Aleluia!
De todo o coração renderei graças ao SENHOR,
na companhia dos justos e na assembleia.
Grandes são as obras do SENHOR, consideradas por
todos os que nelas se comprazem.
Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre.
Ele fez memoráveis as suas maravilhas; benigno e misericordioso é o SENHOR.
Dá sustento aos que o temem; lembrar-se-á sempre da sua aliança.
Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações.
As obras de suas mãos são verdade e justiça; fiéis, todos os seus preceitos.
Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão.
Enviou ao seu povo a redenção; estabeleceu para sempre a sua aliança;
santo e tremendo é o seu nome.
O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria; revelam prudência
todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre.
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APRESENTAÇÃO
Temos a grata satisfação de apresentar ao público, interno e externo, da Associação
Educativa Evangélica e suas mantidas o Balanço Social de nossas atividades, desenvolvidas
no ano de 2011.
Grande é a responsabilidade que o SENHOR nos imputou enquanto servos seus para
esta honrosa missão, fundamentada em princípios cristãos, de 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.
Reputamos especialmente importante este documento, pois, marca o encerramento do
mandato do atual Conselho de Administração da Instituição. Longe de nós o sentimento
de dever cumprido, pois, Jesus Cristo nos ensina em Lucas 12:48 que “... àquele a quem
muito foi dado, muito lhe será exigido; e àquele a quem muito se confia, muito mais lhe
pedirão”.
Uma coisa é certa, o novo Conselho de Administração dará prosseguimento a esta
importante obra, com o nosso apoio, na promoção do desenvolvimento social e de melhor
qualidade de vida para as comunidades a quem servimos.
De todo o coração rendemos graças ao SENHOR, pois, grandes são as suas obras!

Ernei de Oliveira Pina

Chanceler UniEVANGÉLICA
Presidente da Associação Educativa Evangélica
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Carlos Hassel Mendes da Silva
Reitor UniEVANGÉLICA
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História
A Associação Educativa Evangélica (AEE) foi fundada no dia 31 de março de 1947, por
Antônio de Oliveira Brasil, Archibald Tipple, Arthur Wesley Archibald, Dayse Fanstone,
James Fanstone, Newton Wiederhecker, Nicola Aversari, Severino Araújo e William
Benister Forsyth, missionários e líderes evangélicos, sob a liderança do Reverendo Arthur
Wesley Archibald. Sua tarefa fundamental era a de contribuir com a educação e a formação
de crianças, jovens e adultos da região de Goiás.
Criada para fundar e manter escolas rurais e urbanas em todos os níveis, a AEE é uma
instituição confessional, francamente cristã evangélica, de caráter interdenominacional,
que tem nas Escrituras Sagradas a sua única regra de fé e prática.
A AEE marca presença, no Estado de Goiás, com a fundação de escolas em diversas
cidades. No nível básico, fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis, o Colégio
Álvaro de Melo, em Ceres, o Educandário Nilza Risso, a Escola Luiz Fernandes Braga
Júnior, o Normal Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, em Cristianópolis, estes
últimos desativados, ao longo do tempo.
No ensino superior, fundou quatro faculdades isoladas: Faculdade de Filosofia Bernardo
Sayão em 1961, a Faculdade de Direito de Anápolis em 1969, a Faculdade de Odontologia
João Prudente em 1971 e a Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício, situada
em Ceres/GO, em 1976. Em 1993, essas faculdades se transformaram em Faculdades
Integradas da Associação Educativa Evangélica, por força de seu Regimento Unificado.
Convicta da relevância de sua proposta educacional, fundamentada em valores cristãos,
éticos e democráticos, as Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica
credenciaram-se como Centro Universitário de Anápolis, em 15 de março de 2004, por
meio da Portaria Ministerial nº. 628, publicada no D.O.U. nº. 52, de 16 de março de 2004.
A AEE, buscando sempre expandir sua missão, adquiriu, em 2005, a Sociedade de Ensino
Raízes, hoje Faculdade Raízes e, em 2007, a Faculdade Betel de Goianésia (FABEGO),
rebatizada com o nome de Faculdade Evangélica de Goianésia (FACEG).
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A UniEVANGÉLICA
A instituição passou a se chamar Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) a
partir de março de 2004, quando se credenciou como centro universitário, o primeiro
de Goiás. Até então, era denominada Faculdades Integradas da Associação Educativa
Evangélica, oriundas da junção das quatro Faculdades Isoladas da AEE: Faculdade de
Filosofia Bernardo Sayão (FFBS), Faculdade de Direito de Anápolis (FADA), Faculdade
de Odontologia João Prudente (FOJOP) e Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício
(FAFISP).
Atualmente, com o olhar no presente e visão voltada para o futuro, atua, estrategicamente,
no sentido de construir uma gestão inovadora e compartilhada. Assim, redefine prioridades
a fim de viabilizar sua missão e, desse modo, participar efetivamente do processo de
construção socioeconômica e cultural da região de sua abrangência. É referência no cenário
regional, tanto pela qualidade do ensino quanto pela posição geográfica estratégica,
atraindo alunos de cidades vizinhas, destacando-se entre as principais Goiânia, Goianésia,
Jaraguá, Pirenópolis, Alexânia, Nerópolis, Vianópolis, Silvânia, Ceres e Abadiânia.
A UniEVANGÉLICA desenvolve atividades acadêmicas voltadas para a concretização
de seus fins: o ensino, a pesquisa e a extensão, consolidando sua missão em preparar
profissionais para um mercado de trabalho inovador e competitivo, mediante a atualização
permanente do Projeto Pedagógico Institucional.
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Missão, visão, princípios e valores
Fundamentada em princípios cristãos, 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 ainda 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.
Através do desempenho de sua missão, a Instituição tem como valores a competência,
o profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas ações por princípios éticos,
morais e cristãos.
Chancelaria: Ernei de Oliveira Pina
A Chancelaria é o órgão superior de ligação entre a Associação Educativa Evangélica e o
Centro Universitário de Anápolis.
Reitoria: Carlos Hassel Mendes da Silva
A Reitoria é o órgão executivo que planeja, organiza, dirige e controla todas as atividades
universitárias. Compõem a estrutura da Reitoria, o Gabinete do Reitor, a Pró-reitoria de
Administração, a Pró-reitoria Acadêmica, a Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa,
Extensão e Ação Comunitária, e a Secretaria Geral.

Associados dirigentes da Assembleia da
Associação Educativa Evangélica (2010-2012)
Antônio Justino Lucena
Augusto César Rocha Ventura
Cicilio 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 Usevícius

João Baptista Carrijo
João Batista Machado
Josué Moreira dos Santos
Marcos Antônio 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
Arlindo Ribeiro
Cacildo Bernardes dos Santos
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Mounir Naoum
Sebastião Fiaia

Capelania Institucional - Compromisso da
AEE com a vida
A Capelania Institucional trabalha no sentido de propagar a missão de Deus dada aos
idealizadores da Associação Educativa Evangélica no início do século passado, e mantida
até o presente. Por essa razão, a Capelania se torna guardiã da confessionalidade em
todas as frentes de atuação da AEE.
Mais que a promoção e desenvolvimento de atividades isoladas, a Capelania orienta-se
por planejamento, projetos e programas contínuos de ação em parceria com diversos
segmentos da instituição, visando efetivar sua missão de forma integral por meio
das seguintes atividades: atendimentos, devocionais, clubinhos bíblicos e eventos
institucionais. É, também, responsabilidade da Capelania dar apoio espiritual a todo corpo
institucional.
A Capelania participa dos projetos sociais da Instituição e da comunidade, bem como da
elaboração e execução de acampamentos com alunos dos Colégios Couto Magalhães
(Anápolis) e Álvaro de Melo (Ceres). A realização de encontros de casais, coordenação
do coral dos colaboradores da AEE e participação nos encontros da Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (CIPA) são, ainda, algumas das ações implementadas pela
Capelania.
Em 2011, foi implantado o serviço telefônico Ligue Pra Vida. O serviço atende a comunidade
em geral oferecendo uma mensagem nova a cada dia e dando a oportunidade da pessoa
que ligou deixar seu nome, telefone e pedidos de oração.

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.
O UniMISSÕES visa contribuir para a formação de profissionais como agentes de
transformação social, direcionados às necessidades das comunidades em contextos
remotos ou entre Povos e Culturas Tradicionais. Abriga o NEP-DPCT (Núcleo de Estudos e
Pesquisa para o Desenvolvimento de Povos e Comunidades Tradicionais) para promover
pesquisas multidisciplinares e de tecnologia social e a Assessoria de Relações Institucionais
e Internacionais para a prospecção de parcerias.
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Coral dos Colaboradores da Associação
Educativa Evangélica
O Coral da AEE tem a finalidade de incentivar o desenvolvimento da música coral entre
os colaboradores da Instituição; despertar nos participantes o gosto pelas realizações
artísticas, e possibilitar aos coralistas o conhecimento de novas técnicas de musicalidade,
com a descoberta e valorização das potencialidades musicais em todos os níveis.
O coral participou ativamente na organização do Concerto de Natal de 2011 e na
confraternização dos colaboradores, além de levar o nome da UniEVANGÉLICA em suas
apresentações nos eventos institucionais, municipais, das igrejas e das empresas.

