação das ações de credenciamento institucional para a modalidade a distância 
(EAD), junto ao Ministério da Educação.

Nesse sentido, em 2013, sua principal ação foi a protocolização do pedido de credenciamento, 
que aconteceu no mês de março. Nesse pedido, foram apresentados para avaliação por parte do 
MEC, o Projeto Institucional de EAD, o Projeto Pedagógico de um curso na modalidade EAD e a 
lista dos Polos de Apoio Presencial.

Como desdobramento desse objetivo, o ano de 2013 foi marcado por diversas atividades de 
estabelecimento de parcerias nas áreas de tecnologia, realização de palestras, oferta de cursos 
de extensão e de produção de material didático – materiais impressos, materiais digitais e vídeos.

Palestras Público Alvo 
Público 

Atendido 
Educação a Distância: O Desafio de Inovar 
para Sobreviver – Luciano Sathler 

Comunidade, Acadêmicos da UniEVANGÉLICA e 
interessados em Educação a Distância  

24 

Novas Mídias e suas Implicações na 
Produção de Conteúdo – Ridaut Dias Jr.  

Acadêmicos e Professores dos cursos de 
Administração, Pedagogia, Arquitetura e Design Gráfico  

91 

Arte com Ridaut - Ridaut Dias Jr.  Alunos do Colégio Couto Magalhães 400 
Concurso “Meu Desenho Virou Arte”  
Ridaut Dias Jr. e Adny Lembo  

Alunos do Colégio Couto Magalhães 50 

Tendências globais: A tecnologia como 
elemento potencializador do processo 
ensino e aprendizagem – Betina Von Staa 

Professores da UniEVANGÉLICA (Anápolis e Ceres), 
Faculdade Evangélica de Goianésia e Faculdade Raízes 

263 

Do Presencial à Distância – Geoval Jacinto 
da Silva 

Técnico-Administrativo/EAD, corpo diretivo e
docentes dos cursos de Administração, Pedagogia
e Superiores de Tecnologia 

15 

Educação e Comunicação no contexto da 
Educação a Distância – Luci Ferraz 

Conferencistas dos Polos EAD e acadêmicos de Pós-
graduação da UniEVANGÉLICA 

40 

Público Atendido - 3.162
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Balanço Social

Cursos de extensão Público Alvo 
Público 

Atendido 
Formação de Professores Autores para a 
EAD (Turma 1) 

Professores do curso de Administração  23 

Formação em Capelania (Turma 1)  
Capelães militares e civis; Policiais; Pastores, 
seminaristas, professores da Escola Dominical; 
Parlamentares e interessados 

24 

Formação de Professores Autores para a 
EAD (Turma 2) 

Professores interessados em adquirir as competências 
para a produção de materiais didáticos para a EAD 

11 

Capacitação D2L (Novo Ambiente Digital 
de Aprendizagem) 

Equipe EAD, Tutores Mediadores e Presenciais e Corpo 
Administrativo da UniEVANGÉLICA  

13 

Formação de Profissionais para EAD     
(Turma 1) 

Professores e equipe técnica dos Cursos Superiores de 
Tecnologias, Administração, Pedagogia, da 
Coordenação de Extensão e Ação Comunitária, da 
Coordenação de EAD e demais membros da 
comunidade interessados no tema 

90 

Formação em Capelania (Turma 2)  Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal  33 

Capacitação Capture 
Professores dos cursos de Administração, Pedagogia, 
Medicina, Fisioterapia e Odontologia 

39 

O Professor na Teleaula  Professores do curso de Administração  22 
Formação de Professores Autores para a 
EAD (Turma 3) 

Professores do curso de Administração e de Pedagogia
 

19 

Formação de Profissionais para EAD 
(Turma 2) 

Professores e demais membros da comunidade 
interessados em adquirir conhecimento na área de 
Educação a Distância 

20 

Inclusão e Atendimento Educacional 
Especializado 

Profissionais da Educação e Acadêmicos do curso de 
Pedagogia e áreas afins  

7 

 

Conferência Público Alvo 
Público 

Atendido 

Conferência de Polos EAD 
Parceiros mantenedores dos polos EAD 
UniEVANGÉLICA e Parceiros Fornecedores de Serviços  

60 
pessoas 

Conferência Polos EAD UniEVANGÉLICA - 05 e 06/12/2013
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Coordenadoria dos Laboratórios Básicos

Laboratórios de Ciências Básicas que atendem aos cursos da área de Saúde: Ciências 
Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e Cursos 
Superiores de Tecnologia (Gastronomia, Estética e Radiologia). O complexo LABBAS possui 10 
laboratórios específicos assim distribuídos:

 Laboratório de Microbiologia e Imunologia 

 Laboratório de Microscopia I 

 Laboratório de Microscopia II 

 Laboratório de Anatomia Humana I 

 Laboratório de Anatomia Humana II 

 Laboratório Multidisciplinar de Química I 

 Laboratório Multidisciplinar de Química II 

 Laboratório Multidisciplinar de Química III 

 Laboratório de Entomologia

 Biotério

Projetos e Ações de destaque 

 Assistência às aulas práticas dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação.

 Assistência às monitorias dos Cursos de Graduação.

 Assistência aos projetos de TCC e PBIC.

 Controle da qualidade da água da AEE – Poço Artesiano, Parque Aquático e Piscinas do 
curso de Fisioterapia.

 Programas de Extensão – UniEVANGÉLICA Aberta – Visitas aos Laboratórios.
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 Laboratório Multidisciplinar de Química I  Laboratório de Anatomia Humana I

Comissão de Seleção – COMSEL 

A Comissão de Seleção – COMSEL - acompanha, apoia, avalia e executa os processos seletivos 
para ingresso nos cursos de graduação das mantidas da AEE, assegurando agilidade, segurança 
e excelência no processamento dos dados. Avalia permanentemente os processos seletivos 
realizados; discute a infraestrutura de controle de ocupação de vagas com registro de propostas 
de melhorias e inovações.

Projetos e Ações de destaque

 Adoção de medidas de aprimoramento que conduzam à transparência dos processos 
seletivos, visando superar as limitações e fragilidades a que estão afeitos.

 Análise dos índices de erros e acertos nas provas.

 Aplicação de curso sobre normas de elaboração de prova de questões de múltipla escolha 
e de curso de capacitação de professores corretores de redação nos processos seletivos.

Total de concursos realizados: 21

  Anápolis: 3 vestibulares completos e 5 vestibulares continuados

  Ceres: 2 vestibulares completos

  Goianésia: 2 vestibulares completos e 4 vestibulares continuados

  Raízes: 2 vestibulares completos 

  Residência Médica: 2 concursos completos e 1 complementar

Balanço Social

Candidatos ao vestibular - 16.527
Professores capacitados - 44

Total - 16.571

Público atendido

23
AEE - Balanço Social 2013

Processo Seletivo 2013/2



Coordenadoria dos Laboratórios Básicos

Laboratórios de Ciências Básicas que atendem aos cursos da área de Saúde: Ciências 
Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e Cursos 
Superiores de Tecnologia (Gastronomia, Estética e Radiologia). O complexo LABBAS possui 10 
laboratórios específicos assim distribuídos:

 Laboratório de Microbiologia e Imunologia 

 Laboratório de Microscopia I 

 Laboratório de Microscopia II 

 Laboratório de Anatomia Humana I 

 Laboratório de Anatomia Humana II 

 Laboratório Multidisciplinar de Química I 

 Laboratório Multidisciplinar de Química II 

 Laboratório Multidisciplinar de Química III 

 Laboratório de Entomologia

 Biotério

Projetos e Ações de destaque 

 Assistência às aulas práticas dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação.

 Assistência às monitorias dos Cursos de Graduação.

 Assistência aos projetos de TCC e PBIC.

 Controle da qualidade da água da AEE – Poço Artesiano, Parque Aquático e Piscinas do 
curso de Fisioterapia.

 Programas de Extensão – UniEVANGÉLICA Aberta – Visitas aos Laboratórios.
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 Laboratório Multidisciplinar de Química I  Laboratório de Anatomia Humana I

Comissão de Seleção – COMSEL 

A Comissão de Seleção – COMSEL - acompanha, apoia, avalia e executa os processos seletivos 
para ingresso nos cursos de graduação das mantidas da AEE, assegurando agilidade, segurança 
e excelência no processamento dos dados. Avalia permanentemente os processos seletivos 
realizados; discute a infraestrutura de controle de ocupação de vagas com registro de propostas 
de melhorias e inovações.

Projetos e Ações de destaque

 Adoção de medidas de aprimoramento que conduzam à transparência dos processos 
seletivos, visando superar as limitações e fragilidades a que estão afeitos.

 Análise dos índices de erros e acertos nas provas.

 Aplicação de curso sobre normas de elaboração de prova de questões de múltipla escolha 
e de curso de capacitação de professores corretores de redação nos processos seletivos.

Total de concursos realizados: 21

  Anápolis: 3 vestibulares completos e 5 vestibulares continuados

  Ceres: 2 vestibulares completos

  Goianésia: 2 vestibulares completos e 4 vestibulares continuados

  Raízes: 2 vestibulares completos 

  Residência Médica: 2 concursos completos e 1 complementar

Balanço Social

Candidatos ao vestibular - 16.527
Professores capacitados - 44

Total - 16.571

Público atendido
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Comissão Própria de Avaliação – CPA 

A CPA tem como finalidade planejar e desenvolver ações de avaliação institucional. O objetivo da 
CPA é promover a cultura de avaliação institucional e autoavaliação dos cursos, envolvendo os 
diversos setores da UniEVANGÉLICA, articulada ao processo de gestão acadêmica, com vistas à 
promoção contínua de melhorias.

Projetos e Ações de destaque 

 Apoio às autoavaliações dos cursos 

 Elaboração de instrumentos de coleta de dados

 VII Seminário de Avaliação Institucional 

 III Encontro das Subcomissões Internas de Avaliação (SIAs)

 Simulação de avaliação in loco (SEA) 

 Avaliação das alterações de matriz (SEA) 

 Seminário ENADE

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)

O Pibid é um programa da CAPES que visa ao aperfeiçoamento e a valorização da formação de 
professores para a educação básica.

Objetivos do Programa
 incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;

 contribuir para a valorização do magistério;

 elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 
promovendo a integração entre educação superior e educação básica;

 inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem;

 incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como 
coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de 
formação inicial para o magistério; e
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Evento Público Alvo Público Atendido 
VII Seminário de Avaliação 

Institucional e III Encontro das 
Subcomissões Interna de 

Avaliação 

Diretores de curso, professores 
integrantes das Subcomissões 

Interna de Avaliação 
88 participantes 

Simulações de avaliação 
Cursos em processo de visita do 

INEP/MEC 
12 cursos 

Seminário ENADE Alunos dos cursos da área da saúde 349 
Palestra motivacional sobre a 

carreira acadêmica e o ENADE 
Alunos dos cursos da área da saúde 349 

Avaliação de matrizes Cursos 
52 avalições de propostas 
de matrizes e alterações 
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 contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 
elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.

Nº de Subprojetos: 03
 Curso de Licenciatura em Educação Física – 16 bolsistas

 Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – 10 bolsistas

 Curso de Licenciatura em Pedagogia – 20 bolsistas

 Nº de escolas parceiras: 02

 Nº de alunos das escolas parceiras atendidos pelo programa: 1.191

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde tem a finalidade de apontar e 
descrever as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e 
riscos, no âmbito da UniEVANGÉLICA, contemplando os aspectos referentes à geração, 
segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição 
final, bem como as ações de proteção à saúde e ao meio ambiente. Estas ações são realizadas de 
acordo com a RDC ANVISA 306/04 (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a Resolução 
CONAMA 358/05 (Conselho Nacional de Meio Ambiente).

Projetos e Ações de destaque

 Obtenção do Alvará Institucional de Funcionamento da Vigilância Sanitária. 

 Acompanhamento do Protocolo de Intenções em relação aos Termos de Intimação da 
Vigilância Sanitária.

 Acompanhamento do Controle de Pragas e Vetores - Dedetização trimestral.

 Acompanhamento das ações de combate à DENGUE.

 Acompanhamento do Contrato de Prestação de Serviço para coleta mensal (40 Kg) de 
resíduos químicos.

 SESMT – Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (NR 4) - 
Encaminhamento de pedidos de consultas, exames clínicos e cirurgias.

 Programa de Álcool Gel: Disponibilizar álcool gel em pontos estratégicos da instituição.
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Comissão Própria de Avaliação – CPA 

A CPA tem como finalidade planejar e desenvolver ações de avaliação institucional. O objetivo da 
CPA é promover a cultura de avaliação institucional e autoavaliação dos cursos, envolvendo os 
diversos setores da UniEVANGÉLICA, articulada ao processo de gestão acadêmica, com vistas à 
promoção contínua de melhorias.

Projetos e Ações de destaque 

 Apoio às autoavaliações dos cursos 

 Elaboração de instrumentos de coleta de dados

 VII Seminário de Avaliação Institucional 

 III Encontro das Subcomissões Internas de Avaliação (SIAs)

 Simulação de avaliação in loco (SEA) 

 Avaliação das alterações de matriz (SEA) 

 Seminário ENADE

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)

O Pibid é um programa da CAPES que visa ao aperfeiçoamento e a valorização da formação de 
professores para a educação básica.

