


″Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as 
pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou 
a sua casa sobre a rocha; e desceu a chuva, e correram rios, 
e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não 

caiu, porque estava edificada sobre a rocha”.
Mateus 7:24-25

Balanço Social

2010



Balanço Social: 2010. Anápolis:

Anual.

ISSN 1980-9514

2. Balanço Social

1. Educação Superior - Periódicos.

I. Centro Universitário de Anápolis

CDU 657.375.1

Centro Universitário de Anápolis/UniEVANGÉLICA, 2011.



       

Sumário

Apresentação
A UniEVANGÉLICA
História
Diretoria da AEE
Capelania
Projeto Criar e Tocar
Coral dos colaboradores
Programa UniVIDA

Pró-Reitoria Acadêmica
Órgãos de apoio à Pró-Reitoria Acadêmica
Cursos de Licenciatura, Bacharelado e Superiores de Tecnologia

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária
Órgãos de apoio à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária
Atividades de prestação de serviços à comunidade

Diretoria Administrativa e Financeira
UniSOCIAL
Biblioteca
Secretaria Geral de Cursos

53
54
56
57

Colégios
Colégio Couto Magalhães - Anápolis
Colégio Álvaro de Melo - Ceres

58
58
61

Projetos Institucionais
 Balanço Social 2010

65
68

8
10
10
12
13
13
14
14

17
18
22

24
26
46



8 9

Apresentação
De grande abrangência regional, a Associação Educativa Evangélica (AEE) existe para ser um instrumento 
capaz de tornar melhor a vida de sua comunidade. Com mais de 64 anos de existência e 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 como Valores a competência, o profissionalismo e o 
trabalho participativo, norteando suas ações por Princípios éticos, morais e cristãos.

O presente Balanço Social apresenta algumas das inúmeras ações desenvolvidas pela Associação Educati-
va Evangélica e suas mantidas: Centro Universitário de Anápolis, Faculdade Raízes, Faculdade Evangélica 
de Goianésia, Colégio Couto Magalhães e Colégio Álvaro de Melo, ao longo de 2010. Importante ressaltar 
que há, ainda, aquelas de imensurável valor promovidas no âmbito de assistência pastoral e aconselha-
mento pela Capelania Institucional, além da assistência oferecida pelos Programas UniATENDER, UniVIDA, 
UniSOCIAL e UniCUIDAR que escapam às estatísticas aqui apresentadas.

Para nós o que importa é servir a Deus com nossa vocação, o que procuramos fazer com zelo, conforme os 
propósitos idealizados por nossos fundadores, seguir edificando vidas e formando cidadãos conscientes 
de seus compromissos sociais por um mundo melhor.

Que o SENHOR nos capacite com sua infinita misericórdia a cada dia para prosseguirmos avante, correndo 
a carreira que nos está proposta, é a nossa oração.

A Ele sejam toda honra e toda glória!

 Ernei de Oliveira Pina Carlos Hassel Mendes da Silva
 Chanceler UniEVANGÉLICA   Reitor UniEVANGÉLICA
 Presidente da Associação Educativa Evangélica
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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 Fa-
culdades Integradas da Associação Educativa Evangélica, oriundas da jun-
ção das quatro Faculdades Isoladas da AEE: Faculdade de Filosofia Bernar-
do 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 compar-
tilhada. 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 estratégi-
ca, 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 con-
cretização 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. 

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 Revº. Arthur Wesley Archibald, tendo como 
tarefa fundamental 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 cará-
ter interdenominacional, que tem nas Escrituras Sagradas a sua única regra 
de fé e prática, e marca presença com a fundação de escolas em diversas 
cidades do Estado de Goiás. 

No nível básico, fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis, o Colégio 
Álvaro de Melo, em Ceres, o Educandário Nilza Risso, a Escola Luiz Fernan-
des 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 Fi-
losofia 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 de São Patrício, situada em Ceres/GO, em 1976. Em 1993, 
estas faculdades se transformaram em Faculdades Integradas da Associa-
ção 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 Asso-
ciação 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 tem sempre buscado expandir sua missão, tanto que, em 2005, ad-
quiriu a Sociedade de Ensino Raízes, hoje Faculdade Raízes e, em 2007, a 
Faculdade Betel de Goianésia (FABEGO), rebatizada com o nome de Facul-
dade Evangélica de Goianésia (FACEG).

MISSÃO, VISÃO 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 órgão executivo que planeja, organiza, dirige e controla todas 
as atividades universitárias. Compõem a estrutura da Reitoria, o Gabine-
te 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.
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Diretoria da AEE
Biênio 2010-2012 Capelania

Compromisso da AEE com a Vida

A Associação Educativa Evangélica (AEE) existe em função da dinâmica missionária das Igrejas Cristãs, 
como extensão de sua missão. A pastoral, por sua vez, é uma extensão desta missão (Mc 16:15), e o seu 
objetivo é atuar como consciência crítica na Instituição, em todos os seus aspectos, exercendo suas fun-
ções proféticas e sacerdotais.

O conceito de Pastoral é abrangente, pois diz respeito ao cuidado e acompanhamento de pessoas, e é, 
ainda, mais amplo porque inclui a capelania. O evangelismo, porém, alcança outras áreas do processo 
educativo, administrativo e relacional, zela pelo testemunho cristão promovendo o evangelismo e o exer-
cício da consciência crítica em todos os aspectos da UniEVANGÉLICA, explicitando sua confessionalidade.

É mais que o desenvolvimento de atividades isoladas, orienta-se pela elaboração de planos, projetos, 
programas contínuos de ação em parceria (interfaces) com os diversos segmentos da instituição, visando 
efetivar sua missão de forma integral, por meio das seguintes atividades: atendimento Pastoral, devocio-
nais, clubinhos bíblicos e projetos e eventos institucionais.