Projeto Criar e Tocar - Inserção social pela
Arte
O Projeto Criar e Tocar – Nasceu de um sonho de ver o ensino da música e das artes
plásticas como instrumento de inserção social, que levasse aos alunos o ensino de uma
forma prática, com metodologia específica a aprender um instrumento da orquestra
clássica, com a finalidade de formação de Orquestra e o desenvolvimento das Artes
Plásticas.
O Projeto é destinado a crianças e adolescentes de baixa renda, que não têm acesso a
aprendizagem de um instrumento da orquestra clássica. O Projeto Criar e Tocar atende
hoje 153 crianças e adolescentes da região norte da cidade de Anápolis.
Além das aulas de música e artes os alunos têm a oportunidade de receber aulas de
reforço escolar, alimentação balanceada, aulas de recreação, esporte e informática.
O Projeto Criar e Tocar é mantido pela Associação Educativa Evangélica em parceria com
a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Desenvolvimentto Social.
A Associação Educativa Evangélica além de manter, em parceria com a Secretaria de
Cultura de Anápolis. O projeto Criar e Tocar, apoia também, o Projeto Tocando com Arte,
que tem os mesmos objetivos do projeto Criar e Tocar, que é a inclusão social por meio
da Música e Artes Plásticas, levando o aluno a aprender um instrumento da orquestra
clássica e a desenvolver a capacidade de fazer parte de uma orquestra.
O Projeto Tocando Com Arte atende quatro bairros da cidade de Anápolis: Bairro Industrial
Mounir Calixto, Bairro Paraíso, Vila Operária e Bairro Adriana Park.

Público atendido - Criar e Tocar:

214

Público atendido Tocando com arte

300
16

crianças e
adolescentes

crianças e
adolescentes
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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 é responsável pelo planejamento, coordenação, execução, supervisão e
avaliação das atividades de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação (licenciaturas,
bacharelados e tecnológicos), bem como pela proposição de ações de melhorias no
âmbito de sua atuação. É responsável pelo processo seletivo, nivelamento e atendimento
aos discentes da UniEVANGÉLICA.
A estrutura da PROACAD é constituída pelo Núcleo de Planejamento Pedagógico,
Núcleo de Apoio ao Docente, Núcleo de Atendimento ao Discente, Núcleo de Educação
a Distância, Núcleo de Disciplinas Básicas na Área da Saúde e Núcleo de Seleção dos
Alunos Ingressantes.
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Órgãos de apoio à Pró-Reitoria Acadêmica
Núcleo de Planejamento Pedagógico
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
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 de Projetos Pedagógicos
• Orientações e pareceres referentes a alterações e atualizações de Projetos
Pedagógicos
• Participação em simulações de avaliação

Atendimento:

12
Núcleo de Apoio ao Docente
Coordenadoria de Apoio
ao Docente
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).
Projetos e Ações de destaque
Seleção de professores para
os semestres letivos 2011/1 e
2011/2
Cursos para novos docentes
(2011/1 e 2011/2)
XX Seminário de Atualização
de Práticas Docentes
XXI Seminário de Atualização
de Práticas Docentes
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Cursos

Público Atendido:
Processo Seletivo:

115 candidatos
XX Seminário de Atualização
de Práticas Docentes 2011/1

249 professores
Curso de formação:

22 professores

XXI Seminário de Atualização
de Práticas Docentes 2011/2

245 professores

Núcleo de Apoio ao Discente
UniATENDER
O UniATENDER atende à política institucional e às diretrizes e exigências
do Ministério da Educação (MEC) quanto ao atendimento do discente e ao
acompanhamento do egresso. Desenvolve políticas afirmativas para a igualdade
racial e de atenção a deficientes, bem como promove ações e atende prioridades
estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
O atendimento é diversificado e abrange as seguintes áreas: Ouvidoria, Inclusão
Social com atenção a indígenas, afrodescendentes, deficientes, Concluintes e
Egressos, Programa de Atenção a Dependência Química e Prevenção ao Uso
Indevido de Drogas/UniVIDA.
Projetos e Ações de destaque
• Seminário de Acolhida e Integração Acadêmica
• Seminários Noite do Concluinte
• Reuniões com os Diretórios Acadêmicos (DAs)
• Participação no XI Fórum Nacional de Ouvidores Universitários - FNOU e no
XIV Congresso Brasileiro de Ouvidores/Ombudsman Associação Brasileira
de Ouvidores

Público atendido:

16.561
PROGRAMA UniVIDA

Desenvolvimento de Políticas Institucionais de prevenção ao uso indevido de
drogas.
Projetos e Ações de destaque
• Caminhada pela Vida sem Drogas em comemoração ao dia Municipal de
Prevenção ao Uso Indevido de Drogas
• Campanha antitabagismo e comemoração do dia Nacional e Mundial Sem
Tabaco
• Atendimentos relacionados a Políticas sobre Drogas
• Participação no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Anápolis /
COMAD
• Seminário Estadual de Políticas Sobre Drogas/CONEN
• Sinalizações dos locais de restrições de produtos famígeros obedecendo a
Lei Nº 9.294 Art. 2º
• Apontamento das necessidades de adaptações arquitetônicas para
deficientes

Público atendido:

6.208
21

Núcleo de Educação a Distância
Coordenadoria de Educação a Distância - UniVIRTUAL
Coordenadoria responsável pela implantação e acompanhamento de disciplinas
semipresenciais e de apoio às aulas presenciais dos cursos de graduação,
pós-graduação e extensão. Responsável pela gerência do ambiente virtual
de aprendizagem - MOODLE, essa coordenadoria elabora, produz e atualiza
o material didático das disciplinas ofertadas e produz as aulas virtuais. O
UniVIRTUAL tem um programa permanente de capacitação dos docente para
o uso do ambiente virtual de aprendizagem, além de oferecer suporte técnico a
docentes e discentes.
Projetos e Ações de destaque
• Implantação da plataforma Moodle
• Capacitação de docentes e discentes para a utilização do Moodle
• Implantação da disciplina semipresencial Investigação e Vigilância em Saúde:
Informática e Bioética no curso de Enfermagem
• Implantação da disciplina semipresencial Linguística Aplicada ao Ensino de
Língua Materna no curso de Letras
• Design Instrucional da disciplina semipresencial Cultura Religiosa

TURMAS

PÚBLICO ATENDIDO
Língua Portuguesa

16

Metodologia do Trabalho Científico

11

Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Materna

1

Investigação e Vigilância em Saúde: Informática e Bioética

1

Apoio ao presencial

5

Fonte: Núcleo de Educação a Distância

2.045

alunos
atendidos

12

professores
capacitados

12

cursos
atendidos

Coordenadoria do Núcleo Comum de Língua Portuguesa e
Metodologia do Trabalho Científico
A Coordenadoria do Núcleo Comum de Língua Portuguesa (LP) e Metodologia
do Trabalho Científico (MTC) foi criada, no âmbito do UniVIRTUAL, para atuar
como uma coordenadoria de apoio pedagógico e monitoramento constante
das atividades docentes desenvolvidas nas disciplinas semipresenciais,
contempladas na matriz curricular dos cursos de graduação da UniEVANGÉLICA.
Projetos e Ações de destaque
• Planejamento das ações desenvolvidas dentro das disciplinas semipresenciais
de Língua Portuguesa e Metodologia Científica
• Encontros de estudo e planejamento com os professores das disciplinas
semipresenciais
• Apoio pedagógico para elaboração e revisão de material didático

Público Atendido:

2.045
22

Alunos
atendidos

25

Turmas
atendidas

12

Professores

Programa de Nivelamento em Linguagem - UniLINGUAGEM
O UniLINGUAGEM é um programa de apoio ao discente que visa alcançar os alunos
ingressantes quanto às habilidades de leitura, interpretação, organização lógica
do pensamento e produção de textos, constatadas em diagnóstico realizado nos
períodos iniciais de cada curso da IES.
Projetos e Ações de destaque
• Ações de Diagnóstico
• Curso de Língua Portuguesa e Oratória aos graduandos do curso de Direito
do campus de Ceres

Público Atendido:

98

Alunos

Núcleo de Disciplinas Básicas na Área da Saúde
Coordenadoria dos Laboratórios das Disciplinas Básicas Comuns
aos Cursos da Área de Saúde (LABBAS)
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 8 laboratórios 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

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

Público Atendido:

8.800

23

Clínicas, laboratórios básicos e laboratórios específicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Laboratório Pedagógico
Laboratório de Matemática
Brinquedoteca
Laboratório Multidisciplinar de Computação I
Fábrica de Tecnologias Turing
Laboratório de Microinformática LIT
Laboratório de Microinformática LAB I
Laboratório de Microinformática LAB II
Laboratório de Arquitetura de Computadores
(LMC II)
Laboratório de Redes de Computadores
Laboratório de Eletrônica Digital
Laboratório de Estudos e Pesquisas (Mestrado)
Laboratório de Microinformática do ISE
Laboratório de Microinformática 5
Laboratório de Microinformática 6
Laboratório Cozinha Escola I
Laboratório Cozinha Escola II
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 I
Laboratório de Interpretação Radiológica II
Laboratório de Prótese
Laboratório de Materiais Profissionalizantes –
Pré-clínico I
Laboratório de Materiais Profissionalizantes –
Pré-clínico II
Clínica Odontológica A
Clínica Odontológica B
Clínica Colorida
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 Semiologia e Semiotécnica I
Laboratório de Semiologia e Semiotécnica III
Laboratório de Semiologia e Semiotécnica III
Clínica Escola de Fisioterapia - UniFISIO
Laboratório de Fisioterapia I
Laboratório de Fisioterapia II
Laboratório Escola de Análises Clínicas
Farmácia Escola
Farmácia Escola – Manipulação
Laboratório de Análise de Alimentos e
Bromatologia
Trilha Ecológica do Tucano
Laboratório Morfofuncional I
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
Atelier I
Atelier II
Depósito Externo de Resíduos Químicos
(LABBAS e Farmácia) e Resíduos de Saúde
(Odontologia)
Depósito Externo de Resíduo
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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 do Contrato de Prestação de Serviço para coleta mensal
(40 Kg) de resíduos químicos
• Apresentação de proposta para Corpo Técnico e espaço para o PGRSS
• SESMT – Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (NR
4) - Encaminhamento de pedidos de consultas, exames clínicos e cirurgias
• Conclusão dos abrigos externos para resíduos: Colégio Couto Magalhães e
da UniEVANGÉLICA
• Participação na Gincana “TODOS CONTRA DENGUE” em conjunto com a
Secretaria de Saúde de Anápolis. 15 Bairros de Anápolis foram atendidos
pela Equipe UniEVANGÉLICA

Público Atendido:
Ações internas

Ações externas

29.434 8.148
Total:

37.582
Núcleo de Seleção dos Alunos Ingressantes
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
• Planejamento, elaboração e revisão das provas
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•
•
•

Análise dos índices de erros e acertos nas provas
Encaminhamento do perfil do vestibulando aos diretores dos cursos
Curso sobre normas de elaboração de prova de questões de múltipla escolha

PÚBLICO ATENDIDO
Candidatos ao vestibular

9.683

Professores capacitados

13

Vestibulares realizados

10

Fonte: COMSEL

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 do Centro Universitário de Anápolis,
articulada ao processo de gestão acadêmica, com vistas à promoção contínua
de melhorias.
Projetos e Ações de destaque
• Apoio às autoavaliações dos cursos (docente e infraestrutura)
• Elaboração de instrumentos de coleta de dados
• V Seminário de Avaliação Institucional
• I Encontro das Subcomissões Internas de Avaliação (SIAs)
• Ações da CPA realizadas pela Subcomissão de Especialistas em Avaliação
(SEA):
PARECERES SEA 2011/1:
16 Pareceres de alterações de matrizes
03 Pareceres de propostas de matrizes
01 Parecer mudança de nome do curso
09 Relatórios de simulação de avaliação de curso
01 Parecer sobre Diligência do MEC
PARECERES SEA 2011/2:
85 Pareceres de alterações de matrizes para 20 semanas em cursos do Centro
Universitário de Anápolis e Ceres e Faculdade Raízes
01 Parecer sobre Diligência do MEC referente ao curso de Letras
03 Relatórios de simulação de avaliação de curso

V Seminário de Avaliação Institucional
e I Encontro das Subcomissões internas
de Avaliação

26

cursos
avaliados

68

participantes
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CURSOS DE LICENCIATURAS, BACHARELADOS E
SUPERIORES DE TECNOLOGIA
UniEVANGÉLICA - Anápolis
Administração – Bacharelado
Agronomia – Bacharelado
Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado
Ciências Biológicas – Licenciatura
Direito – Bacharelado
Educação Física – Licenciatura e Bacharelado
Enfermagem – Bacharelado
Engenharia Civil – Bacharelado
Engenharia de Computação – Bacharelado
Engenharia Mecânica – Bacharelado
Farmácia – Bacharelado
Fisioterapia – Bacharelado
Letras: Português - Espanhol – Licenciatura
Letras: Português - Inglês – Licenciatura
Matemática – Licenciatura
Medicina – Bacharelado
Odontologia – Bacharelado
Pedagogia – Licenciatura
Sistemas de Informação – Bacharelado

Cursos Superiores de Tecnologia
Design Gráfico
Estética
Gastronomia
Gestão Financeira
Logística
Produção Sucroalcooleira
Radiologia

UniEVANGÉLICA – Ceres
Direito – Bacharelado

Faculdade Evangélica de Goianésia
Administração – Bacharelado
Agronomia – Bacharelado
Direito – Bacharelado

Faculdade Raízes
Direito – Bacharelado
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UNIDADE CERES
O curso de Direito (bacharelado) foi autorizado pela portaria nº 803, de20 de setembro de
2007, com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, em turmas de, no máximo,
50 (cinquenta) alunos, a ser ministrado na unidade descentralizada na cidade de Ceres,
Estado de Goiás. O curso é vinculado ao Centro Universitário de Anápolis.

alunos matriculados

333

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA (NPJ)
O Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito da UniEVANGÉLICA – Unidade
Ceres conjuga na mesma expressão atividades teóricas e práticas. Sua estrutura
e atividades estão previstas no Projeto Pedagógico como estágio curricular
supervisionado, a partir do 7º até o 10º período.
As atividades desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica são: Centro de
Pacificação Social, Cartório Simulado e Escritório Modelo.
Objetivos:
• Avaliar o aluno em relação aos conhecimentos teóricos
• Capacitar para o exercício profissional
• Intensificar ações de extensão através do atendimento à população
• Estimular a pesquisa e a leitura da realidade local quanto às demandas
judiciais
• São estratégias pedagógicas do NPJ: oficinas de petição, minicursos de
ética, atendimento de conciliação e atendimento ao público; processo e
audiências simuladas; análise de autos findos.

público atendido

120
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FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA
A Faculdade Evangélica de Goianésia
desenvolve atividades acadêmicas voltadas
para a concretização de seus fins: o ensino,
a pesquisa e a extensão, consolidando
sua missão em preparar profissionais
para um mercado de trabalho inovador
e competitivo, mediante a atualização
permanente do Projeto Pedagógico
Institucional.
Os cursos de Administração, Agronomia e
Direito oportunizam condição de ingresso
via processo seletivo de vestibular, com
regularidade semestral, oferecendo 180
vagas (60 vagas para cada curso), alcançando índices superiores ao número de
vagas, o que favorece a formação de turmas e transcurso linear destes.

alunos matriculados

765
FACULDADE RAÍZES

A Faculdade Raízes torna mais próxima
e acessível a oferta de vagas no ensino
superior a uma parcela importante da
comunidade goiana, uma vez que 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 necessidade
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
promovam o desenvolvimento econômico e social de Goiás e sua inserção em
mercados potenciais.

alunos matriculados

407
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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) é
responsável na Instituição, pela elaboração e execução de políticas que desenvolvam, o
ensino de pós-graduação, a pesquisa e as ações de extensão, de modo integrado entre si
e articulado com o ensino de graduação.
Para isso, a ProPPE procura relacionar-se com a comunidade para melhor compreensão
da realidade socioeconômica e política em que está inserida. E, na medida em que
esse relacionamento se aprofunda, procura a apreensão da realidade para nela atuar,
modificando-a para melhor. Nesta perspectiva, realiza a indissociabilidade do ensino,
pesquisa e extensão.
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ÓRGÃOS DE APOIO À PRÓ-REITORIA
DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA,
EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA
COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Os cursos de pós-graduação Lato Sensu incluem todos os programas destinados
a portadores de diploma de ensino superior, compreendendo cursos de
aperfeiçoamento, especialização, atualização e MBAs, nas mais diversas áreas
do conhecimento e da atuação profissional. Constituem excelente instrumento
de complementação e aprofundamento da graduação com vistas ao ingresso no
mercado profissional. São direcionados ao treinamento profissional ou científico
e conferem certificado de Especialista.
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UniEVANGÉLICA têm certificação
válida em todo o território nacional, seguindo rigorosamente o que determina a
Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação (Lei 9.394 de 20/12/1996) e a resolução
CNE/CES Nº. 1, de 08/08/2007, que estabelece normas para o funcionamento de
cursos de pós-graduação.