Objetivos do Programa
 incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;

 contribuir para a valorização do magistério;

 elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 
promovendo a integração entre educação superior e educação básica;

 inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem;

 incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como 
coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de 
formação inicial para o magistério; e
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Interna de Avaliação 
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Simulações de avaliação 
Cursos em processo de visita do 

INEP/MEC 
12 cursos 

Seminário ENADE Alunos dos cursos da área da saúde 349 
Palestra motivacional sobre a 

carreira acadêmica e o ENADE 
Alunos dos cursos da área da saúde 349 

Avaliação de matrizes Cursos 
52 avalições de propostas 
de matrizes e alterações 
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 contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 
elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.

Nº de Subprojetos: 03
 Curso de Licenciatura em Educação Física – 16 bolsistas

 Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – 10 bolsistas

 Curso de Licenciatura em Pedagogia – 20 bolsistas

 Nº de escolas parceiras: 02

 Nº de alunos das escolas parceiras atendidos pelo programa: 1.191

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde tem a finalidade de apontar e 
descrever as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e 
riscos, no âmbito da UniEVANGÉLICA, contemplando os aspectos referentes à geração, 
segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição 
final, bem como as ações de proteção à saúde e ao meio ambiente. Estas ações são realizadas de 
acordo com a RDC ANVISA 306/04 (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a Resolução 
CONAMA 358/05 (Conselho Nacional de Meio Ambiente).

Projetos e Ações de destaque

 Obtenção do Alvará Institucional de Funcionamento da Vigilância Sanitária. 

 Acompanhamento do Protocolo de Intenções em relação aos Termos de Intimação da 
Vigilância Sanitária.

 Acompanhamento do Controle de Pragas e Vetores - Dedetização trimestral.

 Acompanhamento das ações de combate à DENGUE.

 Acompanhamento do Contrato de Prestação de Serviço para coleta mensal (40 Kg) de 
resíduos químicos.

 SESMT – Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (NR 4) - 
Encaminhamento de pedidos de consultas, exames clínicos e cirurgias.

 Programa de Álcool Gel: Disponibilizar álcool gel em pontos estratégicos da instituição.
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Clínicas, laboratórios básicos e laboratórios específicos

Atelier I
Atelier II
Atelier III
Laboratório Pedagógico
Laboratório de Matemática
Brinquedoteca
Câmara Úmida
Laboratório de informática 1
Laboratório de Informática 2
Laboratório de Informática 3
Laboratório de Informática 4
Laboratório de Informática 5
Laboratório de Informática 6
Laboratório de Informática do Colégio Couto Magalhães
Laboratório de Informática do Colégio Couto Júnior
Laboratório Morfofuncional I
Laboratório Morfofuncional II
Fábrica de Tecnologia Turing
Laboratório de Pesquisa - Mestrado
Laboratório Cozinha Escola I
Laboratório Cozinha Escola II
Laboratório de Estética
Laboratório de Cosmética
Núcleo de Prática Jurídica - Escritório Modelo
Núcleo de Término de Curso
Núcleo de Atividades Complementares (NAC)
Núcleo de Atividades Simuladas - Cartório Modelo
Clínica Radiológica
Laboratório de Interpretação Radiológica 
Laboratório de Prótese
Laboratório de Materiais Profissionalizantes I
Laboratório de Materiais Profissionalizantes II
Clínica Odontológica de Ensino
Central de Esterilização
Parque Aquático
Ginásio de Esportes
 Laboratório de Judô 
 Laboratório de Ginástica Artística/Olímpica 
 Laboratório de Dança - Palco 
 Laboratório Academia Escola
Laboratório de Avaliação Física
Campo de Futebol 
Pista de Atletismo
Posto de Atendimento em Enfermagem – UniCUIDAR
Laboratório de Enfermagem I

Balanço Social
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Laboratório de Informática 1

Farmácia Escola - Manipulação

Laboratório de Enfermagem II
Laboratório de Enfermagem III
Clínica Escola de Fisioterapia - UniFISIO
Sala da Prensa (Máquina Universal de Ensaio de Tração e Compressão)
Laboratório de Fisioterapia I
Laboratório de Fisioterapia II
Laboratório de Fisioterapia III
Farmácia Escola
Farmácia Escola – Manipulação
Laboratório de Análise de Alimentos e Bromatologia
Trilha Ecológica do Tucano
Centro de Simulações Avançadas I
Centro de Simulações Avançadas II
Centro de Simulações Avançadas III
Laboratório Experimental de Técnicas Cirúrgicas
Laboratório de Habilidades Médicas (12 estações)
Laboratórios Multidisciplinares de Química I
Laboratórios Multidisciplinares de Química II
Laboratórios Multidisciplinares de Química III
Almoxarifado de Química
Laboratório de Microbiologia e Imunologia
Laboratório de Microscopia I
Laboratório de Microscopia II
Laboratório de Anatomia Humana I
Laboratório de Anatomia Humana II
Laboratório de apoio - Ossário e Sala dos tanques com formol
Laboratório de Física
Depósito Externo de Resíduos Químicos (LABBAS e Farmácia) e Resíduos de Saúde (Odontologia)
Depósito Externo de Resíduo ISE/Colégio Couto Magalhães 
Laboratório de Conforto de Ambientes
Laboratório de Maquete
Laboratório de Topografia
Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica
Laboratório de Química e Saneamento Básico
Laboratório de Materiais, Estruturas e Solos
Laboratório de Física, Eletricidade e Instalações Elétricas
Laboratório Aeronáutico, Motores e Vibrações
Laboratório de Ciências Térmicas
Laboratório de Materiais e Ensaios Mecânicos
Laboratório de Automação e Controle
Laboratório de Manutenção
Laboratório de Metrologia
Laboratório de Processos de Fabricação
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9.961
Público atendido

Balanço SocialBalanço Social

Atelier I

Centro de Simulações Avançadas I
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 Laboratório Academia Escola
Laboratório de Avaliação Física
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Laboratório de Enfermagem I
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Laboratório de Informática 1

Farmácia Escola - Manipulação

Laboratório de Enfermagem II
Laboratório de Enfermagem III
Clínica Escola de Fisioterapia - UniFISIO
Sala da Prensa (Máquina Universal de Ensaio de Tração e Compressão)
Laboratório de Fisioterapia I
Laboratório de Fisioterapia II
Laboratório de Fisioterapia III
Farmácia Escola
Farmácia Escola – Manipulação
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Trilha Ecológica do Tucano
Centro de Simulações Avançadas I
Centro de Simulações Avançadas II
Centro de Simulações Avançadas III
Laboratório Experimental de Técnicas Cirúrgicas
Laboratório de Habilidades Médicas (12 estações)
Laboratórios Multidisciplinares de Química I
Laboratórios Multidisciplinares de Química II
Laboratórios Multidisciplinares de Química III
Almoxarifado de Química
Laboratório de Microbiologia e Imunologia
Laboratório de Microscopia I
Laboratório de Microscopia II
Laboratório de Anatomia Humana I
Laboratório de Anatomia Humana II
Laboratório de apoio - Ossário e Sala dos tanques com formol
Laboratório de Física
Depósito Externo de Resíduos Químicos (LABBAS e Farmácia) e Resíduos de Saúde (Odontologia)
Depósito Externo de Resíduo ISE/Colégio Couto Magalhães 
Laboratório de Conforto de Ambientes
Laboratório de Maquete
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Laboratório de Química e Saneamento Básico
Laboratório de Materiais, Estruturas e Solos
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Laboratório Aeronáutico, Motores e Vibrações
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Biblioteca

A biblioteca da UniEVANGÉLICA atende aos diversos cursos e segmentos da instituição em suas 
necessidades de documentação e informação nas áreas do conhecimento específico de sua 
atuação. Tem como objetivo a contribuição para a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e 
da extensão na instituição. 

Serviços

  Consultas ao acervo (catálogo local e online)

Empréstimo domiciliar e entre bibliotecas

 Renovações e reservas pela internet

 Serviços enviados por e-mail: aviso de data de devolução próxima e aviso de reserva 
disponível

 Acesso ao Portal de Periódicos Capes

 Acesso à internet

  Sala de Pesquisa 

  Orientação para uso de normas técnicas para trabalhos científicos

  Levantamento Bibliográfico

  Comutação Bibliográfica (Comut e Bireme)

  Visitas orientadas e treinamento de usuários

 Intercâmbio de periódicos

 Restauração de obras danificadas

Acervo

Ítem  
Quantidade 

           Títulos Volumes/Exemplares 
Livros  1.813 8.715 

Periódicos  624 18.925 

Multimídia (CDSs/DVDs)  1.862 2.616 

Monografias/teses/dissertações  2.994 3.266 
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Biblioteca Central

Secretaria Geral de Cursos 

A Secretaria Geral é o órgão central das atividades acadêmicas de graduação. É responsável por 
manter atualizados e organizados os registros acadêmicos e expedir diversos documentos; 
atender o aluno durante toda a sua vida acadêmica; efetuar matrículas e rematrículas; manter o 
controle e o registro acadêmico; promover a integralização curricular; expedir e registrar 
diplomas.

O controle acadêmico é gerenciado pelo Lyceum, sistema de Gestão Acadêmica e Financeira. O 
aluno consulta horários, agenda, calendário de provas, notas, faltas, histórico e sua situação 
financeira. Pode, também, acessar materiais didáticos disponibilizados pelos docentes, 
acompanhar as atividades complementares, estágios e desenvolvimento de monografias. 

Os docentes podem consultar informações sobre alunos, turmas e horário de aulas, agendar 
provas, lançar notas e faltas e publicar material didático.

O sistema dispõe, ainda, de inúmeros relatórios para gestão administrativa, financeira e 
acadêmica.

Instituições 
Alunos matriculados na 

graduação 2013 

UniEVANGÉLICA - Anápolis 6886 

UniEVANGÉLICA - Ceres 405 

TOTAL 7.291 
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação 
Comunitária

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária (ProPPE) tem a seu 
mister a elaboração e execução de políticas que desenvolvam na instituição o ensino de pós-
graduação, a pesquisa e as ações de extensão. E, neste sentido, tem como foco a apreensão da 
realidade para nela atuar, na procura da efetivação da indissociabilidade do ensino, pesquisa e 
extensão. 

Também, compreendendo a importância do empreendedorismo, da inovação e da transferência 
de tecnologia, a ProPPE tem implementado a política institucional da inovação com vista ao 
relacionamento com o setor empresarial, sendo responsável pelo Núcleo de Inovação 
Tecnológica (NIT) e pela incubação de empresas (UniINCUBADORA). 

Órgãos de apoio à Pró-Reitoria de Pós-Graduação , Pesquisa, Extensão e Ação 
Comunitária

Coordenadoria de Pós-Graduação Lato Sensu

A exigência cada vez maior de qualificação e de profissionalização torna a Pós-Graduação um 
campo de atuação disputado por todas as instituições de ensino. É em razão disso e das 
perspectivas que esta área de atuação institucional possibilita que a UniEVANGÉLICA se 
consolide na oferta de cursos de especialização em Anápolis e região. 

A Pós-Graduação Lato Sensu inclui todos os programas destinados à portadores de diploma de 
nível superior, compreendendo cursos de aperfeiçoamento, especialização, atualização e MBAs, 
nas mais diversas áreas do conhecimento e de atuação profissional. Os cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu da UniEVANGÉLICA têm certificação válida em todo o território nacional e 
atendem à Resolução CNE/CES nº 1, de 08 de junho de 2007 do Ministério da Educação, 
Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior. A UniEVANGÉLICA oferece 
cursos de especialização desde 1982. 

Em 2013, os cursos de Pós-Graduação apresentaram o seguinte efetivo de alunos:

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu prestam atendimento à comunidade por meio de 
atendimento odontológico nas áreas de especialização em Endodontia, Ortodontia e 
Implantodontia na Clínica Odontológica e, também, por meio do curso de Pós-Graduação em 
Acupuntura. 

30
AEE - Balanço Social 2013

Cursos Internos - 61
Número de alunos - 1.362

2.725
Total de atendimentos
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Coordenadoria de Pesquisa

A pesquisa, no espaço acadêmico da UniEVANGÉLICA, constitui-se um processo permanente de 
construção do conhecimento. Esta atividade se relaciona com a comunidade científica de duas 
maneiras distintas. A primeira, vinculada à autoformação docente, destinada ao ato de pesquisar 
como momento privilegiado de atualizar, repensar conceitos, aplicar métodos de investigação. A 
segunda direciona atividades desses docentes e pesquisadores à disposição dos discentes para 
que orientem “futuros” pesquisadores/docentes em seus primeiros passos na compreensão da 
lógica da pesquisa e do pensamento científico. Processo que permite criar o hábito da 
investigação e a relação com a coletividade acadêmica e social.

Programa Institucional de Iniciação Científica

A UniEVANGÉLICA desenvolve três modalidades de bolsa de Iniciação Científica:

1 - Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PBIC) - UniEVANGÉLICA

No Edital 2012/2013, lançado no primeiro semestre de 2012, foram inscritos 56 projetos de 
pesquisas, envolvendo 50 Professores Coordenadores, 33 Pesquisadores Docentes. Foram 
submetidos 101 subprojetos com a participação de 136 discentes (bolsistas e voluntários). 

2 - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq) 

No Edital 2012/2013 lançado no primeiro semestre de 2012, foram inscritos 15 projetos de 
pesquisas envolvendo a participação de 14 Professores Coordenadores e 12 Professores 
Voluntários, e cadastrados 14 subprojetos com a participação de 34 discentes (bolsistas e 
voluntários).