É responsabilidade da Pastoral participar dos projetos sociais da Instituição e na comunidade, elaboração 
e execução de acampamentos com alunos dos Colégios Couto Magalhães (Anápolis) e Colégio Álvaro de 
Melo (Ceres). Realização de encontros de casais, coordenação do coral dos colaboradores da AEE e par-
ticipação nos encontros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) são, ainda, algumas das 
ações implementadas pela Pastoral.

Projeto Criar e Tocar
Inserção social pela arte

Criar e Tocar. Com este nome foi “batizado” um projeto que visa à inserção e à assistência social de crian-
ças e adolescentes, entre 9 e 17 anos, por meio do aprendizado de música e artes plásticas. A ação social 
é possível graças à parceria entre a UniEVANGÉLICA e Prefeitura Municipal de Anápolis/Secretaria  Muni-
cipal de Cultura. 

Para integrar o projeto, implantado em 2005, o candidato passa por uma entrevista, e um dos critérios de 
seleção é que pertença à família de baixa renda.

O projeto se destaca por propiciar formação artística e profissional aos participantes e, sobretudo, pelo 
seu aspecto social. 

Em 2010, frequentaram o projeto 183 alunos, nas aulas de artes plásticas e de instrumentos de orquestra 
(metais, sopro, cordas e percussão). Somado ao aprendizado artístico, os participantes têm reforço escolar 
e recebem alimentação de qualidade e uma bolsa, garantidos por convênio com o Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil (Peti), ação federal com contrapartida municipal.



Caminhada pela Vida sem Drogas: sociedade 
se une em movimento de atenção e prevenção à 

dependência química
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Coral dos colaboradores
O coral da AEE tem a finalidade de desenvolver a atuação da música coral com os colaboradores da insti-
tuição; despertar nos participantes o gosto pelas realizações artísticas e possibilitar aos coralistas o conhe-
cimento de novas técnicas de musicalidade, com a descoberta e valorização das potencialidades musicais 
em todos os níveis.

Realizou, em 2010, apresentações em Anápolis, Ceres e Goianésia, atingindo um público de:

 

Programa UniVIDA
O Programa UniVIDA nasceu da visão consciente da Associação Educativa Evangélica que busca a forma-
ção completa do seu aluno, não apenas no sentido intelectual e moral como também espiritual e social, 
investindo no estudo, pesquisa e extensão de um dos temas mais importantes de saúde pública na atuali-
dade: o uso indevido de drogas.

O programa tem como meta promover a qualidade de vida, que é instrumento para uma vida saudável.

O Programa foi implantado em parceria com o Gente Livre – Centro de Prevenção ao Uso Indevido de 
Drogas de Goiânia, ações de prevenção, de forma permanente junto ao corpo docente, discente, fun-
cionários e comunidade, interativamente, onde os participantes ora são objeto ora são agentes em pro-
gramas diversos como: acompanhamento e aconselhamento personalizado, C.D.D. – Clube de Discussão 
sobre Drogas, palestras, debates, cursos, seminários, visitas domiciliares e eventos culturais. O programa 
é reconhecido pelo Conselho Estadual de Entorpecentes/CONEN/GO, registrado sob o nº 205333128/02.

Público atendido pelo programa UniViDA:

1.210 Pessoas

5.710 Pessoas
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Pró-Reitoria
Acadêmica
A Pró-Reitoria Acadêmica – PROACAD - é órgão de assessoramento, em nível superior, da Reitoria da UniE-
VANGÉLICA. Objetiva valorizar a graduação no âmbito da Instituição, por meio da melhoria contínua do 
ensino, através da proposição e implementação de políticas que venham contribuir para o seu aprimora-
mento, em consonância com o Plano Nacional de Educação, com o Plano de Desenvolvimento Institucio-
nal - PDI, o Projeto Pedagógico Institucional – PPI e outros atos legais e institucionais. 
A PROACAD é responsável pelo planejamento, coordenação, execução, supervisão e avaliação das ativida-
des 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, ainda, pela sele-
ção, monitoramento do desempenho e qualificação dos docentes dos cursos de graduação, pelo processo 
seletivo, nivelamento e atendimento aos discentes. 

A Pró-Reitoria Acadêmica conta em sua estrutura com a Câmara de Graduação, órgão colegiado consti-
tuído pelos Superintendentes dos Institutos Superiores, Diretores de cursos e representantes dos núcleos 
que a constituem, a qual tem por finalidade definir, avaliar e propor melhorias das políticas de ensino e 
gestão das unidades/campi da UniEVANGÉLICA.



Laboratório de Microscopia I

Laboratório de Microbiologia e Imunologia

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
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Órgãos de apoio à Pró-Reitoria
Acadêmica

Núcleo de Apoio
Didático-Pedagógico

Tem a função de apoiar o processo de ensino-
-aprendizagem. Suas atividades envolvem a cons-
trução de diretrizes pedagógicas institucionais e 
apoio didático-pedagógico no desenvolvimento e 
avaliação das atividades da graduação, promoven-
do ações de melhoria da qualidade do ensino. O 
Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico é organizado 
em três coordenadorias:

Coordenadoria de Apoio ao Docente 

Coordenadoria responsável pelo processo seletivo, 
acolhimento e integração de novos docentes, Pro-
grama Institucional de Nivelamento e pela promo-
ção de programas de capacitação. 

Coordenadoria de Avaliação e Qualificação 
Pedagógica 

Coordenadoria que atua articulada à Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) e dá suporte a todos os 
setores, promovendo o diagnóstico das situações 
de ensino, aprendizagem e gestão; também ofere-
cendo informações indicativas das potencialidades 
a serem afirmadas e das fragilidades a serem me-
lhoradas. 