PÚBLICO ATENDIDO
Cursos internos

43

Alunos

988

Parcerias interinstitucionais-externos

424

Fonte: Coordenadoria de Pós-Graduação Lato Sensu

Também são realizados atendimentos clínicos à comunidade por alunos dos
cursos de pós-graduação da área de odontologia e de acupuntura.

PÚBLICO ATENDIDO
Especialização Implante

292

Especialização Ortodontia

242

Especialização Endodontia

1.034

Especialização Acupuntura

137

Fonte: Coordenadoria de Pós-Graduação Lato Sensu

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO
SENSU
O Programa de Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente tem
o compromisso de participar da formação de profissional com perfil capaz
de integrar equipes multi e interdisciplinares, voltadas para o ordenamento
territorial, dentro do contexto sociocultural no qual está inserido.
Área de concentração: Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente
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Linhas de pesquisa:
Sociedade, Políticas Públicas e Meio Ambiente
Tecnologias e Meio Ambiente

PÚBLICO ATENDIDO
Alunos aprovados no processo seletivo

27

Alunos matriculados

58

Alunos bolsistas FAPEG

22

Exames de qualificação

16

Dissertações defendidas

18

Fonte: Coordenadoria de Pós-Graduação Stricto Sensu

Livros publicados por professores do Mestrado
• Políticas Públicas: Meio Ambiente e Tecnologia
Organizadores: Genilda D´Arc Bernardes e Roberto Prado de Morais;
• Transformações no Cerrado: Progresso, consumo e natureza
Organizadores: José Paulo Pietrafesa e Sandro Dutra e Silva.
Projetos aprovados com financiamento
• Projeto Procad Novas Fronteiras – Capes: projeto aprovado em 2009 com
recurso para ser investido na qualificação de professores e mestrandos até
2013. Instituição associada: Universidade Federal de Uberlândia – UFU
• Projeto ProPos – FAPEG-GO – projeto aprovado em 2011 com liberação de
recurso para fortalecimento de programas de pós-graduação stricto sensu
para viabilizar publicações de livros e participação de professores em eventos
científicos no Brasil.
• Projeto Easy Mock – Up – FAPEG-GO – projeto aprovado em 2011 cujo
objetivo é o desenvolvimento de software para tomada de decisão.
Projetos de pesquisa de professores do mestrado
Aprovados e financiados pela FUNADESP: 06

COORDENADORIA DE PESQUISA
A pesquisa, no espaço acadêmico da UniEVANGÉLICA, é vista como um processo
em permanente construção, uma atividade que busca a análise e interpretação
de fenômenos sociais e naturais, exigindo inovação metodológica constante,
uma vez que as relações na sociedade são móveis e flexíveis.
A pesquisa, na UniEVANGÉLICA, relaciona-se com a comunidade científica
de duas maneiras distintas. A primeira, vinculada à autoformação docente,
visto que o ato de pesquisar pressupõe atualizar, repensar conceitos, aplicar
métodos de investigação, tendo como finalidade publicar resultados, analisar
e buscar explicações para os fenômenos estudados que, uma vez identificados
e processados, possibilitem encontrar respostas para problemas específicos
da vida cotidiana do ser humano. A segunda maneira é colocar professores
e pesquisadores à disposição dos alunos para que orientem estes “futuros”
pesquisadores/docentes a darem os primeiros passos na compreensão da lógica
da ciência, criando neles o hábito da investigação e a relação desse processo
com a coletividade.

35

Iniciação Científica: Diversos programas são desenvolvidos na instituição.
Programa de Bolsa de Iniciação Científica da UniEVANGÉLICA (PBIC) em parceria
com a Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular
(FUNADESP).

PÚBLICO ATENDIDO
Projetos

44

Professores Coordenadores

44

Pesquisadores Docentes

21

Alunos bolsistas

81

Alunos bolsistas voluntários

51

Fonte: Coordenadoria de Pesquisa

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC – CNPq) – 2010/2011

PÚBLICO ATENDIDO
Projetos

8

Professores Coordenadores

8

Pesquisadores Docentes

4

Alunos bolsistas

8

Alunos bolsistas voluntários

11

Fonte: Coordenadoria de Pesquisa

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC – CNPq) – 2011/2012

PÚBLICO ATENDIDO
Projetos

5

Professores Coordenadores

5

Pesquisadores Docentes

6

Alunos bolsistas

8

Alunos bolsistas voluntários

9

Fonte: Coordenadoria de Pesquisa

NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NIT)
O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é um mecanismo institucional que
visa ao fortalecimento dos vínculos entre seus pesquisadores com a sociedade
civil, empresas e agências públicas, ajudando-os na captação de recursos e
procurando meios de fomentar a inovação e a transferência de tecnologia.
O NIT integra a Rede Goiana de Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia do Estado de Goiás.
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Projetos contemplados:
• Desenvolvimento do Protótipo do Maquinário para fabricação do poste de
pneu (empresa incubada ECOTIRE na UniINCUBADORA)
• Desenvolvimento de Software para criação de softwares para diferentes
áreas de gestão (Condex /Fábrica de Software Turing/Consultoria Empresa
Jr)
• EasyMock-up (Instituto Moriá / Clínica de Odontologia).

UniINCUBADORA
A UniINCUBADORA atua na transferência de tecnologia, prestação de serviços
especializados e interação da UniEVANGÉLICA com empreendedores e a
sociedade em geral, com o apoio de suas diversas parcerias – Prefeitura
Municipal de Anápolis, Rede Goiana de Inovação, SEBRAE, Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis
(FUNTEC), Conselho Nacional de Desenvolvimento Cienfítico e Tecnológico
(CNPq), Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (SECTEC),
Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) e outros.
As principais beneficiárias das atividades desenvolvidas pela UniINCUBADORA
são as empresas incubadas:
Uppertec - Residente
Seta Publicações - Residente
M 3D Design - Não Residente
EcoTire - Não residente
Está aberto um Edital para seleção de novos projetos.

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são órgãos colegiados multidisciplinares
e independentes das instituições com objetivo de avaliar pesquisas envolvendo
seres humanos. Foram criados para defender os interesses dos sujeitos de
pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento
de pesquisas em padrões éticos.

Público Atendido:

728

atendimentos à
comunidade acadêmica

Total de
projetos:

360
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COORDENADORIA DE EXTENSÃO
A extensão, na UniEVANGÉLICA, tem logrado, ao longo dos últimos anos,
consolidar-se enquanto espaço de aprendizagem reconhecido institucionalmente.
A prática extensionista tem contribuído na busca à superação da concepção
assistencialista desta área.
A construção permanente da indissociabilidade entre extensão, ensino e
pesquisa, tem pautado a organização curricular dos cursos de graduação da
instituição, em especial no que tange à formação acadêmica na perspectiva do
compromisso social.
Nesta ótica, por meio dos programas, projetos, eventos e cursos, as ações de
extensão são realizadas com o propósito de atender as demandas sociais, na
constante procura de equacionar os problemas sociais.
O fomento às atividades extensionistas, durante o ano de 2011, foi pautado pela
intenção marcadamente acentuada da mantenedora em prover de recursos a
sua operacionalidade, com a efetiva percepção da sua responsabilidade social.
Dentro desta concepção, evidencia-se o estabelecimento das práticas
extensionsitas realizadas por docentes, acadêmicos e técnicos, na construção da
superação das questões sociais, no sentido de se estabelecer um conhecimento
que se proponha ultrapassar os muros da academia, a fim de resgatar a cidadania
de todos os envolvidos.
Por outra parte, esta formação cidadã tem contribuído para o desenvolvimento
do aprendizado humanitário, prática essa que tem contemplado o propósito
missionário da instituição.
As ações de extensão concebidas nessa perspectiva foram executadas com
qualidade técnica e científica, e atenderam a um contingente populacional local,
regional e nacional significativo.

TOTAL DE AÇÕES DE EXTENSÃO REALIZADAS

Quantidade

Público

Curso de Extensão (livres, línguas,
disciplinas especiais e concursos).