3 - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(PIBITI-CNPq)

Durante o segundo semestre de 2012, o CNPq aprovou 2 bolsas para a criação do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI). O 
programa é um incentivo à produção de pesquisas de caráter inovador. 

Público Atingido 
Projetos 43 

Professores Coordenadores 40 
Pesquisadores Docentes 30 

Alunos Bolsistas 78 

Alunos Voluntários 38 

Público atingido pelo PIBIC e PIBITI 

Projetos 12 
Professores Coordenadores 12 

Pesquisadores Docentes 14 
Alunos Bolsistas 12 

Alunos Voluntários 16 
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Ciência sem Fronteiras

Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e 
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio 
do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas 
respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes – e Secretarias de Ensino Superior e de 
Ensino Tecnológico do MEC.

Universidades: 
Carleton University / Cidade: Ottawa - Ontario / Pais: Canada 
Periodo de vigencia: 01 - Junho - 2013 ate 30 - Dezembro - 2014
University of Ontario Institute of Technology - Cidade:Oshawa / Pais: Canada 
Periodo de vigencia Vigência 01/09/2013 a 31/08/2014 

Coordenadoria de Extensão

A concepção de Extensão, proposta pela UniEVANGÉLICA, tem como alicerce o princípio 
constitucional da indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa. Trata-se de um processo 
interdisciplinar que promove a interação transformadora entre a instituição e outros setores da 
sociedade, por meio de ações realizadas por alunos da graduação sob a orientação de seus 
professores, com a finalidade de socializar o saber acadêmico.

As ações de extensão contribuem para as transformações no processo pedagógico bem como 
para o desenvolvimento humanitário, prática essa que contempla o propósito missionário da 
instituição.

As práticas extensionistas têm sido executadas com qualidade técnica e científica pelo corpo 
docente, discente e técnico-administrativo da instituição e atendem de forma significativa a um 
contingente populacional local, regional e nacional.
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Número de participantes - 02

Ações Quantidade Público 
Cursos de Extensão 68 804 
Cursos de Formação 21 662 

Eventos / Prestação de Serviços 241 54501 
Programas / Projetos 111  51923 

Total  463 107.890 

UniCIDADÃ Itinerante - Ouro Verde de Goiás - 28/09/2013 UniCIDADÃ Itinerante | Dia de Ação Social - 17/08/2013
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Total de ações de extensão por curso/departamento e modalidade

Público atendido - 2.494

Curso de Administração

Público atendido - 209

Curso de Agronomia

Público atendido - 2.896

Curso de Arquitetura

Eventos/Prestação - 7
Programas/Projetos - 2

Eventos/Prestação - 1
Programas/Projetos - 7

Eventos/Prestação - 5
Programas/Projetos - 1

Público atendido - 19

Biblioteca

Público atendido - 203

Curso de Biologia

Público atendido - 21.486

Capelania

Cursos - 1 Programas/Projetos - 2 Programas/Projetos - 9

Público atendido - 318

Cursos de Extensão 
- Línguas

Público atendido - 1.243

Núcleo de Assuntos
Intenacionais

Cursos - 14 Eventos/Prestação - 4

Público atendido - 1.452

Curso de Direito - Ceres

Público atendido - 4.211

Curso de Direito - Anápolis

Público atendido - 9.296

Curso de Educação Física

Eventos/Prestação - 6 Eventos/Prestação - 29
Programas/Projetos - 5

Eventos/Prestação - 4
Programas/Projetos - 5
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Público atendido - 804

Curso de Extensão

Cursos - 86

Dia da Beleza na Unidade Oncológica de Anápolis (UOA)- 18/10/20132ª Gincana Solidária do curso de Medicina - 12 a 25/03/2013

Balanço Social



Ciência sem Fronteiras

Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e 
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio 
do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas 
respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes – e Secretarias de Ensino Superior e de 
Ensino Tecnológico do MEC.

Universidades: 
Carleton University / Cidade: Ottawa - Ontario / Pais: Canada 
Periodo de vigencia: 01 - Junho - 2013 ate 30 - Dezembro - 2014
University of Ontario Institute of Technology - Cidade:Oshawa / Pais: Canada 
Periodo de vigencia Vigência 01/09/2013 a 31/08/2014 

Coordenadoria de Extensão

A concepção de Extensão, proposta pela UniEVANGÉLICA, tem como alicerce o princípio 
constitucional da indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa. Trata-se de um processo 
interdisciplinar que promove a interação transformadora entre a instituição e outros setores da 
sociedade, por meio de ações realizadas por alunos da graduação sob a orientação de seus 
professores, com a finalidade de socializar o saber acadêmico.

As ações de extensão contribuem para as transformações no processo pedagógico bem como 
para o desenvolvimento humanitário, prática essa que contempla o propósito missionário da 
instituição.

As práticas extensionistas têm sido executadas com qualidade técnica e científica pelo corpo 
docente, discente e técnico-administrativo da instituição e atendem de forma significativa a um 
contingente populacional local, regional e nacional.

32
AEE - Balanço Social 2013

Número de participantes - 02

Ações Quantidade Público 
Cursos de Extensão 68 804 
Cursos de Formação 21 662 

Eventos / Prestação de Serviços 241 54501 
Programas / Projetos 111  51923 

Total  463 107.890 

UniCIDADÃ Itinerante - Ouro Verde de Goiás - 28/09/2013 UniCIDADÃ Itinerante | Dia de Ação Social - 17/08/2013

Associação Educativa Evangélica UniEVANGÉLICA | REITORIA | - PROPPE

Total de ações de extensão por curso/departamento e modalidade

Público atendido - 2.494

Curso de Administração

Público atendido - 209

Curso de Agronomia

Público atendido - 2.896

Curso de Arquitetura

Eventos/Prestação - 7
Programas/Projetos - 2

Eventos/Prestação - 1
Programas/Projetos - 7

Eventos/Prestação - 5
Programas/Projetos - 1

Público atendido - 19

Biblioteca

Público atendido - 203

Curso de Biologia

Público atendido - 21.486

Capelania

Cursos - 1 Programas/Projetos - 2 Programas/Projetos - 9

Público atendido - 318

Cursos de Extensão 
- Línguas

Público atendido - 1.243

Núcleo de Assuntos
Intenacionais

Cursos - 14 Eventos/Prestação - 4

Público atendido - 1.452

Curso de Direito - Ceres

Público atendido - 4.211

Curso de Direito - Anápolis

Público atendido - 9.296

Curso de Educação Física

Eventos/Prestação - 6 Eventos/Prestação - 29
Programas/Projetos - 5

Eventos/Prestação - 4
Programas/Projetos - 5
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Público atendido - 804

Curso de Extensão

Cursos - 86

Dia da Beleza na Unidade Oncológica de Anápolis (UOA)- 18/10/20132ª Gincana Solidária do curso de Medicina - 12 a 25/03/2013

Balanço Social
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Público atendido - 15.354

Curso de Enfermagem

Público atendido - 55

Mestrado

Eventos/Prestação - 1
Eventos/Prestação - 28
Programas/Projetos - 8

Curso de Engenharia
da Computação

Público atendido - 443

Curso de Eng. Mecânica

Público atendido - 2.854

Curso de Famárcia

Público atendido - 791

Eventos/Prestação - 4
Programas/Projetos - 2

Eventos/Prestação - 2
Eventos/Prestação - 12
Programas/Projetos - 7

Público atendido - 11.816

Curso de MedicinaCurso de Fisioterapia

Público atendido - 2.937

Eventos/Prestação - 18
Programas/Projetos - 7

Eventos/Prestação - 36
Programas/Projetos - 17
Cursos - 4

Público atendido - 3.834

Curso de Odontologia

Eventos/Prestação - 5
Programas/Projetos - 7

Público atendido - 5.365

Instituto Superior
de Educação

Eventos/Prestação - 6
Programas/Projetos - 27

UniCIDADÃ Itinerante | Ação na Comunidade - 29/08/2013
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Público atendido - 238

UniINCUBADORA

Eventos/Prestação - 1

Pró-Reitoria Acadêmica

Público atendido - 9.808

UniATENDER

Público atendido - 2.341

Eventos/Prestação - 13
Programas/Projetos - 1
Cursos - 8

Público atendido - 6.663

Cursos Superiores
de Tecnologia

Eventos/Prestação - 40
Programas/Projetos - 1

Eventos/Prestação - 14
Programas/Projetos - 1

Total - Público atendido

107.890
Público atendido - 716

Cursos Sistemas
de Informação 

Eventos/Prestação - 5

6ª Mostra Acadêmica de Fisioterapia - 06 e 07/06/2013

IV Circuito Anapolino de Corridade Rua 4ª etapa - 15/06/20131ª Caminhada Antidrogas nos Bairros - 29/05/2013

VI Mostra de Cinema Japonês - 22/08/2013

Balanço Social
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Cursos de Extensão 

Os cursos de extensão universitária da UniEVANGÉLICA são desenvolvidos em quatro vertentes:

Cursos livres: abrangem as necessidades urgentes do mercado de trabalho, dentro de uma visão de 
atualização e qualificação.

Cursos de disciplinas especiais: são direcionados aos estudantes de graduação que tenham deixado 
de cursar alguma disciplina exigida na matriz curricular. Neste caso, o estudante pode pedir 
aproveitamento de crédito.

Centro de Línguas: oferece cursos de formação em línguas, levando os aprendizes a se 
conscientizarem das variedades linguísticas e culturais.

Concursos: oferece matérias básicas e específicas dos concursos de abrangência nacional, regional e 
municipal, considerando as especificidades de cada um.

Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente 

O Programa de Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, com suas duas linhas de 
pesquisa: (1) Sociedade, Políticas Públicas e Meio Ambiente e (2) Tecnologias e Meio Ambiente, 
teve, em 2013, uma programação diversa e importante tanto para a UniEVANGÉLICA quanto para 
a região de Anápolis.

Livros publicados:

1. História Ambiental: Fronteiras, recursos naturais e proteção da natureza - Organizadores: 
Sandro Dutra e Silva, Giovana Galvão Tavares, José Augusto Drummond e José Luiz de 
Andrade Franco (parceria entre a UniEVANGÉLICA e o Centro de Desenvolvimento Sustentável 
da Universidade de Brasília CDS/UnB).

2. Anápolis e Meio Ambiente: Novos Olhares - Organizadores: Francisco Itami Campos, 
Josana de Castro Peixoto. Livro composto de artigos originários de dissertações defendidas no 
Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente e que versavam sobre a cidade e o 
município de Anápolis. Lançado em 29 de julho, em comemoração aos 106 anos do município, 
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Unidade ANÁPOLIS  

CURSOS QTD. PÚBLICO 

DISCIPLINAS ESPECIAIS 55 460 

CURSOS LIVRES 20 246 

LÍNGUAS 14 318 

TOTAL 89 1024 

Unidade CERES 

CURSOS QTD. PÚBLICO 

DISCIPLINAS ESPECIAIS 5 26 
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na terceira edição do projeto Anápolis em Letras, Fatos e Imagens. 
3. Entre Lugares: Espaços Interdisciplinares em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente - 

Organizadores: Genilda Darc Bernardes, Ricardo Antonio Gonçalves Teixeira e Roberto Prado 
de Morais ( in memorian) 

4. Fronteira Cerrado: Sociedade e Natureza no Oeste do Brasil - Organizadores: Sandro Dutra 
e Silva, José Paulo Pietrafesa, José Luiz Andrade Franco, José Augusto Drummond e Giovana 
Galvão Tavares.

Projetos aprovados com financiamento

1. PROJETO PROCAD NOVAS FRONTEIRAS – CAPES: aprovado em 2009 com recurso para 
ser investido na qualificação de professores e mestrandos até 2013. Instituição associada: 
Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Projeto coordenado pela Profa. Genilda Bernardes 
que tem um aporte financeiro de R$ 300.000,00, aplicados nos quatro anos de duração.  

2. PROJETO PROPOS – FAPEG  – aprovado em 2011 para o fortalecimento de programas de 
pós-graduação stricto sensu com a finalidade de viabilizar publicações de livros e participação 
de professores em eventos científicos no Brasil. Projeto coordenado pelo Prof. Sandro Dutra 
teve aporte financeiro de R$ 40.000,00 que foram utilizados na publicação de livros e no apoio 
aos pesquisadores em participação em congressos no Brasil e no Exterior.

3. Edital 09/2012 FAPEG – Bolsas para estágio de Pós-doutorado para professores inseridos em 
Programas de Pós-Graduação em Goiás. Os professores Sandro Dutra e Josana Peixoto foram 
aprovados nesse edital e desenvolvem pesquisas na Universidade de Brasília e Universidade 
Federal de Goiás. 

4. Edital 11/2012 FAPEG – Projeto aprovado, coordenado pelo Prof. Dr. Sandro Dutra com valor de 
R$ 120.000,00 para fomento a pesquisas e publicações. O edital tem por finalidade apoiar o 
desenvolvimento de Programas de Pós-Graduação com sede no Estado de Goiás. 

5. Edital Capes nº 51/2012 – Pró-Equipamentos Comunitárias - O projeto, baseado na pesquisa 
sobre História Ambiental e Biodiversidade, com estudos sobre a devastação das Matas de São 
Patrício, microrregião de Ceres, Goiás, aprovado para compra de equipamentos que serão 
utilizados para pesquisas de bio-prospecção e estudos morfoanatômicos e extração de óleos 
essenciais da flora do Bioma Cerrado e para contribuir para o aumento das coleções biológicas 
do estado de Goiás e o reconhecimento dos tipos fito fisionômicos do Cerrado. 