Coordenadoria de Planejamento Pedagógi-
co

Setor responsável por coordenar a elaboração dos 
Projetos Pedagógicos (PPCs) dos novos cursos, bem 

como apoiar a revisão e atualização dos projetos 
dos cursos já implantados. Também é sua função 
dar suporte às diretorias e respectivas coordena-
ções pedagógicas nos processos de alteração das 
matrizes curriculares, tendo em vista o aprimora-
mento da qualidade dos cursos.

Programa Institucional de 
Nivelamento

Este programa tem como objetivo promover o cres-
cimento de acadêmicos e professores da UniEVAN-
GÉLICA no manejo desse importante instrumento 
de comunicação, interação e ascensão social que 
é a Língua Portuguesa, contribuindo, assim, para a 
maior valorização do nosso idioma dentro e fora do 
ambiente universitário. 

UniLINGUAGEM – Oficinas de Lín-
gua Portuguesa

Oferece periodicamente aos acadêmicos da IES, aos 
sábados, nos turnos matutino e vespertino, oficinas 
com temas variados sobre os diferentes aspectos do 
uso da linguagem escrita em situações pragmáticas. 
O programa vem se consolidando a cada ano, com a 
participação efetiva de professores, coordenadores 
de curso e graduandos da IES, além de professores 
da rede municipal e estadual de ensino.

Núcleo de Apoio ao Discente – 
UniATENDER

É o serviço institucional de atendimento que faz 
interface com os cursos e setores da UniEVANGÉLICA 
no desenvolvimento de ações integradas de apoio 
ao aluno. Tem como objetivo acolher, integrar, 
atender e acompanhar os discentes, individual ou 
coletivamente, ajudando-os em suas necessidades 
e zelando por sua formação humana e profissional, 
de modo a favorecer o desenvolvimento de 
princípios éticos e cristãos, convivência saudável e 
responsabilidade social. 
Sua base é a política institucional de apoio ao dis-
cente e procura atender às diretrizes e exigências 
do Ministério da Educação, quanto ao atendimento 
ao aluno e ao acompanhamento do egresso, bem 
como promover ações advindas das prioridades es-
tabelecidas pelo Planejamento Estratégico da Ins-
tituição. O atendimento é diversificado e abrange 
áreas de prevenção ao uso indevido de drogas, in-
clusão social, egressos e Ouvidoria.

Coordenadoria de Educação a 
Distância – UniVIRTU@L
 
Coordenadoria responsável pela implantação e 
acompanhamento de disciplinas a distância e de 
apoio às aulas presenciais dos cursos de graduação, 
pós-graduação e de extensão. Responsável pela 
gerência do portal universitário UniVIRTU@L, essa 
coordenadoria oferece, também, suporte técnico e 
pedagógico aos professores e alunos da instituição.
 

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: Biologia, Educação Físi-
ca, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Química, 
Odontologia e Cursos Superiores de Tecnologia 
(Gastronomia, Produção Sucroalcooleira e Radiolo-
gia). O complexo LABBAS possui 8 laboratórios:

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

Tem a finalidade de apontar e descrever as ações 
relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observa-
das suas características e riscos, no âmbito da UniE-
VANGÉLICA, contemplando os aspectos referentes 
à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 
armazenamento, transporte, tratamento e disposi-
ção 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 Na-



Candidatos a novos alunos da UniEVANGÉLICA 
chegam para provas do Vestibular
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cional de Vigilância Sanitária) e a Resolução CONAMA 
358/05 (Conselho Nacional de Meio Ambiente).

Comissão de Seleção - COMSEL

Tem como objetivo realizar o processo seletivo de dis-
centes de forma a ampliar as possibilidades de ingresso 
dos candidatos, utilizando critérios e instrumentos de 
seleção confiáveis.

Comissão Própria de Avaliação - 
CPA

Tem como finalidade planejar e desenvolver ações de 
avaliação institucional. O objetivo da CPA é promover a 
cultura de avaliação institucional e auto avaliação dos 
cursos, envolvendo os diversos setores do Centro Uni-
versitário de Anápolis, articulada ao processo de gestão 
acadêmica, com vistas à promoção contínua de melho-
rias.
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Cursos de Licenciatura, Bacharelado e 
Superiores de Tecnologia

Agronomia - Bacharelado

Administração - Bacharelado

Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado

Ciências Biológicas - Licenciatura

Direito - Bacharelado

Educação Física - Licenciatura e Bacharelado

Enfermagem - Bacharelado

Engenharia Mecânica - Bacharelado

Engenharia Civil - Bacharelado

Farmácia - Bacharelado

Fisioterapia - Bacharelado

Letras - Licenciatura: Português - Inglês

Letras - Licenciatura: Português - Espanhol

Matemática - Licenciatura

Medicina - Bacharelado

Pedagogia - Licenciatura

Sistemas de Informação - Bacharelado

Odontologia - Bacharelado

Design Gráfico

Gastronomia

Gestão Financeira

Logística

Produção Sucroalcooleira

Radiologia

Cursos Superiores de Tecnologia

Bacharelados e Licenciaturas

UniEVANGÉLICA - ANÁPOLIS

Direito

Bacharelado

UniEVANGÉLICA - CERES

Bacharelados

FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA

Direito

Administração

Agronomia

Ciências Contábeis

Bacharelado

FACULDADE RAÍZES

Direito
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Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e 
Ação Comunitária
Criada na estruturação do Centro Universitário de Anápolis, em 2004, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária tem a seu mister a elaboração e execução de políticas que desen-
volvam na instituição 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 bem realizar essa sua atribuição institucional, a 
ProPPE deve procurar relacionar-se com a comunidade para melhor compreensão da realidade socioeco-
nômica e política em que está inserida. E, na medida em que esse relacionamento se aprofunda, procurar 
a apreensão da realidade para nela atuar, modificando-a para melhor. E, nesta perspectiva, poder realizar 
a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.
 