100

1.602

Cursos de Formação

18

851

Eventos

192

88.277

Prestação de Serviços

9

29.754

Programas

-

-

Projetos

70

27.404

TOTAL

389

147.888

Ações

Fonte: Coordenadoria de Extensão
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TOTAL DE AÇÕES DE EXTENSÃO POR CURSO /DEPARTAMENTO E MODALIDADE

CURSO DE
ADMINISTRAÇÃO

7

CURSO DE
ARQUITETURA

eventos

Público Atendido:

2.465

pessoas

2

projetos

Público Atendido:

644

pessoas

CAPELANIA

1

projeto

1

evento

DEPARTAMENTO
DE COMUNICAÇÃO

Público Atendido:

1.700

pessoas

1

evento

Público Atendido:

200

pessoas
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COMSEL

1

Público Atendido:

13

Curso de formação

pessoas

CURSO DIREITO / ANÁPOLIS

1

Curso de
formação

26

eventos

3

Projetos

Público Atendido:

10.157
CURSO DIREITO / CERES

3

eventos

Público Atendido:

1.200

40

pessoas

CURSO DIREITO / RAÍZES

2

projetos

Público Atendido:

pessoas

88

pessoas

CURSO EDUCAÇÃO FÍSICA

5
9

eventos
projetos

Público Atendido:

14.887

CURSO ENFERMAGEM

41
2

eventos

projetos

Público Atendido:

51.830

CURSO ENGENHARIA
MECÂNICA

1
1

evento
projeto

Público Atendido:

213

CURSO FARMÁCIA

2
5

cursos de
formação
eventos

3

projetos

Público Atendido:

2.023
41

CURSO FISIOTERAPIA
LABBAS (Laboratórios)

9

Cursos de formação

Público Atendido:

29.754

2
29
5

Cursos de
formação
eventos
projetos

Público Atendido:

2.555
CURSO MEDICINA

5
17

Cursos de formação
eventos

1

projeto

Público Atendido:

2.853
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CURSO MATEMÁTICA

1

evento

Público Atendido:

327

CURSO ODONTOLOGIA

3

eventos

11

projetos

Público Atendido:

5.880

MESTRADO EM
SOCIEDADE, TECNOLOGIA
E MEIO AMBIENTE

3

eventos

Público Atendido:

527
CURSO PEDAGOGIA

11

eventos

25

projetos

Público Atendido:

5.006

COORDENAÇÃO
LATO SENSU

1

evento

Público Atendido:

5
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PRÓ-REITORIA ACADÊMICA

3

cursos de
formação

4

PRÓ-REITORIA DE
PÓS-GRADUAÇÃO,
PESQUISA E
EXTENSÃO

eventos

Público Atendido:

827

5

eventos

Público Atendido:

3.149

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

1

curso de formação

Público Atendido:

35

CURSO SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO
CURSO DE ENGENHARIA
DE COMPUTAÇÃO

1

curso de
formação

3

eventos

Público Atendido:

447
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UniATENDER

1
CURSOS SUPERIORES
DE TECNOLOGIA

1

evento

3

projeto

Público Atendido:

7.676

Cursos de
formação

8

eventos

Público Atendido:

6.890

FACULDADE EVANGÉLICA
DE GOIANÉSIA

1

projeto

Público Atendido:

34

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.
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UniEVANGÉLICA - ANÁPOLIS

Quantidade

Público

Disciplinas Especiais

60

350

Cursos Livres

17

431

Línguas

10

113

TOTAL

87

894

Cursos

Fonte: Coordenação de Cursos de Extensão-2011

UniEVANGÉLICA - UNIDADE CERES

Quantidade

Público

Disciplinas Especiais

1

36

Cursos Livres

-

-

Línguas

-

-

TOTAL

1

36

Cursos

Fonte: Coordenação de Cursos de Extensão-2011

FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA

Quantidade

Público

Disciplinas Especiais

7

348

Cursos Livres

-

-

Línguas

1

180

TOTAL

8

528

Quantidade

Público

Disciplinas Especiais

4

144

Cursos Livres

-

-

Línguas

-

-

TOTAL

4

144

Cursos

Fonte: Coordenação de Cursos de Extensão-2011

FACULDADE RAÍZES

Cursos

Fonte: Coordenação de Cursos de Extensão-2011
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ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE
AMBULATÓRIO AVANÇADO DE ENFERMAGEM - UniCUIDAR
O UniCUIDAR é um projeto de extensão universitária do curso de Enfermagem,
sediado no Ambulatório Avançado de Enfermagem da UniEVANGÉLICA. As
ações contemplam os componentes da educação superior: ensino, pesquisa e
extensão, constituindo um espaço apropriado ao cuidado integral de Enfermagem
e a formação do enfermeiro generalista.
O projeto é desenvolvido por uma equipe de enfermagem composta por
enfermeira, docentes e acadêmicos de Enfermagem, que contribuem efetivamente
para o controle de saúde e segurança dos atores do Centro Universitário (alunos,
funcionários diretos e indiretos, visitantes e outros frequentadores), assim como
para o cumprimento da função social da UniEVANGÉLICA na promoção à saúde
da comunidade da microrregião.
Objetivos
• Prestar assistência básica aos colaboradores e discentes e à comunidade em
geral, por meio da Consulta de Enfermagem fundamentada na Sistematização
da Assistência de Enfermagem (SAE).
• Dar suporte à Secretaria de Saúde Municipal para a implementação de
Programas e Campanhas Nacionais de Saúde.
• Oferecer campo de estágio e pesquisa.
• Prestar atendimento de emergência e encaminhamentos.
• Prestar assessoria à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho (CIPA).
• Atender e oferecer suporte aos casos de acidentes ocupacionais.
• Realizar educação em saúde para grupos específicos da população.
• Realizar a vacinação e controlar o estado de imunização dos acadêmicos.
• Desenvolver ações de prevenção e controle da saúde da mulher.
• Desenvolver ações de prevenção e controle da saúde do homem.
• Investigar fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT),
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•
•

assim como prestar apoio ao autocuidado e controle das complicações.
Desenvolver ações de vigilância epidemiológica dentro do Centro
Universitário.
Desenvolver ações de extensão universitária voltadas para a promoção da
saúde na microrregião.

Projetos e Ações de destaque
• Cobertura nos eventos itinerantes em diversos locais: escolas, empresas,
igrejas e outros locais públicos.
• Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde nas Campanhas Nacionais de
Vacinação e outros.
• Parceria com shoppings do município em ações de promoção à saúde.
• Apresentação de painel e ações na 12ª Semana de Enfermagem.
• Implantação de programa de cuidado a feridas crônicas.

Público Atendido:

14.291

procedimentos
realizados

LABORATÓRIO DE FARMÁCIA – ANÁLISES CLÍNICAS
O curso de Farmácia da UniEVANGÉLICA dispõe de um amplo laboratório
dotado de infraestrutura física, de equipamentos e pessoal capacitado para
a realização de exames na área de Análises Clínicas. Nesse laboratório, são
realizados exames de bioquímica, imunologia, uroanálise e líquidos corporais,
parasitologia, bacteriologia, micologia, citopatologia e hematologia.
Foi implantado para ofertar o estágio na área de análises clínicas aos estudantes
do curso, em seguida credenciado para o atendimento aos usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS).

Público Atendido:

6.192
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procedimentos
realizados

CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA - UNIFISIO
A Clínica Escola de Fisioterapia presta atendimento nas seguintes áreas:
• Ortopedia, Traumatologia, Reumatologia, Desportiva e Distúrbio
Temporomandibulares
• Hidroterapia
• Fisioterapia Cardiorrespiratória
• Fisioterapia Hospitalar e Intensiva
• Fisioterapia Neurofuncional Adulto
• Fisioterapia Neurofuncional Infantil
• Fisioterapia Dermatofuncional
• Fisioterapia Uroginecológica
• Os pacientes são encaminhados pelos Centros de Atendimento Integral à
Saúde (CAIS) municipais, com um diagnóstico clínico dessas alterações e
pedido do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de fisioterapia.
Objetivos:
• Oferecer ao acadêmico condições de integrar teoria e prática, contribuindo
com a sociedade anapolina e do entorno, por meio de:
• Vivência de situações clínicas.
• Desenvolvimento das habilidades técnicas, responsabilidade e competência
durante a execução das atividades propostas.
• Reflexão sobre seu comprometimento com o paciente, posicionando-se com
coerência nas observações e condutas tomadas.
• Produção de pesquisas e ações alternativas que colaborem para o
desenvolvimento das ações fisioterapêuticas.
• Produção de ações que auxiliem na transformação da sociedade em que o
acadêmico esteja inserido.

Público Atendido:

20.896

procedimentos
realizados
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CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE ENSINO - COE
A Clínica Odontológica de Ensino oferece à comunidade de Anápolis atendimento
nas mais diversas áreas da odontologia, dentre elas a endodontia (canal),
próteses (dentaduras, pontes e coroas), dentística (obturações), periodontia
(tratamento da gengiva), cirurgia (extrações), odontopediatria (tratamento de
crianças), ortodontia (aparelhos), radiologia (raio x), estomatologia (tratamento
de lesões bucais) e serviço de urgência (dor de dente). O tratamento é realizado
por meio de uma triagem que tem como objetivo determinar as necessidades
do paciente, que é inserido nas clínicas de acordo com a complexidade do
tratamento requerido.
Objetivo:
Desenvolver um trabalho de relevância social por meio de diversos atendimentos,
gratuitamente e em parcerias com a Secretaria da Saúde e Sistema Único de
Saúde (SUS), à comunidade carente.