6. Edital 12/2012 FAPEG – Projeto aprovado para as alunas Áurea Marchetti Bandeira e Cácia 
Rosa de Paiva, com aporte financeiro de R$ 50.000,00 para aquisição de equipamentos e 
coordenado pelo Prof. Sandro Dutra e Silva.

Núcleo de Inovação Tecnológica

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) foi criado para intermediar a relação entre o pesquisador 
e os órgãos de fomento para pesquisas, empresários e a Academia. Incentiva o 
empreendedorismo inovador, a implementação de uma gestão de transferência de tecnologia e 
propriedade intelectual.

Sua missão é disseminar a importância da prática da pesquisa científica voltada à inovação e ao 
empreendedorismo, as relações entre a UniEVANGÉLICA e a sociedade civil, empresarial, 
agências públicas e privadas para a transferência de tecnologia, em contribuição ao 
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desenvolvimento tecnológico, social e cultural da região de Anápolis e seu entorno.

O NIT tem como visão tornar-se o maior e mais conceituado Núcleo de Inovação Tecnológica de 
Anápolis e seu entorno.

Valores: Inovação; Tecnologia; Empreendedorismo; Pesquisa.

Atividades em 2013

 Utilização de recursos provenientes da FAPEG (Edital 14/2012) para confecção de pastas, 
folders, cartões, pôsteres e lápis do NIT.

 Participação na Chamada Pública 92/2013 CNPq (estruturação de NIT).

 Chamadas, editais e prêmios divulgados para diretores e docentes: 36

 Divulgação de eventos regionais e nacionais: 4

 Publicações diversas sobre Inovação: 3

 Publicação e fotos CIPPEX: 4

 Outras publicações relacionadas ao empreendedorismo inovador: 3

 Criação de uma página do NIT/UniEVANGÉLICA no Facebook 
(facebook.com/nit.unievangelica).

 Participação no VII FORTEC (Belo Horizonte – MG).

 Visita Técnica ao PADETEC (UFCE – Fortaleza –CE).

 Visitas e estreitamento de relações com as seguintes entidades: Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Anápolis, Associação Comercial Industrial de Anápolis - ACIA, Sebrae/Anápolis, 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG, Secretaria Estadual de 
Ciências e Tecnologia – SECTEC, Secretaria Municipal de Ciências e Tecnologia, Fórum 
Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia – FORTEC.

 Promoção em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis da Palestra 
“Registro de Marcas e Patentes e Propriedade Intelectual”, com o Advogado e Ms. Daniel 
Adensohn no CIPPEX/2013.

 Minicursos promovidos: Empreendedorismo e Inovação; Jogos Empresariais; O perfil do 
Empreendedor.

 Visita Técnica na empresa Tetrapet Embalagens Ltda., no Distrito Agropecuário de 
Anápolis.

 Divulgação do edital TECNOVA pela FAPEG na UniEVANGÉLICA.

UniINCUBADORA

A UniINCUBADORA estimula o empreendedorismo e a competitividade por meio de negócios 
com potencial e perspectiva de mercado, ampliando e criando condições favoráveis ao seu 
fortalecimento com apoio de parceiros importantes, gerando, assim, um ciclo de desenvolvimento 
socioeconômico local e regional. 

A incubadora é um instrumento de capacitação profissional de jovens talentos, facilitando sua 
inserção no mercado de trabalho, tanto como empregados qualificados quanto como jovens 
empresários inovadores.

Até o ano de 2013, mais de R$ 873 mil reais de recursos públicos foram prospectados e captados 
para beneficiar tanto o projeto da UniINCUBADORA quanto as empresas incubadas.
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As principais empresas incubadas beneficiárias das atividades desenvolvidas pela UniINCUBADORA 
são:

upperTec (graduada): O empreendimento é uma empresa de Tecnologia da Informação voltado 
para o uso de tecnologias Web. A empresa traz em sua essência o contato direto com o cliente 
com o objetivo de atender às suas necessidade, proporcionando qualidade e satisfação. Um 
ponto positivo da upperTec é o desenvolvimento de sua própria metodologia de desenvolvimento 
de sistemas, que foi estruturada e adaptada, com base nas melhores metodologias existentes, 
para a realidade da empresa.

Ecotire (empresa incubada não residente): A empresa ECOTIRE nasceu de uma atitude 
empreendedora de seu sócio proprietário que vislumbrou na propriedade do seu pai, a 
necessidade de um produto que substituísse a madeira utilizada para cercas rurais, e atendesse o 
consumidor a contento, contribuindo para a preservação do meio Ambiente. Após algumas 
pesquisas, o empresário identificou que pneus não reutilizáveis servem como matéria-prima para 
produção de vários produtos. Hoje, um dos principais produtos da ECOTIRE é BlastMat - 
Cobertura de fogo, mantas fabricadas de pneus inservíveis para explosões de minas para 
construções de linhas de metrôs entre outras, sem maiores danos ao meio ambiente.

Project-UP (empresa incubada residente): É uma empresa que surgiu diante do crescente 
mercado da construção civil e da falta de empresas especializadas em projetos de construção civil 
na cidade de Anápolis. A comercialização será com projetos na área de construção civil. Os 
projetos ofertados são assim descritos: de prevenção a incêndio, hidrossanitário, elétrico e, 
futuramente, projetos de maquete eletrônica, que é a inovação da empresa Project-Up.

Carros em Grupo (projeto pré-incubado): Projeto que foi criado para oferecer a intermediação 
de descontos na compra de veículos novos para grupos de compradores, esse serviço é baseado 
na internet no site www.carroemgrupo.com.br. A principal inovação é a possibilidade que será 
dada aos compradores de veículos para se juntar num ambiente online a outros compradores e 
assim aumentar o seu poder de barganha.

COGNI (empresa incubada não residente): Esta empresa trabalhará com Sistema de 
Ampliação de Letras para portadores de visão subnormal (baixa visão) e idosos. O produto aplica-
se à reabilitação visual e à inclusão de portadores de problemas visuais. O produto, também, pode 
ser utilizado como sistema de auxílio à leitura, na observação de imagens e na visualização de 
rótulos de remédios e de alimentos.

Comitê de Ética em Pesquisa 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UniEVANGÉLICA é um colegiado interdisciplinar, de 
natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e independente, registrado na Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde (Conep/CNS). Foi criado para 
defender os interesses dos participantes de pesquisa resguardando seus direitos em sua 
integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa envolvendo seres 
humanos, oferecendo aos pesquisadores, instituições e principalmente participantes da 
pesquisa, a garantia de respeito aos preceitos éticos e legais vigentes.
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Adensohn no CIPPEX/2013.
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Anápolis.

 Divulgação do edital TECNOVA pela FAPEG na UniEVANGÉLICA.

UniINCUBADORA

A UniINCUBADORA estimula o empreendedorismo e a competitividade por meio de negócios 
com potencial e perspectiva de mercado, ampliando e criando condições favoráveis ao seu 
fortalecimento com apoio de parceiros importantes, gerando, assim, um ciclo de desenvolvimento 
socioeconômico local e regional. 

A incubadora é um instrumento de capacitação profissional de jovens talentos, facilitando sua 
inserção no mercado de trabalho, tanto como empregados qualificados quanto como jovens 
empresários inovadores.

Até o ano de 2013, mais de R$ 873 mil reais de recursos públicos foram prospectados e captados 
para beneficiar tanto o projeto da UniINCUBADORA quanto as empresas incubadas.
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As principais empresas incubadas beneficiárias das atividades desenvolvidas pela UniINCUBADORA 
são:

upperTec (graduada): O empreendimento é uma empresa de Tecnologia da Informação voltado 
para o uso de tecnologias Web. A empresa traz em sua essência o contato direto com o cliente 
com o objetivo de atender às suas necessidade, proporcionando qualidade e satisfação. Um 
ponto positivo da upperTec é o desenvolvimento de sua própria metodologia de desenvolvimento 
de sistemas, que foi estruturada e adaptada, com base nas melhores metodologias existentes, 
para a realidade da empresa.

Ecotire (empresa incubada não residente): A empresa ECOTIRE nasceu de uma atitude 
empreendedora de seu sócio proprietário que vislumbrou na propriedade do seu pai, a 
necessidade de um produto que substituísse a madeira utilizada para cercas rurais, e atendesse o 
consumidor a contento, contribuindo para a preservação do meio Ambiente. Após algumas 
pesquisas, o empresário identificou que pneus não reutilizáveis servem como matéria-prima para 
produção de vários produtos. Hoje, um dos principais produtos da ECOTIRE é BlastMat - 
Cobertura de fogo, mantas fabricadas de pneus inservíveis para explosões de minas para 
construções de linhas de metrôs entre outras, sem maiores danos ao meio ambiente.

Project-UP (empresa incubada residente): É uma empresa que surgiu diante do crescente 
mercado da construção civil e da falta de empresas especializadas em projetos de construção civil 
na cidade de Anápolis. A comercialização será com projetos na área de construção civil. Os 
projetos ofertados são assim descritos: de prevenção a incêndio, hidrossanitário, elétrico e, 
futuramente, projetos de maquete eletrônica, que é a inovação da empresa Project-Up.

Carros em Grupo (projeto pré-incubado): Projeto que foi criado para oferecer a intermediação 
de descontos na compra de veículos novos para grupos de compradores, esse serviço é baseado 
na internet no site www.carroemgrupo.com.br. A principal inovação é a possibilidade que será 
dada aos compradores de veículos para se juntar num ambiente online a outros compradores e 
assim aumentar o seu poder de barganha.

COGNI (empresa incubada não residente): Esta empresa trabalhará com Sistema de 
Ampliação de Letras para portadores de visão subnormal (baixa visão) e idosos. O produto aplica-
se à reabilitação visual e à inclusão de portadores de problemas visuais. O produto, também, pode 
ser utilizado como sistema de auxílio à leitura, na observação de imagens e na visualização de 
rótulos de remédios e de alimentos.

Comitê de Ética em Pesquisa 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UniEVANGÉLICA é um colegiado interdisciplinar, de 
natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e independente, registrado na Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde (Conep/CNS). Foi criado para 
defender os interesses dos participantes de pesquisa resguardando seus direitos em sua 
integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa envolvendo seres 
humanos, oferecendo aos pesquisadores, instituições e principalmente participantes da 
pesquisa, a garantia de respeito aos preceitos éticos e legais vigentes.
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Pareceres - 462
Atendimento à Comunidade Acadêmica - 327



Atividades de prestação de serviços à comunidade 

Ambulatório Avançado de Enfermagem – UniCUIDAR

O UniCUIDAR é o Ambulatório Avançado de Enfermagem, cujo objetivo é prestar assistência 
primária de saúde aos colaboradores, docentes e discentes da UniEVANGÉLICA, bem como 
colaborar com ações multidisciplinares de saúde no atendimento de diversos setores da 
comunidade.

O ambulatório é gerenciado pela equipe do curso de Enfermagem, composta por enfermeiras, 
docentes e acadêmicos de Enfermagem. As ações cuidativas contemplam os componentes da 
educação superior: ensino, pesquisa e extensão, constituindo um espaço apropriado à formação 
do enfermeiro generalista e desenvolvimento de suas competências, particularmente de 
promoção à saúde, autocuidado e segurança das pessoas que trabalham, estudam e frequentam 
a instituição, corroborando para o cumprimento da função social da UniEVANGÉLICA. 

O UniCUIDAR se ocupa da Educação da Saúde Popular e da Saúde da Família, fundamentada na 
Pedagogia Libertadora e princípios de Paulo Freire, adotados globalmente pela Enfermagem e no 
país, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Atribuições do UniCUIDAR: 

 Realizar diferentes modalidades de consulta de enfermagem: clínica, ginecológica, 
pediátrica, obstétrica e voltada para pacientes especiais. 

 Desenvolver ações de educação em saúde.

 Oferecer campo de estágio, pesquisa e extensão aos acadêmicos do curso de 
Enfermagem da UniEVANGÉLICA.

 Prestar atendimento de emergência e respectivos encaminhamentos para rede de 
referência.

 Apoiar as ações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA).

 Atender os casos de acidentes ocupacionais e realizar os devidos encaminhamentos.

 Realizar a vacinação e controlar o estado de imunização dos acadêmicos e funcionários.
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 Desenvolver ações de prevenção e controle da saúde da mulher e do homem. 

 Investigar fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), assim como 
prestar apoio ao autocuidado e controle das complicações. 

 Desenvolver ações de vigilância epidemiológica dentro da instituição.

 Desenvolver ações de extensão universitária voltadas para a promoção da saúde na 
microrregião.

Projetos e ações de destaque 

 Adesão à Política Nacional de Saúde do Homem - PNASH – Desenvolvimento de ações de 
promoção à saúde do homem em parceria com a Secretaria de Estado da saúde de Goiás 
(SES-GO).

 Apoio às ações da Liga de Saúde integral da Mulher. 

Laboratório de Farmácia – Análises Clínicas

O Laboratório de Análises Clínicas do Curso de Farmácia é dotado de excelente infraestrutura 
física, equipamentos de qualidade e pessoal capacitado para a realização de exames na área de 
Análises Clínicas.