26 27

UniINCUBADORA

É um programa sem fins lucrativos vinculado 
à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Ação Comunitária através do Núcleo 
de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica da 
UniEVANGÉLICA (NUPTEC), cuja responsabilidade 
está na transferência de tecnologia, prestação 
de serviços especializados e interação do Centro 
Universitário com empreendedores e a sociedade 
em geral, tudo 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), 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 desenvol-
vidas pela UniINCUBADORA são as empresas incu-
badas: upperTec, M3D Design, Seta Publicações e 
EcoTire.

Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP)

Os CEPs são órgãos colegiados multidisciplinares, 
independentes, das instituições que realizam pes-
quisas envolvendo seres humanos. Foram criados 
para defender os interesses dos sujeitos de pesqui-
sa em sua integridade e dignidade e para contribuir 
no desenvolvimento de pesquisas em padrões éti-
cos. O Comitê de Ética em Pesquisa da UniEVANGÉ-
LICA iniciou suas atividades em 2006.

Em 2010, o CEP recebeu protocolos de pesquisa de 
168 projetos, e realizou um total de 505 atendimen-
tos. 

Coordenadoria de Extensão

Ao se refletir o papel da extensão como indicador 
fundamental na construção da ação pedagógica do 
ensino superior na formação da cidadania e dos 
valores éticos, morais e cristãos, na perspectiva de 
um mundo mais inclusivo e equânime, a educa-
ção superior passa a ter um papel relevante neste 
processo, ou seja, o valor da ciência, das práticas 
profissionais, do conhecimento construído como 
alicerce propulsor da crítica, da consciência e da 
transformação social.

A extensão, como das funções importantes do en-
sino superior na realização da responsabilidade so-
cial, se materializa e se fundamenta no conjunto de 

valores pretendidos, assumidos e praticados com 
vistas a integralização da tríade: ensino, pesquisa e 
extensão.

A responsabilidade social da UniEVANGÉLICA é re-
levante no sentido de difundir a prática de ações 
que visam ao bem comum, a melhoria da qualida-
de de vida das inúmeras demandas sociais que se 
apresentam, em especial para a formação de habi-
lidades técnicas e científicas, mas sobretudo, as re-
lacionadas à formação de valores, como liderança, 
solidariedade, cooperação e qualidades importan-
tes como voluntariado e empreendedorismo que 
caracterizam o diferencial da instituição.

Observa-se, a partir do exposto, que a UniEVAN-
GÉLICA, preocupada com o resgate da dignidade 
humana, não tem medido esforços, não só  para 
manter e implementar o que já  realiza de ativi-
dades de extensão e ação comunitária, mas está 
continuamente aberta para implantar novas  ações,  
com vistas  a estimular e desenvolver a responsabi-
lidade social em benefício da comunidade interna e 
de seu entorno.

Na UniEVANGÉLICA, as atividades extensionistas 
são realizadas em conjunto com os cursos de gra-
duação, superiores de tecnologia, pós-graduação e 
de seus diversos departamentos, por meio de cur-
sos, eventos  e projetos.

Coordenadoria de Cursos de Ex-
tensão

Os cursos de extensão universitária da UniEVANGÉ-
LICA 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 de 
segunda língua, levando os aprendizes a se cons-
cientizarem 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.

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

Coordenadoria de Pós-Graduação 
Lato Sensu

Com a crescente competitividade do mercado, as 
organizações estão reestruturando suas relações 
com os clientes. Uma das estratégias utilizadas é o 
estímulo aos colaboradores na aquisição de novas 
competências profissionais.

A UniEVANGÉLICA oferece cursos de pós-graduação 
em diferentes áreas, visando ao desenvolvimento 
de habilidades profissionais para o fortalecimento 
das organizações.

Os projetos são desenvolvidos de acordo com a de-
manda de mercado e oferecidos para a comunida-
de ou em parceria com empresa.

Situação geral da Pós-Graduação lato sensu: 42 cur-
sos internos em andamento com 1.217 alunos; e 
em parceria externa com 19 cursos e 472 alunos. 
No total, são 61 cursos e 1.689 alunos.

Coordenadoria de Pós-Graduação 
Stricto Sensu

A percepção da sua importância no processo de ca-
pacitação de recursos humanos no interior goiano, 
bem como a incorporação de docentes titulados, 
fizeram com que a UniEVANGÉLICA articulasse pro-
gramas de pós-graduação stricto sensu, criando 
grupos de trabalho com a perspectiva de estrutura-
ção de mestrados. 

Deste esforço, têm origem os primeiros mestrados. 
Em 2005, em parceria com a UCG e UEG, o Mes-
trado Profissional em Gestão, Pesquisa e Desenvol-
vimento em Tecnologia Farmacêutica e, em 2006, 
o Mestrado Multidisciplinar em Sociedade, Tecno-
logia e Meio Ambiente. Além de dois mestrados 
interinstitucionais (Educação –UCG e Direito - Uni-
CEUB), que têm qualificado docentes da Instituição 
e melhorado o índice de titulados na região. A Ins-
tituição tem incentivado e patrocinado bolsas de 
capacitação para mestres e doutores.

Coordenadoria de Pesquisa

A pesquisa deve ser vista, no espaço acadêmico da 
UniEVANGÉLICA, como sendo um processo, algo 
que está em permanente construção, pois é um 
tipo de atividade que busca a análise e interpreta-
ção de fenômenos sociais e naturais, exigindo ino-
vação metodológica constante, uma vez que as re-
lações na sociedade são móveis e flexíveis. 

Processo que se relaciona com a comunidade cien-
tífica de duas maneiras distintas. A primeira, vincu-
lada à autoformação docente, visto que o ato de 
pesquisar é o ato de reciclar, repensar conceitos, 
aplicar métodos de investigação, tendo como finali-
dade publicar resultados, analisar e buscar explica-
ções para os fenômenos estudados, que, uma vez 
identificados e processados, possibilitem encontrar 
respostas para problemas específicos da vida coti-
diana do ser humano. A segunda maneira é colocar 
professores e pesquisadores à disposição de nossos 
alunos, para que orientem estes “futuros” pesqui-
sadores/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.