Público Atendido:

50.161

procedimentos
realizados

CONSULTORIA EMPRESA JÚNIOR
A Consultoria Empresa Júnior foi fundada em 2001, com o objetivo de prestar,
gratuitamente, assessoria de gestão às micro e pequenas empresas da cidade
de Anápolis e região. Os projetos são executados por acadêmicos do curso
de Administração sob a supervisão de professores com ampla experiência em
consultoria empresarial.
Anualmente são selecionados seis diretores juniores para ocuparem os cargos de
Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro, Diretor de Projetos, Diretor
de Relações Públicas, Diretor de Marketing e Diretor de Recursos Humanos. A
Empresa Júnior também disponibiliza vagas a consultores voluntários no sentido
de absorver o máximo de alunos interessados em participar dos projetos.
Os principais serviços realizados pela Empresa Júnior são: orientações
empresariais, consultorias em áreas específicas, pesquisas de mercado,
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elaboração de planos de negócio, diagnósticos empresariais, recrutamento e
seleção, além do planejamento e realização de cursos, palestras e eventos.
Objetivo:
Orientar estrategicamente atuais e futuros microempresários, com vistas a
desenvolverem um importante papel social na promoção do empreendedorismo
e geração de ideias inovadoras.

100

orientações
empresariais

150

vagas de estágio/
emprego

1.514 atendimentos diversos
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - NPJ
O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) funciona como um escritório escola do curso
de Direito, criado por determinação legal, para atender à comunidade de baixa
renda, com prestação gratuita de serviços advocatícios, tendo como foco casos que
envolvem assuntos de natureza familiar.
Objetivo:
Oportunizar ao acadêmico a redação de peças processuais, acompanhamento da
rotina profissional. Atuar em audiências. Prestar serviços jurídicos à comunidade
carente.

Público Atendido
Pessoas atendidas

Total
4.619

Ações protocolizadas

797

Peças interlocutórias

1.182

Audiências realizadas

518

Processos arquivados

707

Atos processuais

58
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LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO FÍSICA
O Laboratório de Avaliação Física – LAFE - está localizado no Ginásio Poliesportivo
da UniEVANGÉLICA, e conta com equipamentos de medidas antropométricas,
bioquímicas, ergoespirométricas e análise postural.
Objetivo:
• Avaliar e reavaliar os indivíduos que se submeterão a programas de exercício.
• Avaliação dos atletas da Natação
• Avaliação dos atletas do Zatopec
• Avaliação dos atletas do Judô
• Avaliação do Grupo dos idosos
• Avaliações direcionadas para os trabalhos monográficos

Público atendido:

1.141

avaliações
realizadas

ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO
A Academia de Musculação é um ambiente equipado para atender a comunidade
interna e externa da UniEVANGÉLICA, conta com amplo espaço, equipamentos
modernos e desenvolve diversos programas de exercícios destacando:
treinamento com peso para todas as faixas etárias, ginástica localizada e spinning.
Objetivos:
• Atender a comunidade
• Atender o estágio da Educação Física
• Preparar os atletas das equipes de Judô, Natação e Atletismo
• Desenvolver pesquisa

Público atendido:

4.984
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LIGAS ACADÊMICAS
Uma Liga Acadêmica é uma entidade sem fins lucrativos organizada por
acadêmicos e professores do curso de medicina, tendo como objetivos primários
divulgar a especialidade, resgatar a relação médico-paciente e permitir o ensino
da Medicina através de atividades práticas.
A liga deve ser formada com o principal objetivo de incrementar positivamente
a formação acadêmica dos alunos membros, estando fundamentada em três
esferas: ensino, pesquisa e extensão. Desenvolve as seguintes atividades:
assistenciais (atendimentos ambulatoriais), em campo (extensão promovendo
integração acadêmica com a comunidade) e de pesquisa (Iniciação Científica).
Ligas do Curso de Medicina da UniEVANGÉLICA
• Liga Acadêmica de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca (LACACI-UE)
• Liga da Saúde da Criança e do Adolescente (LISCA)
• Liga Acadêmica de Neurociências (LANU)
• Liga Acadêmica de Medicina Legal – Professor Higyno de Carvalho Hércules
(LML)
• Liga Acadêmica de Cirurgia (LACA)
• Liga Acadêmica de Oncologia e Hematologia (LAOH)
• Liga Multidisciplinar dos cursos da área da saúde da UniEVANGÉLICA
• Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia (LAGGUNI)

Público atendido:

Procedimentos:

1.116

1.717
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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.
Os recursos humanos são reconhecidos como os principais atores na definição e execução
das políticas institucionais para o cumprimento de sua missão de produzir e divulgar
conhecimentos, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. A Instituição adota,
portanto, padrões de gestão visando incorporar, em seus quadros, pessoal competente,
valorizando-o e aprimorando seus percursos profissionais.
Com vistas a fornecer as condições necessárias para levar a cabo as diversas ações de suas
mantidas, diferentes departamentos da mantenedora contribuem decisivamente para o
atendimento das demandas na promoção de melhorias, com sustentabilidade econômica,
para o cumprimento da missão e função social da UniEVANGÉLICA.
Assessoria Jurídica
Almoxarifado
Cobrança
Compras
Comunicação
Contabilidade
Construção e Reformas
Financeiro
Informática
Manutenção Geral e Jardinagem
Patrimônio
Recursos Humanos - Pessoal
Segurança do Trabalho
Tesouraria
Transporte
Vigilância
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UniSOCIAL
O Departamento de Filantropia e Assistência Social, como uma das políticas institucionais
de atendimento aos discentes, atua na gestão dos programas de bolsas de estudo e
financiamento estudantil da UniEVANGÉLICA Anápolis e unidade de Ceres, Faculdade
Evangélica de Goianésia e Faculdade Raízes e colégios Couto Magalhães (Anápolis) e
Álvaro de Melo (Ceres).
Programas disponibilizados para os discentes:
• Bolsa Filantropia
• Bolsa Licenciatura
• Bolsa OVG – Organização das Voluntárias de Goiás
• ProUni - Programa Universidade para Todos
• FIES - Financiamento Estudantil
O UniSOCIAL tem o objetivo de prestar um serviço com ética, transparência e
responsabilidade social, sempre com uma atenção especial aos alunos com vulnerabilidade
econômica de ingressar ou de permanecer no curso superior, com orientações sobre os
critérios definidos, de acordo com a legislação vigente e normas próprias da instituição.
No ano de 2011, como meio de fomentar os benefícios aos discentes, foram concedidas
bolsas de estudo e financiamento estudantil conforme quadros demonstrativos abaixo:
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS – UniEVANGÉLICA – ANÁPOLIS

Programas
Bolsa Filantropia

Alunos beneficiados
2.145

ProUni - Programa Universidade para Todos

869

Bolsa OVG - Organização das
Voluntárias de Goiás

510

Bolsa Licenciatura

1.548

FIES - Financiamento Estudantil

1.110

Total

6.182

Fonte: Coordenação UniSOCIAL

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS DISCENTES – UniEVANGÉLICA
UNIDADE CERES

Programas
Bolsa Filantropia

111

ProUni - Programa Universidade para Todos

58

FIES - Financiamento Estudantil

50

Total

219

Fonte: Coordenação UniSOCIAL
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Alunos beneficiados

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS – FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA

Programas

Alunos beneficiados

Bolsa Filantropia

60

ProUni - Programa Universidade para Todos

97

Bolsa OVG - Organização das
Voluntárias de Goiás

380

FIES - Financiamento Estudantil

65

Total

602

Fonte: Coordenação UniSOCIAL

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS – FACULDADE RAÍZES

Programas

Alunos beneficiados

ProUni - Programa Universidade para Todos

93

Bolsa OVG - Organização das
Voluntárias de Goiás

129

FIES - Financiamento Estudantil

36

Total

258

Fonte: Coordenação UniSOCIAL

PROJETO JOVEM APRENDIZ
O contrato de aprendizagem é definido pelo art. 428, caput, da CLT, como um
contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em
que o empregador se compromete a assegurar ao maior de quatorze e menor
de dezoito anos que estiver inscrito em programa de aprendizagem, formação
técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico,
moral e psicológico. E o aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência,
as tarefas necessárias a essa formação.

Participação

17

jovens

57

BIBLIOTECA
A Biblioteca tem como objetivo atender aos diversos cursos e segmentos das mantidas pela
AEE em suas necessidades de documentação e informação nas áreas do conhecimento
específico de sua atuação, tendo como propósito a contribuição para a qualidade da
educação, da pesquisa e da extensão.
A biblioteca é gerenciada pelo software de controle de bibliotecas ArchesLib, que
permite o gerenciamento de todas as demandas para a utilização do acervo, empréstimo,
estatísticas, reserva de livros e catálogo online.
Objetivos
Atender à comunidade universitária nos setores de ensino, pesquisa e extensão, cobrindo
todas as áreas do conhecimento e contribuindo para a sua formação técnica, científica e
pessoal; sendo alguns de seus serviços oferecidos, também, à comunidade em geral.
Ações de destaque em 2011
• Expansão da Biblioteca da Faculdade Evangélica de Goianésia.
• Ampliação do acervo da Biblioteca do UniEVANGÉLICA - Unidade Ceres.
• Ampliação do Acervo da Biblioteca Central.