Nele são realizados exames de bioquímica, imunologia, urinálise e líquidos corporais, 
parasitologia, bacteriologia, micologia, citopatologia e hematologia.

O laboratório foi implantado para ofertar o estágio na área de análises clínicas aos estudantes do 
curso de Farmácia. É credenciado para o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS), prestando importante serviço à comunidade Anapolina.

O Laboratório de Análises Clinicas recebeu o conceito “EXCELENTE” na avaliação anual de 2013 
feita pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade/ PNCQ da Sociedade Brasileira de 
Análise Clinicas, pelo desempenho nas determinações das amostras - controle de ensaio de 
proficiência.
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Clínica Escola de Fisioterapia

A Clínica Escola de Fisioterapia - UniFISIO, conveniada ao 
Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, preza pelo atendimento de qualidade e 
humanizado nas diferentes áreas da Fisioterapia: 

 Ortopedia, Traumatologia, Reumatologia, DTM, 
Desportiva, Neurologia Adulto e Infantil, Uroginecologia, 
Pré e Pós-Parto;

 Dermatofuncional e Estética;
 Reabilitação Cardiorrespiratória e Metabólica;
 Hidroterapia com protocolos para diferentes tipos de 

tratamento.
Os atendimentos são prestados por estagiários altamente 
capacitados e acompanhados por professores supervisores 
com experiência profissional nas áreas de atendimento.

Objetivo: Contribuir para a formação profissional de 
qualidade, por meio da assistência fisioterapêutica gratuita à 
comunidade de Anápolis-GO e entorno. 

Clínica Odontológica de Ensino 

A Clínica Odontológica de Ensino é voltada para o 
atendimento comunitário e para a formação e aprimoramento 
técnico dos alunos de graduação em Odontologia. Alunos e 
pacientes têm à disposição uma completa infraestrutura 
(laboratórios de dentística, prótese, histologia, bioquímica, 
microbiologia, anatomia, radiologia e outros) que inclui 
materiais e equipamentos para pronto-atendimento, 
emergência, esterilização, clínica e radiologia. A Clínica 
Odontológica de Ensino destina-se ao tratamento nas mais 
diversas áreas da Odontologia, por meio de triagem, que tem 
por objetivo detectar as necessidades do paciente. Este é 
inserido na Clínica de acordo com a complexidade de 
tratamento requerido (restaurações, tratamento de canal, 
prótese, cirurgia, diagnóstico, periodontia, ortodontia, 
odontopediatria, radiologia e serviço de urgência). O 
atendimento é oferecido gratuitamente à comunidade 
carente de Anápolis e em parceria com a Secretaria de Saúde 
e Sistema Único de Saúde (SUS). Além do atendimento local, 
a ação do curso de Odontologia estendeu-se à outras regiões 
do país, como parte dos projetos Uma semana para Jesus, 
no Mato Grosso do Sul, e Projeto Amazonas, atendendo a 
comunidades ribeirinhas. Em formação continuada, o Curso 
de Odontologia ofereceu 11 cursos na Jornada Odontológica, 
com 542 inscritos entre acadêmicos, docentes e cirurgiões 
dentistas.
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Público atendido - 1.500

Clínica de Estética e Cosmética

O Curso de Estética e Cosmética tem como objetivo formar profissionais capacitados para 
trabalhar nos cuidados com o corpo, rosto e cabelo, visando à manutenção da saúde, da beleza e 
do bem-estar. Essa tem sido a busca constante de seu corpo docente na formação desses 
profissionais.

A Clínica de Estética e Cosmética possui uma infraestrutura adequada para melhor qualificar os 
alunos do curso, proporcionando a prática acadêmica por meio do atendimento à comunidade. O 
espaço é amplo, agradável, humanizado, individualizado e qualificado, e conta com aparelhos de 
alta tecnologia. 

Serviços prestados de acordo com as normas de biossegurança exigidas pela Vigilância Sanitária:

 Atendimento na área facial e corporal.

 Salão de beleza. 

Consultoria Empresa Júnior

A Consultoria Empresa Júnior da UniEVANGÉLICA, em funcionamento desde 2001, presta 
consultoria empresarial de forma gratuita a micro e pequenas empresas da cidade de Anápolis e 
região. Em 2013 tornou-se um laboratório avançado de gestão, atuando de forma multidisciplinar, 
com a participação de alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, sob a 
supervisão de técnicos e docentes especializados com grande experiência no mercado.

A Empresa Júnior visa promover o empreendedorismo de forma inovadora, por meio do 
desenvolvimento de habilidades e competências que proporcionem aos seus membros e clientes 
autonomia, criatividade, liderança e visão de mercado para a transformação de ideias em 
negócios competitivos e rentáveis. 

Os clientes da Empresa Júnior podem usufruir de serviços de consultoria nas áreas de marketing, 
recursos humanos, finanças, contabilidade, planejamento estratégico e empreendedorismo. A 
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etapa inicial envolve um amplo processo de diagnóstico organizacional que apontará as áreas da 
organização que deverão ser melhoradas e/ou desenvolvidas. De forma personalizada, 
respeitando as necessidades de cada caso, será recomendada a aplicação de técnicas e 
ferramentas específicas de gestão. 

Neste processo, o empresariado local é beneficiado por poder contar com serviços inovadores e 
de qualidade. A Instituição, de igual forma será beneficiada por ter a oportunidade ímpar de inserir 
acadêmicos de forma precoce em atividades reais da profissão, contextualizando assim teoria e 
prática em situações reais.

Total de atendimentos

 Orientações empresariais: 14

 Vagas de estágio/emprego prospectadas: 140

 Semana do estágio e emprego: 216 atendidos

 Semana acadêmica e cultural: 325 atendidos

 Dia do Administrador: 215 atendidos

 Dia do Contador: 46 atendidos

 Cine Sebrae: 48 atendidos

 Projeto Ciranda: 1.005 atendidos

Núcleo de Prática Jurídica (Anápolis)

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Curso de Direito da UniEVANGÉLICA desenvolve 
atividades de aprendizagem agregadas à teoria apreendida ao longo do 1º ao 8º períodos. Tem o 
objetivo de proporcionar aos acadêmicos uma visão ampliada do Direito, dentro de sua concepção 
prática.

Além de tal perspectiva de ensino e extensão, ressalta-se o caráter de cidadania e de inclusão 
social. Dentro da visão filantrópica da IES, são atendidas pessoas da comunidade, que não podem 
arcar com honorários e custas processuais, cujos valores, muitas vezes, inviabilizam o acesso à 
justiça de qualidade.

Oportuniza-se aos acadêmicos, acesso a todos os ramos do direito e a todas as Justiças: Federal, 
Estadual, Previdenciária, Trabalhista, Cível e Criminal. Proporciona o direcionamento para o 
futuro exercício da carreira escolhida por meio de convênios com a Justiça Federal e o Tribunal 
Regional do Trabalho, já que nestes locais funcionam polos do estágio do curso. 

No NPJ funciona, ainda, o setor de conciliação e mediação, dentro de uma concepção da solução 
de conflitos de maneira não contenciosa, que tende a ganhar corpo no sistema jurídico nacional.
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Núcleo de Prática Jurídica (Campus Ceres)

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Curso de Direito da UniEVANGÉLICA – Campus Ceres tem 
como objetivo concretizar o estágio curricular supervisionado conforme a previsão do Projeto 
Pedagógico do Curso e seu regulamento. Assim as atividades prática simulada e real iniciam a 
partir do 7º sétimo período e terminam no 10º décimo período.

As atividades no escritório modelo desenvolvem a parte teórica de pedir, argumentar, contestar, 
interpor recursos, comportamento ético e técnico nas audiências simuladas e reais A gestão de 
escritório, o marketing pessoal e a ética do advogado são temas discutidos. A conciliação e as 
bancas jurídicas são realizadas no Centro de Pacificação num convênio entre a instituição e o 
Tribunal de Justiça de Goiás.

Academia de Musculação

A academia de musculação é um ambiente amplo que vem constantemente renovando seus 
equipamentos para melhor atender a comunidade interna e externa da UniEVANGÉLICA. Atende 
a todas as faixas etárias por meio de programas de treinamento com pesos, ginástica localizada e 
spinning. 

Objetivos:
 Atender a comunidade.

 Possibilitar aos acadêmicos do curso um campo de estágio.

 Preparar atletas das equipes de Natação e Atletismo.

 Desenvolver pesquisa.

 Possibilitar aos acadêmicos experiências 
múltiplas por meio de diversas disciplinas. 
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ATO TOTAL 

Clientes atendidos  130 

Processos protocolizados 69 

Processos não protocolizados por acordo 11 

Processos Sentenciados 29 

Encaminhamentos para serviços/
outros atendimentos

 
21
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etapa inicial envolve um amplo processo de diagnóstico organizacional que apontará as áreas da 
organização que deverão ser melhoradas e/ou desenvolvidas. De forma personalizada, 
respeitando as necessidades de cada caso, será recomendada a aplicação de técnicas e 
ferramentas específicas de gestão. 
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 Dia do Administrador: 215 atendidos

 Dia do Contador: 46 atendidos

 Cine Sebrae: 48 atendidos

 Projeto Ciranda: 1.005 atendidos

Núcleo de Prática Jurídica (Anápolis)

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Curso de Direito da UniEVANGÉLICA desenvolve 
atividades de aprendizagem agregadas à teoria apreendida ao longo do 1º ao 8º períodos. Tem o 
objetivo de proporcionar aos acadêmicos uma visão ampliada do Direito, dentro de sua concepção 
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Estadual, Previdenciária, Trabalhista, Cível e Criminal. Proporciona o direcionamento para o 
futuro exercício da carreira escolhida por meio de convênios com a Justiça Federal e o Tribunal 
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de conflitos de maneira não contenciosa, que tende a ganhar corpo no sistema jurídico nacional.
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ATO TOTAL 

Ações protocolizadas 709 
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Laboratório de Avaliação Física

O Laboratório de Avaliação Física, está localizado no Ginásio de Esporte da UniEVANGÉLICA. É 
um local planejado para desenvolver pesquisa e extensão universitária por meio do 
desenvolvimento de diversos testes físicos. 

Objetivos:
 Avaliar e reavaliar os indivíduos que fazem programas de exercício físico, facilitando a 

prescrição do treinamento.

 Fomentar a pesquisa no curso.

 Desenvolver habilidades e competências específicas para a avaliação física.

 Auxiliar os acadêmicos no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Cursos (TCC).

Parque Aquático

O Parque aquático da UniEVANGÉLICA é um dos melhores do Estado. Equipado com uma 
piscina semiolímpica aquecida e coberta, além de uma piscina infantil, o local é utilizado pelo 
curso para pesquisa e extensão. Nos últimos anos, tem sediado o Torneio Interfederativo de 
Natação, um dos maiores do País. 

Objetivos:
 Atender a comunidade na Natação e Hidroginástica;

 Possibilitar aos acadêmicos do curso um campo de estágio;

 Preparar atletas para a equipe de Natação;

 Desenvolver pesquisa;

 Desenvolver extensão, com destaque para o Programa Esporte para Todos em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Anápolis.
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 Ligas Acadêmicas 

No curso de Medicina existem, atualmente, 15 ligas atuando nas mais diversas áreas, sendo uma delas 
multidicisplinar,  envolvendo os cursos de Enfermagem, Odontologia, Farmácia e Fisioterapia:

1. LACA - Liga Acadêmica de Cirurgia e Trauma de Anápolis
2. LACACI - Liga Acadêmica de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca
3. LACIPLA - Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica
4. LADIME - Liga Acadêmica de Diabetes e Metabologia da UniEVANGÉLICA
5. LADIPU - Liga Acadêmica de Doenças Infecciosas e Parasitárias da UniEVANGÉLICA
6. LAGA - Liga Acadêmica de Gastroenterologia de Anápolis
7. LAGGUNI - Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia da UniEVANGÉLICA 

(MULTIDISCIPLINAR)
8. LAGO - Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia Dr Osvaldo de Alencar Arraes
9. LANU - Liga Acadêmica de Neurociências da UniEVANGÉLICA
10. LAOH - Liga Acadêmica de Oncologia e Hematologia
11. LAOTO - Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico- Facial
12. LAPSU - Liga Acadêmica de Psiquiatria da UniEVANGÉLICA
13. LIDER - Liga Acadêmica de Dermatologia e Câncer de Pele
14. LISCA - Liga Acadêmica de Saúde da Criança e o Adolescente 
15. LML - Liga Acadêmica de Medicina Legal 

Em 2013, as ligas desenvolveram várias atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Na área de ensino, cada liga promoveu ciclo de palestras e, também, cursos introdutórios para seus 
membros. Ao todo foram ministrados 12 cursos introdutórios para novos membros. A maioria das ligas 
ofereceu oficina no CIPEEX – Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão, promovido pela 
UniEVANGÉLICA. 

As ligas realizaram os seguintes eventos científicos:
 II Jornada de Neurociências

 4ª Jornada de Pediatria de Anápolis

 I Maratona de Endócrinologia

 Eletrocardiograma em 7 passos

Tanto na Jornada de Pediatria quanto na Jornada de Neurociências foram apresentados trabalhos 
desenvolvidos pelos alunos do curso e por pesquisadores de outras instituições de ensino. Foram 
apresentados ao todo 58 trabalhos.