No decorrer de 2010, o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica, do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(PIBIC – CNPq) contemplou 6 projetos, com  7 pro-
fessores coordenadores, 4 pesquisadores docentes, 
8 alunos bolsistas e 8 alunos voluntários. O Progra-
ma de Bolsas de Iniciação Científica da UniEVANGÉ-
LICA (PBIC), realizado em parceria com a Fundação 
Nacional de Desenvolvimento de Ensino Superior 
Particular (FUNADESP) teve 43 projetos, 41 profes-
sores coordenadores, 25 pesquisadores docentes, 
79 alunos bolsistas e 37 alunos voluntários.

Núcleo de Apoio à Pesquisa e à 
Inovação Tecnológica (NUPTEC)

É um mecanismo institucional capaz de fortalecer 
os vínculos de seus pesquisadores com a sociedade 
civil, empresas e agências públicas, orientando-as 
na captação de recursos e procurando meios de fo-
mentar a inovação e a transferência de tecnologia.

http://www.unievangelica.edu.br/gc/index.php?id_pagi=125&sub=389
http://www.unievangelica.edu.br/gc/index.php?id_pagi=125&sub=393
http://www.unievangelica.edu.br/gc/index.php?id_pagi=125&sub=391
http://www.unievangelica.edu.br/gc/index.php?id_pagi=125&sub=396


Estudantes aprimoram conhecimentos no 
ateliê do curso de Arquitetura e Urbanismo
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Agronomia

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Biológicas

AÇÕES DE EXTENSÃO REALIZADAS NA UniEVANGÉLICA EM 
2010:

AÇÕES DE EXTENSÃO POR CURSO - DEPARTAMENTO E MODALI-
DADE

Administração

Ações Quantidade Atendimentos

Cursos de Extensão Universitária
(livres, línguas, disciplinas especiais e concursos)

Cursos de Formação

Eventos

Projetos

TOTAL

14

183

79

370

800

652

47.446

43.276

92.174

94

Evento Público

Comemoração ao dia do Administrador

I Fórum Regional de Ensino, Pesquisa e Extensão
dos Cursos de Administração

I Semana Acadêmica e Cultural do Curso
de Administração 

III Cine Clube do Curso de Administração:
TUCKER – Um homem e um sonho

Semana do Estágio da UniEVANGÉLICA

Seminários Avançados de Administração 2010-1

Seminários Avançados de Administração 2010-2

UniCIDADÃ Ciranda

V Miniconferência e Cerimônia de Posse da Diretoria
da Consultoria Empresa Junior

VI Jornada de Administração da UniEVANGÉLICA:
Desenvolvimento de competências empreendedoras –
desafios e perspectivas da Administração 

404

33

389

158

361

865

540

794

380

583

UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional 41

41TOTAL

Projeto Público

TOTAL 4.507

TOTAL GERAL 4.548

Projeto Público

167TOTAL GERAL

UniCIDADÃ – Ciranda 167

PúblicoEvento

Projeto Público

215TOTAL

Conferência sobre Arquitetura Contemporânea 215

UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional

UniCIDADÃ – Ciranda

TOTAL

TOTAL GERAL

40

960

1.000

1.215

Evento

Projeto

Público

Público

120TOTAL

Amigos da Escola: Colégio Estadual Padre Trindade 120

UniCIDADÃ – Ciranda

TOTAL

TOTAL GERAL

102

102

222



Curso de Direito oferece orientação à 
comunidade carente
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Direito - Faculdade Raízes

Direito - Ceres

Direito - Anápolis

Curso inteiro Público

Evento Público

Abertura do Tribunal do Júri

Amigos da Escola: Colégio Estadual Padre Trindade

Aula Inaugural/ Mestrado em Direito

Aula Inaugural/ Palestra/ Debate

Caravana da Anistia

Conferência Fundamentos Filosóficos do PNDH'3

Conferência Multidisciplinar do Direito I e II - 2010-1

Conferência Multidisciplinar do Direito I e II - 2010-2

Conferência Multidisciplinar do Direito III – 2010-1

Conferência Multidisciplinar do Direito III e IV – 2010-2

Conferência: Meio Ambiente e Responsabilidade
Social no séc. XXI

Dia D- Exame da Ordem da OAB 

Exposição de Banner: Religião e Direitos Humanos

Jurisfilme: Tropa de Elite 2

Júri Simulado/ Ciclo de Palestras 

Lançamento da Revista Jurídica / Edição2008/09

Oficina de Orientação sobre Apresentação de
Monografia – 2010-1

Oficina de Orientação sobre Apresentação
de Monografia – 2010-2

Oficina de Orientação sobre Iniciação Científica: Projeto de 
Pesquisa e Monografia – 2010-1

Oficina de Orientação sobre Iniciação Científica: Projeto de 
Pesquisa e Monografia – 2010-2

Seminário Luso Brasileiro do Direito do Consumidor 

Sessões julgamento por Turmas Recursais Juizado Especial

Temporada do Júri 2010

Trote Solidário

X Jornada Jurídica 

115

4

268

199

385

234

76

368

12

269

80

16

248

212

367

59

53

31

33

56

312

42

61

101

647

TOTAL 4.248

Cálculo Trabalhista 

Direito da Criança e do Adolescente

TOTAL

36

92

128

Projetos Público

UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional (2 visitas)

UniCIDADÃ – Ciranda

TOTAL

TOTAL GERAL

90

78

168

4.544

Evento

Projeto

Público

Público

60TOTAL

Seminário Interdisciplinar I - Temas: Diversos 60

UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional (2 visitas)