Público atendido:

137.700

empréstimos

958.680

consulta ao
acervo

Biblioteca Central- Anápolis/Ceres/Goianésia e Raízes

Quantidade

Ítem
Títulos
Livros
Periódicos
Multimídia (Cdrom/Dvd)
Fonte: Biblioteca Central
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Volume/Exemplares

42.643

94.490

696

18.123

1.085

1.964

SECRETARIA GERAL DE CURSOS
Órgão central das atividades acadêmicas de graduação, a Secretaria Geral é responsável
por manter atualizados e organizados os registros acadêmicos e expedir diversos
documentos; atender ao aluno em toda a sua vida acadêmica, desde a inscrição ao
Processo Seletivo; matrícula e rematrículas; controle e registro acadêmico; integralização
curricular, e expedição e registro de diploma.
Alunos matriculados nos cursos de graduação.

Alunos matriculados

Instituições
Centro Univeristário de Anápolis - UniEVANGÉLICA/sede

5.424

UniEVANGÉLICA - Campus Ceres

333

Faculdade Raízes

407

Faculdade Evangélica de Goianésia

765

Fonte: Secretaria Geral de Cursos

Alunos Matriculados:

6.929
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COLÉGIOS
COLÉGIO COUTO MAGALHÃES ANÁPOLIS
Tradição e credibilidade são marcas do Colégio Couto Magalhães, uma escola
confessional, que, desde 1932, se preocupa em contribuir com o desenvolvimento
intelectual e a formação cristã de seus alunos, reforçando seu temor a Deus
e o respeito ao próximo, o respeito às diferenças e à liberdade, a consciência
ambiental e a responsabilidade social.
O Colégio atende do Maternal ao Ensino Médio, com uma proposta pedagógica
firmada em princípios e valores que contribuem para o desenvolvimento das
potencialidades do aluno, preparando-o para o exercício da cidadania e da
compreensão dos direitos e deveres individuais e coletivos.

Alunos matriculados
Educação Infantil

222

Ensino Fundamental I

414

Ensino Fundamental II

351

Ensino Médio

252

Total
Fonte: Secretaria do Colégio Couto Magalhães
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1.239

Projeto de destaque:
Projeto 4MAR é atitude
O Projeto 4MAR teve como objetivos expressar o amor por Deus amando o
próximo, e desenvolver e fortalecer a consciência e responsabilidade social em
cada aluno, a partir de seu contexto, e de sua realidade.
O projeto foi desenvolvido por alunos do 7º, 8º e 9º anos. Os alunos do 7º ano
adotaram instituições sociais que trabalham com crianças e adolescentes em
situação de abandono familiar e maus tratos; os alunos do 8º ano adotaram
instituições que cuidam de crianças e adolescentes em situações de pobreza e
seus derivados; e os alunos do 9º ano adotaram instituições que trabalham com
idosos, oportunizando assim refletir sobre a linha de tempo da vida.
Destes encontros e visitas nasceu o reconhecimento do outro, a reflexão
para o aprendizado e a atitude de agir promovendo campanhas de doação,
compromissos pessoais em favor do bem do próximo, entre outras ações.
As pessoas envolvidas e beneficiadas se sentiram felizes e prestigiadas não só
pelos bens materiais recebidos, mas principalmente pela maneira carinhosa
e simpática com que foram tratados pelos alunos. Para os alunos, o impacto
causado foi bastante positivo, desenvolvendo em cada um a consciência e o
dever de valorizar o que possuem e a ideia de valorizar as pessoas, independente
da situação social em que vivem.

Público atendido:

470
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COLÉGIO ÁLVARO DE MELO – CERES
O Colégio Álvaro de Melo há muito vem desempenhando com êxito seu papel
como instituição de ensino, incluindo Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Médio. Essa boa atuação só foi possível graças ao compromisso que a instituição
tem com os alunos. O diferencial do colégio é mesclar o ensino conteudista
tradicional com um toque todo especial de amizade, um vínculo já em desuso
no meio escolar.
Os estudantes aqui são mais que alunos, eles são membros da família Álvaro
de Melo. É por isto que essa família se responsabiliza pelo futuro deles. Os elos
transcendem os limites da educação escolar, assim espera-se contribuir com
conceitos de civilidade, moralidade e, acima de tudo, com valores religiosos.
É a partir desses e de outros aspectos que a instituição se compromete a fazer
o melhor pela educação. Mesmo sendo tão diferente da arte, o propósito da
metodologia educacional adotada é o mesmo: tornar uma forma simples em
uma jóia, algo raro e único.

Alunos matriculados
Educação Infantil

112

Ensino Fundamental I

283

Ensino Médio

105

Total

500

Fonte: Secretaria do Colégio Álvaro de Melo
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Projeto de destaque:
Projeto Festa da Família
O Projeto Festa da Família teve como tema “Álvaro + Família uma história de
Vida” , pois há 64 anos iniciava uma história. Era a história de uma instituição, de
um colégio, mas, acima de tudo, de uma família: era o início da Família Álvaro
de Melo.
Toda a programação aconteceu de forma Interdisciplinar e interativa. Família
e escola se empenharam em planejar, vivenciar, aprender, apresentar e
compartilhar com os visitantes da festa.
O evento contou com uma praça de alimentação, a participação de Fanfarra,
fogos de artifícios, a apresentação de uma banda e apresentações de números
especiais com os alunos desde a Educação Infantil até a 3ª série do Ensino
Médio. Toda a decoração foi planejada retratando um túnel do tempo, ilustrado
com fotos antigas e uma galeria de fotos dos ex-diretores.
O resultado do evento foi espetacular, a repercussão na sociedade foi excelente,
o objetivo foi alcançado.

Público atendido:

2.000
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PROJETOS INSTITUCIONAIS
PROJETO UNIEVANGÉLICA VISITA O
CONGRESSO NACIONAL
O projeto UniEVANGÉLICA visita o Congresso Nacional, realizado em parceria
com o gabinete do deputado federal Rubens Otoni, ofereceu aos acadêmicos a
oportunidade de conhecerem Brasília e visitarem órgãos federais como o Senado
Federal e a Câmara dos Deputados.
Os universitários também participaram de palestras e visitas técnicas a órgãos do
governo federal: Supremo Tribunal Federal (STF), Supremo Tribunal de Justiça
(STJ), Ministério da Saúde e Banco Central do Brasil. Os acadêmicos, também,
visitaram 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 possibilitou a interação dos acadêmicos com a realidade política do
país.

Público atendido:
alunos e
professores

804

64

22

total de
viagens

PROTEJO MARCO ZERO
ARAPIUNS – SANTARÉM – PA
O projeto foi realizado nas comunidades do alto Arapiuns (Monte Sião e Curi), na
região de Santarém-PA, no período de 21 a 28 de agosto, e envolveu 18 pessoas
da UniEVANGÉLICA, entre docentes, acadêmicos e técnicos, e profissionais
de Asas de Socorro, além da tripulação do Navio Abaré, de propriedade da
organização Terre des Hommes-Holanda e administrado pela empresa Sauer &
Sauer.
Na oportunidade foram desenvolvidas atividades de extensão na área da
saúde pelos cursos de Odontologia e Enfermagem. Foi realizado, também, um
levantamento socioeconômico participativo das comunidades carentes da Bacia
do Arapiuns – PA pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento
de Povos e Comunidades tradicionais (NEP-DPCT), cujo objetivo geral foi o
de levantar dados para a composição de um diagnóstico socioeconômico
do Arapiuns, com a participação de pesquisadores dos cursos de Direito,
Enfermagem e Pedagogia.

120

pessoas
entrevistadas

Público atendido:

543

pessoas
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PROJETO UniCIDADÃ ANÁPOLIS - PROJETO
CIRANDA
O Projeto UniCIDADÃ, em parceria com o Projeto Ciranda/TV Tocantins, tem
como finalidade realizar ações nas áreas da educação, saúde, tecnologias,
direitos humanos, cultura, meio ambiente, entre outras, em prol da promoção da
cidadania como meio de desempenhar o seu compromisso social.
Objetivos:
• Desenvolver, anualmente, ações em busca da melhoria da qualidade de vida
da população.
• Conferir maior visibilidade ao ensino superior.
• Tornar disponíveis a toda a sociedade informações sobre as ações sociais
da Instituição.
• Fortalecer parcerias entre a IES e a sociedade.
A atividade serve para crescimento e aprendizado da comunidade acadêmica.
As pessoas passam a conhecer o ambiente universitário, podendo crescer e
interagir com ele. Crianças, adolescentes e adultos foram 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.

Público atendido
Total de Pessoas atendidas

66

Total
16.817

Voluntários participantes

51

Técnicos Administrativos e parceiros

201

Acadêmicos

412
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PROJETO UMA SEMANA PRA JESUS – Eldorado – MS
O Projeto Missionário Uma Semana Pra Jesus é o 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 Eldorado - MS, no período de16 a 25 de julho
2011, com a participação de 42 pessoas da UniEVANGÉLICA, entre docentes,
acadêmicos e técnicos dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Medicina e Odontologia, e do Programa UniVIDA.