Outra proposta das ligas acadêmicas é desenvolver ações com a comunidade. No ano de 2013, foram 
realizadas 9 atividades de educação em saúde:

Prevenindo a obesidade (LADIME) desenvolvido em escolas.

Ciclo de ações educativas da LACA sobre primeiros socorros desenvolvida com os alunos do Colégio 
Couto Magalhães.

Ações Educativas da LACACI sobre Hipertensão e doença cardíacas para idosos.

Orientações sobre prevenção ao câncer de pele realizadas no Parque Flamboyant e no Sesc do 
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Faiçalville em Goiânia (ambas pela LIDER).

Projeto “O Narigão”, que promoveu orientações sobre o olfato com pessoas que frequentavam o Parque 
Ipiranga (LAOTO).

A LADIPU também desenvolveu atividades educativas sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST) com adolescentes em várias escolas de Anápolis. 

A LAGGUNI desenvolveu 3 projetos contínuos com a comunidade: “Envelhecer com saúde”, envolvendo 
cerca de 1000 idosos do Centro de Convivência para Idosos (CCI) de Anápolis; “Geriatria e Maus tratos” , 
ação de orientação para prevenir maus tratos aos idosos, que foi desenvolvido com alunos das escolas 
municipais de Anápolis; e a oficina o “Processo de Envelhecer” , curso de capacitação oferecido em 
conjunto com o curso de Fisioterapia a mais de 700 jovens da Fundação Integral de Apoio ao Ser de 
Anápolis (FUNSER). A LAGGUNI também participou em parceria com a Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia (SBGG) de atividade de prevenção a Sarcopenia, com idosos no Parque Vaca 
Brava em Goiânia-GO.

Além dessas atividades, a LACACI e a LANU participaram de atividades desenvolvidas pela 
coordenação do curso de medicina com idosos do CCI e com ex-usuários de drogas em um centro de 
reabilitação - Esquadrão resgate.

Essas atividades extensionistas também tiveram caráter de pesquisa e resultaram em produção 
científica com apresentação de trabalhos em eventos científicos regionais e nacionais e publicação de 
resumos em anais de congresso.
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Total de publicação das Ligas  Eventos 

LANU 
Total: 32 trabalhos e 1 resumo 

publicado em anais de 
congresso. 

VI Congresso Goiano de Neurologia – 11 trabalhos. O trabalho “A 
implicação da família na dependência e padrões problemáticos de 
consumo de drogas” recebeu menção honrosa.  
Congresso Brasileiro de Ensino Médico (COBEM) – Recife-PE - 1 
trabalho 
II Jornada de Neurociências de Anápolis – 10 trabalhos  
Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão - CIPEEX – 
4 trabalhos 

LAGGUNI 
Total 11 trabalhos e 7 resumos 

publicados em anais de 
congresso 

7º Congresso Centro-Oeste de Geriatria e Gerontologia (COGER) – 
Brasília – DF – 7 trabalhos 
Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão - CIPEEX – 
4 trabalhos 

LADIME 
Total : 3 trabalhos e um resumo 

publicado em Anais de 
congresso 

10o Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia – 
1 trabalho 
3o Jornada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFG 
– 1 trabalho 
Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão - CIPEEX – 
1 trabalho 

LACACI - 4 trabalhos 
GPEC – Grupo de Pesquisa de Cardiologia – 2 Trabalhos  
Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão - CIPEEX - 2 
Trabalhos  

LADIPU - 5 trabalhos Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão: 5 trabalhos 
LACA 

14 trabalhos 
14 resumos em anais de 

congresso 

XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia - 10 trabalhos  
XXXVI Congresso Brasileiro de Pediatria – 1 trabalho 
II Congresso Brasiliense de Cirurgia – 3 trabalhos 

LISCA - 7 trabalhos 
4ª Jornada de Pediatria de Anápolis  
7 trabalhos 

Total  
76 Trabalhos apresentados 
28 resumos publicados em Anais de Congresso  
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Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI)

O Núcleo de Assuntos Internacionais tem a finalidade de assessorar a Reitoria e as Pró-Reitorias 
nos processos de relacionamentos com organizações internacionais para o desenvolvimento de 
projetos voltados à internacionalização do Ensino Superior e à mobilidade estudantil 
internacional. Visa contribuir com a formação de profissionais que valorizem as relações 
interculturais e sejam capazes de atuarem no contexto empresarial globalizado.

Realiza a prospecção de novos parceiros. Orienta professores e alunos nos protocolos 
necessários aos intercâmbios estudantis nos níveis de graduação e pós-graduação, além de 
buscar parcerias estratégicas para a realização de pesquisas ou ações de extensão em 
ambientes internacionais. 
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Público Atendido 
1º Encontro sobre Internacionalização – Embaixada Americana  186 
A experiência de estudar Relações Internacionais e  
Comercio Exterior – Liberty University  

25
 

Mostra do Cinema Japonês 600 
Mesa Redonda com Embaixadores do Sudeste Asiático  – CIPEEX* 150 
Conferência – CIPEEX 200 
Visitas e palestras – Liberty University 100 

TOTAL 1.261

* Mesa Redonda com Embaixadores do Sudeste Asiático durante o CIPPEX
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TOTAL 1.261

* Mesa Redonda com Embaixadores do Sudeste Asiático durante o CIPPEX
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Projetos Institucionais 

Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante – Amazônia Educação & Saúde

O Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante – Amazônia Educação & Saúde tem por objetivo 
romper céus e rios com uma estrutura apropriada e capaz de atender de forma eficiente as 
propostas de melhoria nas comunidades ribeirinhas. 

A UniEVANGÉLICA, com uma proposta acadêmica de ações de extensão, nas áreas de 
saúde/educação/cidadania e de pesquisa, juntamente com Asas de Socorro, com ampla 
experiência logística na Amazônia, Primeira Igreja Batista de Parintins e Terre des Hommes, 
somaram esforços em busca da excelência na assistência integral às comunidades marcadas 
pelo isolamento e o sofrimento.

Além da tripulação dos barcos e profissionais de Asas de Socorro, foram envolvidas 94 pessoas 
da UniEVANGÉLICA, entre docentes , acadêmicos e técnicos.

Foram realizadas ações que em conjunto objetivaram não somente uma assistência de saúde, 
mas, sobretudo educar, e qualificar a vida dos ribeirinhos, por meio de atendimentos (médico, 
farmacêutico, fisioterapêutico, enfermagem e odontológico), oficinas de escovação, atividades de 
recreação com as crianças e adolescentes, análises microbiológicas da água, palestras 
temáticas socioambientais sobre uso da água e destinação de resíduos, ações de educação 
popular em saúde, prospecções agronômicas, desenvolvimento de pesquisas, orientações 
jurídicas, palestras para líderes sobre desenvolvimento comunitário e geração de renda. 
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VIAGENS 

Data Local 

06 a 14/04 
Vila de São José – apelidada como “Comunidade Arara” - 
Município de Manacapuru- AM 

04 a 12/05 
Comunidade do Mocambo e Comunidade 
Sabina, Município de Juriti, PA

 
   

24/08 a 01/09 
Comunidades Saracura, Costa da Águia e São José de 
Vila Bentes- Município de Parintins, AM  

03 a 09/11 
Manaus, Amazonas Estado do Amazonas –Comunidade  
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

Expedição à Comunidade de Saracura em Parintins, Amazonas Expedição à Comunidade de Costa da Águia em Parintins, Amazonas 
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Projeto UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional

O Projeto UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional, realizado em parceria com o gabinete 
do Deputado Federal Rubens Otoni, oferece aos acadêmicos a oportunidade de conhecerem 
Brasília e visitarem órgãos federais como o Senado Federal e a Câmara dos Deputados.

Os universitários participam de palestras e visitas técnicas aos seguintes órgãos do governo 
federal: Supremo Tribunal Federal (STF), Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Ministério da Saúde 
e Banco Central do Brasil. Além disso, visitam o Memorial JK (Juscelino Kubitschek), o Palácio da 
Alvorada, o Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes e a Catedral de Brasília. Desse modo, a 
instituição possibilita a interação dos acadêmicos com a realidade política do país.

Viagens realizadas - 22
Público atendido - 637
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Pessoas entrevistadas - 584
Público atendido - 5.814

Expedição à Comunidade de Costa da Águia em Parintins, Amazonas Expedição à Comunidade de Saracura em Parintins, Amazonas

Balanço Social

Expedição à Comunidade de Saracura em Parintins, Amazonas 

Visita de acadêmicos(as) do curso de Direito realizada no dia 26/02/2013 
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Visita do curso de Direito - Anápolis dia ????????

Projeto UniCIDADÃ Anápolis - Projeto Ciranda

O Projeto UniCIDADÃ, em parceria com o Projeto Ciranda/TV ANHANGUERA, tem como 
finalidade realizar ações nas áreas da educação, saúde, tecnologias, direitos humanos, cultura, 
meio ambiente, entre outras, em prol da promoção da cidadania . As atividades desenvolvidas 
contribuem, também, para o crescimento e aprendizado da comunidade acadêmica.

As pessoas que participam passam a conhecer o ambiente universitário, podendo crescer e 
interagir com ele. Crianças, adolescentes e adultos são atendidos nas mais diversas atividades 
realizadas pelos cursos de graduação, unidades da instituição e parceiros. Um dia inteiro 
dedicado ao atendimento à comunidade carente de diversos bairros da cidade.

Objetivos
 Desenvolver, anualmente, ações em busca da melhoria da qualidade de vida da população.

 Conferir maior visibilidade ao ensino superior.

 Tornar disponíveis à toda a sociedade informações sobre as ações sociais da Instituição.

 Fortalecer parcerias entre a Instituição e a sociedade.

Atividades de destaque
 Serviço de Emissão de Documentos - parceria entre a UniEVANGÉLICA e o Governo do 

Estado de Goiás/ Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho (SECT).

 Homologações de Acordos Judiciais - parceria entre a UniEVANGÉLICA com o Tribunal de 
Justiça e Ministério Público do Estado de Goiás.

 Cozinha Brasil - parceria entre a UniEVANGÉLICA e SESI.

 Cidade dos Brinquedos - parceria entre a UniEVANGÉLICA e a Prefeitura Municipal de 
Anápolis/Secretaria Municipal de Educação.

 Distribuição de mudas de árvores - parceria entre a UniEVANGÉLICA e a Prefeitura 
Municipal de Anápolis/ Secretaria Municipal do Meio Ambiente .
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Nº de voluntários - 337
Público atendido - 24.167

Acadêmicos participante - 543

Balanço Social
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Projeto Uma Semana Pra Jesus – Naviraí – MS

O Projeto Uma Semana pra Jesus é um projeto missionário resultado de uma visão dos leigos e 
leigas,dirigentes das Federações das Sociedades Metodistas de Homens e Mulheres da Quinta Região 
Eclesiástica, cujo objetivo é o atendimento integral ao ser humano.

O projeto foi realizado na cidade de Naviraí - MS, no período de 18 a 27 de julho 2013, com a participação 
de 44 pessoas da UniEVANGÉLICA, entre docentes, acadêmicos e técnicos dos cursos de Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e do Programa UniVIDA.

Com VocAÇÃO

O Com VocAÇÃO é um momento mensal de celebração e reflexão que nasceu a partir da experiência da 
Liberty University, renomada instituição de ensino superior nos Estados Unidos. É um momento em que 
colaboradores, docentes e discentes se encontram para aprender sobre valores e princípios de Deus para 
a boa vivência. 

A UniEVANGÉLICA entende a necessidade de contribuir com uma geração que enfrentará os desafios dos 
tempo atuais e, por isso, precisa ter os valores bem definidos para serem vivenciados.

Em 2013, aconteceram 7 eventos que contaram com a presença de palestrantes de renome de várias 
esferas da sociedade.
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Público atendido - 1.932

Público atendido - 21.000
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CIPEEX
O Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão – CIPEEX, aconteceu de 21 a 25 de 
outubro e foi organizado para atender a um público estimado de 7 mil inscritos. O evento compôs a 
programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Goiás, realizada em 29 
instituições de 35 cidades do Estado.

Ao todo foram cadastradas mais de 900 atividades, como palestras, exposições, seminários, 
entre outras, todas buscando enfoque no tema Ciência, Saúde e Esporte. 

Objetivos 
 Consolidar e divulgar a pesquisa científica, trabalhos de extensão e ensino realizados na 

UniEVANGÉLICA, bem como em outras instituições de ensino nacionais e internacionais. 

 Fomentar espaço de diálogo entre as áreas de saber e outras instituições de ensino 
superior. 

 Criar espaço de intercâmbio científico e cultural entre docentes, discentes, técnicos e 
comunidade externa. 

 Integrar os cursos de graduação e pós-graduação da UniEVANGÉLICA. 
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Público atendido - 7.366

Balanço Social
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Faculdade Evangélica de Goianésia
Apresentação

A Faculdade Evangélica de Goianésia (FACEG) desenvolve atividades acadêmicas voltadas para 
o ensino de graduação, de pós-graduação lato senso e atividades de extensão e ação 
comunitária. Possibilita à população de Goianésia e municípios do entorno o acesso ao 
conhecimento científico, técnico, ético e cultural, contribuindo para a formação de cidadãos 
eticamente responsáveis e profissionalmente qualificados, visando melhoria das condições de 
vida da sociedade e o desenvolvimento cultural e socioeconômico sustentável da região. 

Semestralmente, são oferecidas 270 vagas para os cursos de graduação, sendo 50 vagas para 
Administração, 100 para Direito, 60 para Agronomia e 60 para Engenharia Civil. 