TOTAL

TOTAL GERAL

90

90

150

Evento Público

I Seminário sobre Responsabilidade do Estado nos casos de 
desastres ambientais – Césio 137

II Seminário sobre Meio Ambiente e Sociedade – Ano
Internacional da Biodiversidade

Semana do combate ao abuso e a exploração sexual de

crianças e adolescentes

Seminário Interdisciplinar I - Temas Diversos 

250

250

228

60

788TOTAL

Projeto Público

UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional (2 visitas) 90

90TOTAL

878TOTAL GERAL
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Educação Física

1ª Caminhada Ecológica de Anápolis

1ª Etapa do Torneio - ZATOPEC

1º Circuito de Ginástica Olímpica

1º Encontro de Capoeira e Consciência Negra

1º Torneio de Tênis da UniEVANGÉLICA

2º Torneio de Tênis da UniEVANGÉLICA

45º COMEPE – Congresso de Mocidades Evangélicas
Pentecostais

Dia da Mulher na Escola Presbiteriana Orvalho do Hermon

Encontro de Calouros, Veteranos e Egressos

Exposição de Nutrição Esportiva

Exposição de Nutrição Saudável

I Mostra de Fisiologia do Exercício da UniEVANGÉLICA

II PROPEF do Curso de Educação Física

O papel da Educação Física e do Esporte na Educação 

Olimpíadas Escolares- Fase Regional

Palestra com Fausto Giannechini

Palestra: Esporte de Alto Rendimento no Brasil

Palestra: Saltos com Pedro Toledo

Planejamento de Eventos - Workshop

VI Grand Prix de Futsal - A Roda Gira - Workshop

VI Grand Prix de Futsal - Modelo de Esportivização e Caça 
Talentos na América Latina – Workshop

VI Grand Prix de Futsal - Treinamento das Equipes 
Internacionais - Workshop

86

700

100

60

120

20

2.616

1.092

361

250

300

350

250

450

635

212

100

212

180

350

200

210

TOTAL 8.854

Evento Público Projetos Público

15

250

85

220

240

50

50

50

25

25

120

15

38

320

100

150

60

60

9.885

39

20

700

21.371

Aprendendo com o Corpo Deficiente – Modalidade
Atletismo e Natação

Atletismo para Crianças e jovens

Basquete Social

Caminhando com a UniEVANGÉLICA – 2010-1

Caminhando com a UniEVANGÉLICA – 2010-2

Dança Iniciação - Infantil e Juvenil

Futsal Iniciação

Ginástica de Academia

Ginástica Olímpica como meio de socialização

Natação - Treinamento I e II / Equipe e Pré-equipe

Natação Iniciação I e II

Natação: Caça Talentos

Natação: Equipe de Alto Rendimento

Natação: Esporte p/ Todos

Palestra: Esporte de Alto Rendimento no Brasil

Psicomotricidade Infantil

Qualidade de Vida na 3ª Idade - Treinamento Físico

Treinamento Físico para Terceira Idade

UniCIDADÃ – Ciranda

UniEVANGÉLICA Visita ao Congresso Nacional

Voleibol Iniciação infantil e juvenil

ZATOPEK 

TOTAL 12.517

TOTAL GERAL
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Engenharia Civil

Engenharia Mecânica

Farmácia

Enfermagem

Evento Público

71ª Semana de Enfermagem e 11ª Semana de Enfermagem
da UniEVANGÉLICA – O poder do cuidado: espaço de atuação
da Enfermagem

Ação Cívico Social na Base Aérea de Anápolis – Conjunto
Filostro Machado

Campeonato Anapolino de Judô – Primeiros Socorros

Campeonato Brasileiro de Judô SUB-15 – Primeiros Socorros

Campeonato de Judô/Jogos da Primavera – Primeiros Socorros

Dia da Mulher no Colégio Estadual Padre Trindade

Semana da Saúde - Base Aérea de Anápolis

Semana da Saúde e Prevenção na AGETOP

V Seminário de Educação e Saúde – Educando para educar
no âmbito do SUS

XIV Seminário Interno Produção Científica 

XV Seminário Interno Produção Científica 

TOTAL

Projeto

15º Projeto Missionário Uma Semana pra Jesus

Campanha de Vacinação H1N1
– Unidade de Saúde Dr. Ilion Fleury

Campanha de Vacinação H1N1
– Unidades de Saúde de Anápolis

Campanha de Vacinação H1N1 no Anashopping
e Brasil Park Shopping

Campanha de Vacinação H1N1 no Centro de Inserção
Social de Anápolis

Semana da Comunidade – Saúde e Prevenção Colégio
Estadual Dr. Genserico Gonzaga Jaime

Semana da Saúde no Anashopping 

UniCIDADÃ – Ciranda

UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional

TOTAL

TOTAL GERAL

700

1.131

7

65

32

180

707

150

176

200

150

3.498

Público

3.309

770

8.940

1.498

297

453

409

643

39

16.358

19.856

Evento

Projeto

Público

Público

150TOTAL

Mostra de Materiais para Construção Civil 150

UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional

UniCIDADÃ – Ciranda

TOTAL

TOTAL GERAL

38

375

413

563

Projeto Público

181TOTAL GERAL

UniCIDADÃ – Ciranda 181

Evento Público

Público

521

2.520

Amigos da Escola no Colégio Estadual Padre Trindade

Congresso das Mocidades Evangélicas
Pentecostais 2010 - COMEPE

Farmacine – Episódios da Série Dr. House

III Fórum Multidisciplinar em Estudos Farmacêuticos
– Indústria Farmacêutica

Inauguração da Clínica de Fisioterapia da UniEVANGÉLICA
– Prestação de Serviço

Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência
Intelectual e Múltipla

VI Simpósio em Estudos Farmacêuticos

Visita Técnica ao Hospital de Doenças Tropicais (HDT) e
Laboratório Central do Estado de Goiás - LACEN