Público atendido:

3.767
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Balanço Social / 2011
1 - Identificação
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
Natureza jurídica:[ X ] associação [ ] fundação [ ] sociedade

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
sem fins lucrativos?[ X ] sim [ ] não

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [ X ] sim [ ] não
De utilidade pública? [ ] não

Se sim, [ X ] federal [ X ] estadual [ X ] municipal

Isenta da cota patronal do INSS?[ X ]sim [ ] não

Possui registro no: [ X ] CNAS [ ] CEAS [ ] CMAS

Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [ ] sim [ X ] não
2011

2 - Origem dos recursos

2010

Valor (mil reais)

Valor (mil reais)

69.457.819

Receitas Totais

58.893.876

100%
0,00%

0

0,00%

3.490

0,01%

0

0,00%

c. Doações de pessoas físicas

0

0,00%

0

0,00%

d. Contribuições

0

0,00%

0

0,00%

e. Patrocínios

0

0,00%

0

0,00%

f. Cooperação internacional

0

0,00%

0

0,00%

63.946.296

92,06%

54.718.653

92,91%

5.508.033

7,93%

4.175.223

7,09%

b. Doações de pessoas jurídicas

g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos
h. Outras receitas
2011

3 - Aplicação dos recursos

2010

Valor (mil reais)

Valor (mil reais)

70.296.713

100%

58.419.570

100%

1.683.564

2,39%

1.482.652

2,54%

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos)

45.240.250

64,36%

33.964.400

58,14%

c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo)

23.372.899

33,25%

22.972.518

39,32%

19.235.231

27,36%

18.037.042

78,52%

Impostos e taxas

661.206

0,94%

460.181

2,00%

Financeiras

283.246

0,40%

341.972

1,49%

3.193.216

4,54%

4.133.323

17,99%

0

0,00%

0

0,00%

Despesas Totais
a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal)

Operacionais

Capital (máquinas + instalações + equipamentos)
Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância)

2011

4 - Indicadores sociais

2010

% sobre receita

Valor (mil reais)

% sobre receita

metas 2012

Valor (mil reais)

a. Alimentação

121.561

0,18%

153.113

0,26%

139.795

b. Educação

266.723

0,38%

319.110

0,54%

306.732

c. Capacitação e desenvolvimento profissional

723.819

1,04%

880.104

1,49%

832.392

0

0,00%

566

0,00%

0

398.203

0,57%

33.524

0,06%

457.934

d. Creche ou auxílio-creche
e. Saúde
f. Segurança e medicina no trabalho

0

0,00%

42.847

0,07%

0

g. Transporte

302.311

0,44%

295.111

0,50%

347.658

h. Bolsas/estágios

123.078

0,18%

88.916

0,15%

141.540

0

0,00%

887.423

1,51%

0

1.935.696

2,79%

2.700.714

4,59%

2.226.051

i. Outros
Total - Indicadores sociais internos
2011

5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade
(Ações e programas aqui listados são exemplos, ver instrução)

a. Assistência jurídica

b. Assistencia Social - Projetos Comunitarios

%

R$ 488.951

0,70% R$ 512.043

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:
4.931 Nº entidades beneficiadas:

R$ 542.783

0,78% R$ 1.163.542
147.888 Nº pessoas beneficiadas:
0,18% R$ 319.110

R$ 122.696

Valores totais
6 - Outros indicadores

sobre receita metas 2012

0,00% R$ 0

R$ 0

0,87%

R$ 800.000

1,98%

R$ 2.000.000

5.000

92.174

200.000

0,54%

R$ 600.000

0,00%

R$ 300.000

R$ 4.000

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:
e.Outros - Saúde - Atendimento em Clínicas

%

Valor (mil reais)

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:
d. Empreendedorismo/apoio e capacitação

2010

sobre receita

Valor (mil reais)

Nº pessoas beneficiadas:
c. Educação popular/alfabetização de jovens e adultos(as)

70

100%

0

a. Recursos governamentais (subvenções)

0

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:

2.000

R$ 529.135

0,76% R$ 0

0,00%

Nº pessoas beneficiadas:

91.540 Nº pessoas beneficiadas:

77.647

100.000

R$ 1.683.064

2,42% R$ 1.482.652

2,52%

R$ 3.704.000

2011

2010

metas 2012

Nº total de alunos(as)

8.668

7.540

9.000

Nº de alunos(as) com bolsas integrais

1.117

419

500

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:
e.Outros - Saúde - Atendimento em Clínicas

Valores totais

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:

2.000

R$ 529.135

0,76% R$ 0

0,00%

Nº pessoas beneficiadas:

91.540 Nº pessoas beneficiadas:

77.647

100.000

R$ 1.683.064

2,42% R$ 1.482.652

2,52%

R$ 3.704.000

2011

6 - Outros indicadores

2010

R$ 4.000

metas 2012

Nº total de alunos(as)

8.668

7.540

Nº de alunos(as) com bolsas integrais

1.117

419

500

R$ 5.300.237

R$ 3.267.255

R$ 7.000.000

Valor total das bolsas integrais
Nº de alunos(as) com bolsas parciais
Valor total das bolsas parciais

3.864

3.177

4.500

R$ 5.598.417

R$ 5.607.505

R$ 6.000.000

Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa
Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa

80

76

200

R$ 321.090

R$ 565.660

R$ 440.000

2011

7 - Indicadores sobre o corpo funcional

9.000

2010

Nº total de empregados(as) ao final do período

973

1.320

225

221

280

61

61

70

30,91%

36,90%

40,00%

Nº de admissões durante o período
Nº de prestadores(as) de serviço
% de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na instituição
% de cargos de chefia ocupados por mulheres

518

523

570

44,44%

44,44%

50,00%

Idade média das mulheres em cargos de chefia
Salário médio das mulheres

42

47

50

R$ 3.419

R$ 2.435

R$ 3.500

Idade média dos homens em cargos de chefia
Salário médio dos homens

55

52

50

R$ 3.571

R$ 2.722

R$ 3.500

Nº de negros(as) que trabalham na instituição
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)

7

9

25

12,50%

8,89%

20,00%

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia
Salário médio dos(as) negros(as)

metas 2012

1.032

46

38

50

R$ 2.280

1.490

R$ 2.900

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição

1.313

964

1.000

Salário médio dos(as) brancos(as)

3.354

2.723

R$ 2.900

Nº de estagiários(as)

28

23

50

Nº de voluntários(as)

1

1

2

Nº portadores(as) necessidades especiais

6

25

50

R$ 2.675

Salário médio portadores(as) necessidades especiais

971

2011

8 - Qualificação do corpo funcional

2010

R$ 1.500
metas 2012

Nº total de docentes

489

411

Nº de doutores(as)

41

45

50

Nº de mestres(as)

135

124

150

Nº de especializados(as)

234

230

220

79

12

10

543

562

630

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

102

48

50

Nº de graduados(as)

106

69

80

42

60

70

218

184

200

Nº de pessoas com ensino fundamental

29

178

200

Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

43

22

25

3

1

5

Nº de graduados(as)

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

Nº de graduandos(as)
Nº de pessoas com ensino médio

Nº de pessoas não-alfabetizadas

9 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e
responsabilidade social

2011

metas 2012

Relação entre a maior e a menor remuneração
O processo de admissão de empregados(as) é:
A instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da
diversidade em seu quadro funcional?
Se "sim" na questão anterior, qual?

38,3
40% por indicação 60% por seleção/concurso

[ ] sim, institucionalizada

[ X ] sim, institucionalizada

[X ] negros

[ X ] gênero

[ ] não

[ ] opção sexual

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais
A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização da
diversidade entre alunos(as) e/ou beneficiários(as)?
Se "sim" na questão anterior, qual?

A participação de empregados(as) no planejamento da instituição:

[ ] sim, não institucionalizada
[ X ] negros

[ X ] gênero

[ ] não
[ ] opção sexual

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[ ] _______________________

[ ] _______________________

[ X ] sim, institucionalizada

[ X ] sim, institucionalizada

[ ] sim, não institucionalizada
[ X ] negros

[ X ] gênero

[ ] não
[ X ] opção sexual

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais
Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de
responsabilidade social e ambiental:

20,0

50% por indicação 50% por seleção/concurso
[ X ] sim, não institucionalizada

[ ] sim, não institucionalizada
[ X ] negros

[ X ] gênero

[ ] não
[ X ] opção sexual

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[ ] _______________________

[ ] _______________________

[ ] não são considerados

[ ] não são considerados

[ X ] são sugeridos [ ] são exigidos

[ X ] são sugeridos [ ] são exigidos

[ ] não ocorre

[ ] não ocorre

[ X ] ocorre em nível de chefia

[ ] ocorre em todos os níveis

430

[ ] ocorre em nível de chefia

[ X ] ocorre em todos os níveis
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