Corpo Administrativo

José Mateus dos Santos - Diretor
Gidalti Guedes da Silva - Coordenação Acadêmica e Pedagógica
Jadson Belém de Moura - Coordenação de Pesquisa, Pós Graduação e Ação Comunitária
Rubson Marques Rodrigues - Coordenação de Projetos
Sirlene Antônia Rodrigues da Costa - Pesquisadora Institucional
Maria das Graças Bueno da Silva - Coordenação da CPA
Maria de Fátima Silva - Secretária Geral

Cursos de Bacharelado

Administração
Agronomia
Direito
Engenharia Civil

Em 2013, o Curso de Agronomia conquistou um novo 
campus, em parceria com o Clube do Laço de 
Goianésia, que dispõe de amplas e equipadas salas, 
além de espaços que favorecem a realização de 
atividades práticas do curso.
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Associação Educativa Evangélica - FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA

Em 2013, a Associação Educativa Evangélica 
adquiriu o Hospital São Domingos, que passará a ser 
chamado de Hospital Universitário Evangélico de 
Goianésia (HUEGO). O HUEGO será gerido pela 
FUNEV, em parceria com a UniEVANGÉLICA, 
favorecendo a formação prática dos profissionais dos 
cursos da área de saúde.

Cursos e vagas ofertados no Vestibular Semestral

Em Goianésia: alojamento para os alunos do curso 
de Medicina do Centro Universitário de Anápolis
Construção de Novas Instalações para Cursos de 
Graduação

Projetos de Extensão Universitária
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AÇÕES QUANTIDADE PÚBLICO 

Cursos de Extensão (Livres, Disciplinas 
Especiais) 

13 228 

Cursos de Formação 3 78 

Eventos 11 1908 

Projetos 3 1350 

Total de pessoas atendidas  3564 

CURSO/ 
HABILITAÇÃO 

Período 
Vagas 

1º sem.2013 
Vagas 

2º sem.2013 
Total 

Total de alunos 
matriculados nos cursos 

Administração Noturno 50 50 100 212 

Agronomia Noturno 60 60 120 318 

Direito Noturno 100 100 200 676 

Engenharia Civil Noturno 60 60 120 215 

TOTAL 1.421 

Balanço Social
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Projeto UniCIDADÃ Goianésia – Projeto Ciranda

O Projeto UniCIDADÃ Goianésia, em parceria com o Projeto Ciranda/TV ANHANGUERA , 
Prefeitura Municipal de Goianésia e Governo do Estado de Goiás, promove a cidadania mediante 
ações realizadas nas áreas da educação, saúde, tecnologias, direitos humanos, cultura, meio 
ambiente, entre outras.

O projeto aproxima a comunidade acadêmica e a sociedade por meio das mais diversas 
atividades desenvolvidas pelos cursos de graduação da Faculdade Evangélica de Goianésia. Tais 
atividades contribuem de forma significativa para o crescimento e aprendizado dos alunos da 
instituição.

Por outro lado, o projeto oferece à sociedade a oportunidade de conhecer o ambiente 
universitário, podendo interagir com ele. Crianças, adolescentes e adultos recebem atendimento 
e participam das atividades realizadas pelos cursos de graduação, unidades da instituição e 
parceiros. 

O Projeto UniCIDADÃ foi realizado no dia 22 de junho de 2013, mobilizando um número 
considerável de alunos e colaboradores. 

Atividades de destaque

 Distribuição de mudas

 Doação de fraldas

  Avaliação de Risco de Doenças Cardiovasculares

 Exames de Colesterol e de Glicemia

 Núcleo de Atendimento Jurídico

 Casamento Comunitário

 Emissão de Documentos
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Público atendido - 8.444

Associação Educativa Evangélica - FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA Balanço Social

Faculdade Raízes
A Faculdade Raízes torna mais próxima e acessível a oferta de vagas no ensino superior à uma 
parcela importante da comunidade goiana. É grande a demanda reprimida na região em face da 
forte pressão exercida pelas empresas, sobretudo estabelecimentos industriais e prestadores de 
serviços especializados que exigem profissionais altamente qualificados nas mais diversas áreas 
do conhecimento humano, e que atendam às suas exigências e satisfaçam as necessidades de 
desenvolvimento de produtos, bens e serviços.

Além das atividades inerentes ao ensino de graduação e de formação profissional, a Faculdade 
Raízes tem por meta a implementação de programas de pós-graduação, e um programa 
estruturado de extensão e de pesquisas que promovem o desenvolvimento econômico e social de 
Goiás e sua inserção em mercados potenciais.
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Associação Educativa Evangélica - FACULDADE RAÍZES Balanço Social

Alunos matriculados - 492



Projeto UniCIDADÃ Goianésia – Projeto Ciranda

O Projeto UniCIDADÃ Goianésia, em parceria com o Projeto Ciranda/TV ANHANGUERA , 
Prefeitura Municipal de Goianésia e Governo do Estado de Goiás, promove a cidadania mediante 
ações realizadas nas áreas da educação, saúde, tecnologias, direitos humanos, cultura, meio 
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Público atendido - 8.444

Associação Educativa Evangélica - FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA Balanço Social

Faculdade Raízes
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Goiás e sua inserção em mercados potenciais.

59
AEE - Balanço Social 2013

Associação Educativa Evangélica - FACULDADE RAÍZES Balanço Social

Alunos matriculados - 492



Balanço Social

Colégio Couto Magalhães - Anápolis

O Colégio Couto Magalhães apresenta uma proposta pedagógica abrangente e fundamentada 
em princípios cristãos. Ao longo dos anos, vem se consolidando como uma escola de 
credibilidade e respeito perante a comunidade escolar e toda a sociedade Anapolina. O Colégio 
possui uma infraestrutura privilegiada que favorece a aprendizagem e o bem-estar dos alunos do 
Maternal ao Ensino Médio.

É uma escola comprometida com a formação cristã de seus alunos, reforçando o seu temor a 
Deus, o respeito ao próximo, às diferenças, à liberdade, bem como o desenvolvimento da 
consciência ambiental, da responsabilidade social e do exercício da Cidadania.

O Programa bilingue é uma proposta integral para alunos de 5 a 13 anos. Atualmente, o programa 
conta com 50 alunos matriculados.

Colégio Álvaro de Melo - Ceres

No Colégio Álvaro de Melo, o fator determinante para que haja excelência no processo de ensino/ 
aprendizagem é a confiabilidade que durante todos esses anos os pais dos alunos têm 
depositado nesta instituição. Essa confiança faz com que o Colégio busque trabalhar de forma 
participativa com toda a comunidade escolar envolvida em um processo cujo bom resultado tem 
sido reconhecido e reafirmado nesses 66 anos de história.

60
AEE - Balanço Social 2013

Alunos matriculados - 1.631

Alunos matriculados - 525

Colégio Couto Magalhães - Goianésia

O Colégio Couto Magalhães Goianésia foi inaugurado no dia 04 de fevereiro de 2013, ofertando a 
Educação Básica nos níveis do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

A instituição tem como objetivos de ensino:

 Proporcionar ao aluno a formação básica do cidadão, mediante sua compreensão do 
ambiente político, tecnológico artístico para o desenvolvimento de seus valores culturais, 
morais, sociais e o fortalecimento dos vínculos de família e dos traços de solidariedade 
humana.

 Gerenciar com uma prática democrática, assegurando ampla participação dos 
representantes dos diferentes segmentos e nos processos de decisão das ações 
administrativas-pedagógicas do Colégio.

 Criar mecanismos que garantem a continuidade do processo de democratização do ensino 
- aprendizagem, proporcionando o exercício de uma cidadania crítica e consciente.

Seminários de Ações e Reações Pedagógicas:
Teatro:

Apresentação de peças teatrais adaptadas pelos próprios alunos. As peças buscaram retratar 
problemas que jovens vivenciam na família e no Colégio.

Karatê:

Projeto de intervenção social para desenvolver integração entre alunos do Colégio, funcionários e 
os alunos do Projeto Criar e Tocar, levando-se em conta o equilíbrio e autodefesa dos 
participantes.

Encontro da Família:

Realizado para a confraternização entre as famílias do Colégio, professores e funcionários, com 
um coquetel de encerramento.
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Projeto Festa da Família - a valorização do núcleo familiar, de interação e de fortalecimento dos valores cristãos e éticos - 09/11/2013

Alunos matriculados - 53



Balanço Social
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Alunos matriculados - 1.631

Alunos matriculados - 525
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morais, sociais e o fortalecimento dos vínculos de família e dos traços de solidariedade 
humana.

 Gerenciar com uma prática democrática, assegurando ampla participação dos 
representantes dos diferentes segmentos e nos processos de decisão das ações 
administrativas-pedagógicas do Colégio.

 Criar mecanismos que garantem a continuidade do processo de democratização do ensino 
- aprendizagem, proporcionando o exercício de uma cidadania crítica e consciente.

Seminários de Ações e Reações Pedagógicas:
Teatro:

Apresentação de peças teatrais adaptadas pelos próprios alunos. As peças buscaram retratar 
problemas que jovens vivenciam na família e no Colégio.
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Projeto de intervenção social para desenvolver integração entre alunos do Colégio, funcionários e 
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Projeto Festa da Família - a valorização do núcleo familiar, de interação e de fortalecimento dos valores cristãos e éticos - 09/11/2013

Alunos matriculados - 53
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Receitas Totais 100% 100%

a. Recursos governamentais (subvenções) 0,00% 0,00%

b. Doações de pessoas jurídicas 0,00% 0,00%

c. Doações de pessoas físicas 0,00% 0,00%

d. Contribuições 0,00% 0,00%

e. Patrocínios 0,00% 0,00%

f. Cooperação internacional 0,00% 0,00%

g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos 83,45% 95,97%

h. Outras receitas 16,55% 4,02%

Despesas Totais 100% 100%

a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal) 0,47% 0,45%

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos) 64,15% 55,23%

c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo) 35,38% 44,32%

    Operacionais 18,91% 24,79%

    Impostos e taxas 0,97% 0,85%

    Financeiras 1,00% 0,31%

    Capital (máquinas + instalações + equipamentos) 14,50% 3,58%

    Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância) 0,00% 14,79%

a. Alimentação 0,14% 0,18% 250.000

b. Educação 0,64% 0,32% 1.000.000

c. Capacitação e desenvolvimento profissional 1,13% 1,04% 2.000.000

d. Creche ou auxílio-creche 0,00% 0,00% 0

e. Saúde 0,03% 0,00% 50.000

f. Segurança e medicina no trabalho 0,13% 0,00% 200.000

g. Transporte 0,12% 0,27% 200.000

h. Bolsas/estágios 0,14% 0,21% 250.000

i. Outros 0,05% 0,00% 100.000

Total - Indicadores sociais internos 2,39% 2,01% 4.050.000

0,41% 0,58% R$ 1.000.000

4.094

                          

                   5.000 

0,35% 0,64% R$ 2.000.000

15000

0,00% 0,15% R$ 600.000

0

0,00% 0,00% R$ 300.000

                   2.000 

0,34% 0,63% R$ 500.000

                       177.250 77.647

                       

              200.000 

Valores totais 0,79% 1,99% R$ 5.000.000

6 - Outros indicadores Metas 2014

Nº total de alunos(as) 15.000

Nº de alunos(as) com bolsas integrais 2.000

Valor total das bolsas integrais R$ 11.000

Nº de alunos(as) com bolsas parciais 3.500

Valor total das bolsas parciais R$ 11.000

Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa 300

Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa R$ 1.200.000

  Balanço Social / 2013

R$ 726.514 R$ 598.890

R$ 9.151.265 R$ 7.993.008

143 88

R$ 9.608.122 R$ 7.743.035

2.822 2.238

12.775 9.317

1.308 1.068

R$ 1.482.652 R$ 1.683.564

2013 2012

e.Outros - Saúde - Atendimento em Clínicas R$ 399.922 R$ 529.135

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

d. Empreendedorismo/apoio e capacitação R$ 0 R$ 0

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

c. Educação popular/alfabetização de jovens e adultos(as) R$ 0 R$ 122.696

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

b. Assistencia Social - Projetos Comunitarios R$ 416.865 R$ 542.783

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

a. Assistência jurídica R$ 491.463 R$ 488.951

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

%      sobre receita Metas 2014
Valor (mil reais) Valor (mil reais)

2.834.063 1.698.796

5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade    

(Ações e programas aqui listados são exemplos, ver instrução)

2013
%      sobre receita

2012

141.385 224.584

165.640 179.765

59.300 0

39.706 0

157.030 0

1.346.052 877.956

0 0

170.841 149.240

754.109 267.250

% sobre receita Metas 2014
Valor (mil reais) Valor (mil reais)

0 13.628.372

4 - Indicadores sociais                                     
2013

% sobre receita
2012

1.021.412 283.708

14.809.592 3.298.866

19.314.613 22.848.242

994.668 784.388

65.534.727 50.897.728

36.140.285 40.843.576

102.151.176 92.158.909

476.164 417.605

3 - Aplicação dos recursos
2013 2012

Valor (mil reais) Valor (mil reais)

99.069.880 81.078.454

19.649.607 3.397.587

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3.490

1 - Identificação

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Natureza jurídica:[ X ] associação  [  ] fundação  [  ] sociedade       sem fins lucrativos?[ X ] sim [  ] não       Isenta da cota patronal do INSS?[ X ]sim [  ] não