Visita Técnica ao Instituto de Criminalística

TOTAL

Curso de Injetáveis

Projeto

 15º Projeto Missionário Uma Semana pra Jesus

UniCIDADÃ – Ciranda

TOTAL

TOTAL GERAL

UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional

224

259

38

47

Público

145

259

54

365

672

112

128

188

17

12

1.952

Curso

TOTAL 47



Grand Prix de Fustsal: evento esportivo 
patrocinado pela UniEVANGÉLICA
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ISE- Instituto Superior de Educação 

Letras

Matemática

Fisioterapia

Público

Aula Inaugural da Liga de Geriatria e Gerontologia da UniEVANGÉLICA

Ação Cívico Social na Base Aérea de Anápolis – Conjunto Filostro Machado

Ciclo de Palestras com Profissionais de Saúde

Dia da Família na Escola Estadual Arlindo Costa

Dia do Trabalhador SESC / Anápolis

Domingo da Saúde SESC/ Anápolis

Fatores de Risco para HAS em Crianças – Prestação de Serviço

Fisioterapia na Comunidade/Inauguração Clínica Escola UniFISIO

Fisioterapia na Saúde da Mulher Idosa – Unidade de Saúde da Jaiara

Palestra sobre Fisioterapia na Saúde do Trabalhador – Relação entre Qualidade
de Vida e Ambiente de Trabalho – Ginástica Laboral com os trabalhadores
do FRIBOI

I Circuito Anapolino de Corrida de Rua - V Etapa – Prestação de Serviço

I Mostra Acadêmica e I Encontro de Egressos de Fisioterapia – 2010/2

70

87

33

41

262

167

35

212

20

302

38

II Ciclo de Conferências UniFISIO 2010/1

III Ciclo de Conferências UniFISIO 2010/1

IV Ciclo de Conferências UniFISIO 2010/1

Saúde do Idoso (SESC)

Saúde e Bem-Estar / AGETOP

Semana da Mulher no Brasil Park Shopping

Semana do Idoso – Hospital Dia do Idoso

SIPAT e Saúde do Homem

UniEVANGÉLICA e Anápolis sem Tabaco

V Ciclo de Conferência UniFISIO 2010/1

VI Encontro Científico de Acadêmicos de Fisioterapia ENCAF
- II Mostra Acadêmica - II Encontro de Egressos
de Fisioterapia – 2010/2

VI Grand Prix Internacional de Futsal – Prestação de Serviço

TOTAL

Projeto Público

15º Projeto Missionário - Uma Semana pra Jesus

UniEVANGÉLICA Visita ao Congresso Nacional

UniCIDADÃ – Ciranda

Programa de Integração Saúde na Comunidade II – Diagnóstico socioambiental

TOTAL

TOTAL GERAL

204

80

71

77

40

175

78

215

76

302

38

131

28

2.782

843

39

328

77

1.287

4.069

Evento Evento

Projeto

Público

Público

170TOTAL

170

UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional

TOTAL

TOTAL GERAL

41

41

211

I Colóquio sobre Formação de Professores dos
Cursos de Licenciatura da UniEVANGÉLICA

Projeto Público

846TOTAL GERAL

UniCIDADÃ – Ciranda 846

Projeto Público

946TOTAL GERAL

UniCIDADÃ – Ciranda 946
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Odontologia

Pedagogia

Medicina

Evento Público

PúblicoProjeto

UniCIDADÃ – Ciranda

TOTAL

TOTAL GERAL

UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional

PúblicoCurso

Total

TOTAL

1ª Jornada Anapolina de Pediatria e Nutrição Pediátrica

Ação Educativa no Centro de Educação Infantil Santa Tereza

Acolhida aos Calouros de Medicina

Amigos da Escola no Colégio Estadual Padre Trindade

Aula Inaugural da Liga de Dermatologia de Anápolis - LIDER

Conferência da Liga Acadêmica de Cardiologia e Cirurgia 
Cardíaca - LACACI

Dia da Família na APAE

I Workshop Internacional de PBL no Ensino Médico

II Mostra de Saúde - Desafios da Gestão Pública e Saúde no 
Brasil

III Acolhida aos Calouros de Medicina

III Encontro de Informática Médica 2010/1

IV Encontro de Informática Médica 2010/2

Semana do Alzheimer e I Fórum Multidisciplinar de Conduta e 
Tratamento ao Portador da Doença de Alzheimer

Capacitação em Cuidados Básicos com Idosos

Introdutório da Liga Acadêmica de Onco Hematologia - LAOH

173

58

47

23

112

216

132

126

48

66

245

1.430

70

114

250

35

446

481

2.190

29

279

TOTAL

Projeto Público

Evento Público

Dia da Família na Escola APAE

Palestra show: A diferença que faz a diferença

Semana da Saúde - Base Aérea de Anápolis

XIX Jornada de Odontologia de Anápolis

– Saúde começa pela boca

182

120

77

477

856

15º Projeto Missionário Uma Semana pra Jesus

Diagnóstico Bucal IV

Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de
Saúde VI – Ações Coletivas

UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional

UniCIDADÃ – Ciranda

TOTAL

TOTAL GERAL

3.161

114

506

39

830

4.650

5.506

TOTAL

TOTAL GERAL

TOTAL

Projeto Público

Evento Público

Amigos da Escola no Colégio Estadual Padre Trindade

Oficina: Conhecimento Científico, Planejamento e Pesquisa 

Dia da Família na Escola na APAE

86

37

38

161

Apoio Pedagógico desenvolvido no Centro Educacional Portinari

Apoio Pedagógico Junto ao Projeto Criar e Tocar

Apoio Pedagógico junto ao SESC

Apoio Pedagógico na Escola Jardim do Éden

Apoio Pedagógico no Colégio Couto Júnior

Apoio Pedagógico no Instituto Cristão Evangélico

Apoio Pedagógico no Instituto Oliveira Pina Centro Educacional

Brincando e Aprendendo com Motivação – Creche Lar Mãe dos 
Pobres

UniCIDADÃ – Ciranda

Projeto Literatura Infantil – Centro Educacional Vida

UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional

152

152

61

52

53

87

36

104

860

128

39

1.724

1.885
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Sistemas de Informação 