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [ X ] sim  [  ] não          Possui registro no: [ X ] CNAS  [  ] CEAS   [  ] CMAS

0

De utilidade pública? [  ] não     Se sim, [ X  ] federal   [ X ] estadual   [ X ] municipal           Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [  ] sim   [ X ] não

2 - Origem dos recursos
2013 2012

Valor (mil reais) Valor (mil reais)

0

118.719.487 84.479.531

Balanço Social
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7 - Indicadores sobre o corpo funcional Metas 2014

Nº total de empregados(as) ao final do período 1.547

Nº de admissões durante o período 560

Nº de prestadores(as) de serviço 83

% de empregados(as) acima de 45 anos 34,20%

Nº de mulheres que trabalham na instituição 777

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 55,19%

676 579

47,99% 47,99%

72 64

29,74% 32,00%

1.345 1.121

487 195

2013 2012

Idade média das mulheres em cargos de chefia 53

Salário médio das mulheres R$ 3.484

Idade média dos homens em cargos de chefia 60

Salário médio dos homens R$ 3.818

Nº de negros(as) que trabalham na instituição 13

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 231,00%

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia 65

Salário médio dos(as) negros(as) R$ 3.326

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição 1.534

Salário médio dos(as) brancos(as) R$ 4.028

Nº de estagiários(as) 44

Nº de voluntários(as) 2

Nº portadores(as) necessidades especiais 82

Salário médio portadores(as) necessidades especiais R$ 1.056

8 - Qualificação do corpo funcional Metas 2014

Nº total de docentes 799

      Nº de doutores(as) 75

      Nº de mestres(as) 215

      Nº de especializados(as) 500

      Nº de graduados(as) 9

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo 750

      Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) 112

      Nº de graduados(as) 123

      Nº de graduandos(as) 51

      Nº de pessoas com ensino médio 371

      Nº de pessoas com ensino fundamental 36

      Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto 56

      Nº de pessoas não-alfabetizadas 0

Relação entre a maior e a menor remuneração

O processo de admissão de empregados(as) é:

0

10 - Outras Informações

[  ] todas ações/atividades [ X ] ensino e pesquisa [ X ] todas ações/atividades [  ] ensino e pesquisa

[  ] experimentação animal/vivissecção [  ] experimentação animal/vivissecção

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o 

acompanhamento de:

[  ] não tem [  ] não tem

Os processos eleitorais democráticos para escolha dos 

coordenadores(as) e diretores(as) da organização:
[ X ] não ocorrem     [  ] ocorrem regularmente [  ] não ocorrem     [ X ] ocorrem regularmente

[  ] ocorrem somente p/cargos intermediários [  ] ocorrem somente p/cargos intermediários

A participação de empregados(as) no planejamento da instituição: [  ] não ocorre     [ X ] ocorre em nível de chefia [  ] não ocorre     [  ] ocorre em nível de chefia

[  ] ocorre em todos os níveis [ X ] ocorre em todos os níveis

Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de 

responsabilidade social e ambiental:
[  ] não são considerados  [  ] não são considerados  

[ X ] são sugeridos   [  ] são exigidos [ X  ] são sugeridos   [  ] são exigidos

Se "sim" na questão anterior, qual? [ X ] negros     [ X  ] gênero     [ X  ] opção sexual [ X  ] negros     [ X ] gênero     [ X ] opção sexual

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais [ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] _______________________ [  ] _______________________

A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização da 

diversidade entre alunos(as) e/ou beneficiários(as)?
[ X ] sim, institucionalizada    [ X  ] sim, institucionalizada    

[  ] sim, não institucionalizada    [  ] não [  ] sim, não institucionalizada    [  ] não

Se "sim" na questão anterior, qual? [X ] negros     [ X ] gênero     [  ] opção sexual [ X ] negros     [ X ] gênero     [ X ] opção sexual

[ X  ] portadores(as) de necessidades especiais [ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] _______________________ [  ] _______________________

A instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da 

diversidade em seu quadro funcional?
[   ] sim, institucionalizada    [ X  ] sim, institucionalizada    

[ X ] sim, não institucionalizada    [  ] não [  ] sim, não institucionalizada    [  ] não

9 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e 

responsabilidade social
2013 metas 2014

50% por indicação  50% por seleção/concurso 40% por indicação  60% por seleção/concurso

49 24

1 3

323 245

31 37

44 38

652 540

97 105

8 133

2013 2012

107 88

35,6 40,0

695 581

65 46

187 141

435 261

71 23

R$ 978 1.036

38 19

0 0

1.334 1.110

3.730 3.630

57 55

R$ 3.080 3.583

11 11

2,01% 2,01%

52 49

R$ 3.535 R$ 3.761

46 43

R$ 3.226 R$ 3.821
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Receitas Totais 100% 100%

a. Recursos governamentais (subvenções) 0,00% 0,00%

b. Doações de pessoas jurídicas 0,00% 0,00%

c. Doações de pessoas físicas 0,00% 0,00%

d. Contribuições 0,00% 0,00%

e. Patrocínios 0,00% 0,00%

f. Cooperação internacional 0,00% 0,00%

g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos 83,45% 95,97%

h. Outras receitas 16,55% 4,02%

Despesas Totais 100% 100%

a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal) 0,47% 0,45%

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos) 64,15% 55,23%

c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo) 35,38% 44,32%

    Operacionais 18,91% 24,79%

    Impostos e taxas 0,97% 0,85%

    Financeiras 1,00% 0,31%

    Capital (máquinas + instalações + equipamentos) 14,50% 3,58%

    Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância) 0,00% 14,79%

a. Alimentação 0,14% 0,18% 250.000

b. Educação 0,64% 0,32% 1.000.000

c. Capacitação e desenvolvimento profissional 1,13% 1,04% 2.000.000

d. Creche ou auxílio-creche 0,00% 0,00% 0

e. Saúde 0,03% 0,00% 50.000

f. Segurança e medicina no trabalho 0,13% 0,00% 200.000

g. Transporte 0,12% 0,27% 200.000

h. Bolsas/estágios 0,14% 0,21% 250.000

i. Outros 0,05% 0,00% 100.000

Total - Indicadores sociais internos 2,39% 2,01% 4.050.000

0,41% 0,58% R$ 1.000.000

4.094

                          

                   5.000 

0,35% 0,64% R$ 2.000.000

15000

0,00% 0,15% R$ 600.000

0

0,00% 0,00% R$ 300.000

                   2.000 

0,34% 0,63% R$ 500.000

                       177.250 77.647

                       

              200.000 

Valores totais 0,79% 1,99% R$ 5.000.000

6 - Outros indicadores Metas 2014

Nº total de alunos(as) 15.000

Nº de alunos(as) com bolsas integrais 2.000

Valor total das bolsas integrais R$ 11.000

Nº de alunos(as) com bolsas parciais 3.500

Valor total das bolsas parciais R$ 11.000

Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa 300

Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa R$ 1.200.000

  Balanço Social / 2013

R$ 726.514 R$ 598.890

R$ 9.151.265 R$ 7.993.008

143 88

R$ 9.608.122 R$ 7.743.035

2.822 2.238

12.775 9.317

1.308 1.068

R$ 1.482.652 R$ 1.683.564

2013 2012

e.Outros - Saúde - Atendimento em Clínicas R$ 399.922 R$ 529.135

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

d. Empreendedorismo/apoio e capacitação R$ 0 R$ 0

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

c. Educação popular/alfabetização de jovens e adultos(as) R$ 0 R$ 122.696

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

b. Assistencia Social - Projetos Comunitarios R$ 416.865 R$ 542.783

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

a. Assistência jurídica R$ 491.463 R$ 488.951

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

%      sobre receita Metas 2014
Valor (mil reais) Valor (mil reais)

2.834.063 1.698.796

5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade    

(Ações e programas aqui listados são exemplos, ver instrução)

2013
%      sobre receita

2012

141.385 224.584

165.640 179.765

59.300 0

39.706 0

157.030 0

1.346.052 877.956

0 0

170.841 149.240

754.109 267.250

% sobre receita Metas 2014
Valor (mil reais) Valor (mil reais)

0 13.628.372

4 - Indicadores sociais                                     
2013

% sobre receita
2012

1.021.412 283.708

14.809.592 3.298.866

19.314.613 22.848.242

994.668 784.388

65.534.727 50.897.728

36.140.285 40.843.576

102.151.176 92.158.909

476.164 417.605

3 - Aplicação dos recursos
2013 2012

Valor (mil reais) Valor (mil reais)

99.069.880 81.078.454

19.649.607 3.397.587

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3.490

1 - Identificação

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Natureza jurídica:[ X ] associação  [  ] fundação  [  ] sociedade       sem fins lucrativos?[ X ] sim [  ] não       Isenta da cota patronal do INSS?[ X ]sim [  ] não

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [ X ] sim  [  ] não          Possui registro no: [ X ] CNAS  [  ] CEAS   [  ] CMAS

0

De utilidade pública? [  ] não     Se sim, [ X  ] federal   [ X ] estadual   [ X ] municipal           Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [  ] sim   [ X ] não

2 - Origem dos recursos
2013 2012

Valor (mil reais) Valor (mil reais)

0

118.719.487 84.479.531
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7 - Indicadores sobre o corpo funcional Metas 2014

Nº total de empregados(as) ao final do período 1.547

Nº de admissões durante o período 560

Nº de prestadores(as) de serviço 83

% de empregados(as) acima de 45 anos 34,20%

Nº de mulheres que trabalham na instituição 777

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 55,19%

676 579

47,99% 47,99%

72 64

29,74% 32,00%

1.345 1.121

487 195

2013 2012

Idade média das mulheres em cargos de chefia 53

Salário médio das mulheres R$ 3.484

Idade média dos homens em cargos de chefia 60

Salário médio dos homens R$ 3.818

Nº de negros(as) que trabalham na instituição 13

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 231,00%

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia 65

Salário médio dos(as) negros(as) R$ 3.326

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição 1.534

Salário médio dos(as) brancos(as) R$ 4.028

Nº de estagiários(as) 44

Nº de voluntários(as) 2

Nº portadores(as) necessidades especiais 82

Salário médio portadores(as) necessidades especiais R$ 1.056

8 - Qualificação do corpo funcional Metas 2014

Nº total de docentes 799

      Nº de doutores(as) 75

      Nº de mestres(as) 215

      Nº de especializados(as) 500

      Nº de graduados(as) 9

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo 750

      Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) 112

      Nº de graduados(as) 123

      Nº de graduandos(as) 51

      Nº de pessoas com ensino médio 371

      Nº de pessoas com ensino fundamental 36

      Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto 56

      Nº de pessoas não-alfabetizadas 0

Relação entre a maior e a menor remuneração

O processo de admissão de empregados(as) é:

0

10 - Outras Informações

[  ] todas ações/atividades [ X ] ensino e pesquisa [ X ] todas ações/atividades [  ] ensino e pesquisa

[  ] experimentação animal/vivissecção [  ] experimentação animal/vivissecção

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o 

acompanhamento de:

[  ] não tem [  ] não tem

Os processos eleitorais democráticos para escolha dos 

coordenadores(as) e diretores(as) da organização:
[ X ] não ocorrem     [  ] ocorrem regularmente [  ] não ocorrem     [ X ] ocorrem regularmente

[  ] ocorrem somente p/cargos intermediários [  ] ocorrem somente p/cargos intermediários

A participação de empregados(as) no planejamento da instituição: [  ] não ocorre     [ X ] ocorre em nível de chefia [  ] não ocorre     [  ] ocorre em nível de chefia

[  ] ocorre em todos os níveis [ X ] ocorre em todos os níveis

Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de 

responsabilidade social e ambiental:
[  ] não são considerados  [  ] não são considerados  

[ X ] são sugeridos   [  ] são exigidos [ X  ] são sugeridos   [  ] são exigidos

Se "sim" na questão anterior, qual? [ X ] negros     [ X  ] gênero     [ X  ] opção sexual [ X  ] negros     [ X ] gênero     [ X ] opção sexual

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais [ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] _______________________ [  ] _______________________

A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização da 

diversidade entre alunos(as) e/ou beneficiários(as)?
[ X ] sim, institucionalizada    [ X  ] sim, institucionalizada    

[  ] sim, não institucionalizada    [  ] não [  ] sim, não institucionalizada    [  ] não

Se "sim" na questão anterior, qual? [X ] negros     [ X ] gênero     [  ] opção sexual [ X ] negros     [ X ] gênero     [ X ] opção sexual

[ X  ] portadores(as) de necessidades especiais [ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] _______________________ [  ] _______________________

A instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da 

diversidade em seu quadro funcional?
[   ] sim, institucionalizada    [ X  ] sim, institucionalizada    

[ X ] sim, não institucionalizada    [  ] não [  ] sim, não institucionalizada    [  ] não

9 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e 

responsabilidade social
2013 metas 2014

50% por indicação  50% por seleção/concurso 40% por indicação  60% por seleção/concurso

49 24

1 3

323 245

31 37

44 38

652 540

97 105

8 133

2013 2012

107 88

35,6 40,0

695 581

65 46

187 141

435 261

71 23

R$ 978 1.036

38 19

0 0

1.334 1.110

3.730 3.630

57 55

R$ 3.080 3.583

11 11

2,01% 2,01%

52 49

R$ 3.535 R$ 3.761

46 43

R$ 3.226 R$ 3.821
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