Cursos Superiores de Tecnologia

Projeto Público

TOTAL

Curso Público

Evento Público

III Jornada de Informática/ I Encontro de Egressos de
Computação da UniEVANGÉLICA

Visita Técnica Santa Cruz Distribuidora

70

14

84

Capacitação em Java

TOTAL

UniCIDADÃ – Ciranda

UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional

5

5

37

206

243

332

TOTAL

TOTAL GERAL

Evento Público

800

247

283

42

1.500

1.073

800

280

500

Campanha de Prevenção contra o Câncer de Mama - Se 

Toque, Se Cuide!!

CINETEC – 14/10 – Jogada de Gênio e 04/11 – Comer, Rezar e 

Amar

CINETEC - Filme de Porta em Porta

Curso de Bombom Francês, Festival de Tortas ao Leite e Bolos 

Artísticos

III Festival de Chocolate

Feira: Sabores da Roça II

I Semana Acadêmica dos Cursos de Superiores de Tecnologia

II Jornada de Tecnologias Radiológicas
II Semana Acadêmica dos Cursos Superiores de Tecnologia

Público

TOTAL

Projeto

TOTAL

TOTAL GERAL

UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional

14

46

48

5.693

Oficina de Culinária Natural e Vegetariana

Visita Técnica - Apresentação do Setor Logístico- PCP- TEUTO

Visita Técnica - Herança Cultural sobre Culinária na Fazenda 

Babilônia

Visita Técnica ao Laboratório Teuto

Visita Técnica ao Porto Seco Centro-Oeste S/A 36

24

UniCIDADÃ – Ciranda

Seminário Integrador Multidisciplinar: Sustentabilidade
e Inclusão Social

45

143

74

262

5.955



Crianças do Instituto Cristão Evangélico recebem livros 
arrecadados durante Semana Acadêmica e Cultural do 
Curso de Administração

UniCIDADÃ Itinerante no Colégio Estadual Padre 
Trindade: brincadeiras e serviços em várias áreas

42 43

Departamentos

PROACAD

UniVIRTUAL

PROPPE

RECURSOS HUMANOS

Público

Público

57

146

232

435

10

10

412

64

476

Formação para Professores Ingressantes

Curso de Educação a Distância

Assinatura dos contratos - PBIC 2010

Seminário de Avaliação Institucional

XIX Seminário de Atualização de Práticas Docentes

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Público

Público

I Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão - VIIIPBIC
- IV Seminário de Extensão

Palestra: Viva a Diferença

Palestra: As 12 Lições de Vida do Mundo Corporativo

Palestra: As Características de um Líder

Palestra: Sustentabilidade – Cenário Atual Mercado Imobiliário 
/Cenário Econômico

Palestra: Desafiando a Maneira Tradicional de Produzir

Curso de Boas Práticas de Segurança e Saúde no Trabalho

Curso de Desenvolvimento Profissional para Qualidade no 
Atendimento ao Cliente

Curso de Word Básico

Curso de LIBRAS

Curso de Word e Excel Aperfeiçoamento

Curso de Excel Básico

Curso de Correspondência Empresarial com Atualização em 
Língua Portuguesa

Campeonato Society Interno dos Colaboradores

TOTAL

60

82

12

50

16

56

22

19

24

21

17

24

60

463

LABORATÓRIOS - LABBAS

UniATENDER Público

PASTORAL

Visita Técnica ao Laboratório de Anatomia (8 visitas)

Laboratório Itinerante

Visita Técnica ao Laboratório de Anatomia - Antensina Santana

Aulas Monitoradas do Programa Provisório Conselho Federal 

Educação Física

Visita Técnica ao Laboratório de Anatomia - Colégio
Quadrangular

TOTAL

Solenidade para entrega dos certificados - Pós-graduação em 

Políticas Públicas

Mobilização Popular - Caminhada sobre Drogas

Seminário de Acolhida 

Acolhida aos Calouros 

2º Seminário da UniEVANGÉLICA sobre Culturas Indígenas

Noite do Concluinte (1º e 2º semestre)

4ª Mostra de Cinema Japonês

TOTAL

SARAU

UniCIDADÃ – Ciranda

Musical de Natal

Coral UniEVANGÉLICA e Oficina de Canto

Total

Ciclo de Palestras

TOTAL

TOTAL GERAL

Público

PúblicoSOCIEDADE, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

270

118

78

20

110

596

190

3.500

600

1.199

1.360

1.405

280

8.534

210

1.250

500

800

2.760

65

65

13.339

Público
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Cursos de Extensão
Disciplinas Especiais Público Público

Animação Gráfica e Design

Antropologia da Saúde

Bases, Métodos e Técnicas de 

Avaliação – BMTA

Bioestatística 

Cálculo Diferencial e Integral com 

Geometria Analítica I

Cálculo Diferencial Integral

Cálculo IV

Cinesioterapia 

Curso Básico de Matemática 

Financeira e Utilização da HP12C/ 

Nível I

Curso Básico de Matemática 

Financeira e Utilização da HP12C/ 

Nível II

Design de Sinalização

Direito Administrativo I

Direito Ambiental

Direito Civil IV – Obrigações

Direito Civil VI- Direito da Família

Direito do Trabalho II

Direito Empresarial III

Direito Financeiro 

Direito Internacional 

Direito Penal I

Direito Penal III

Direito Penal IV

Direito Processual Civil I

Direito Processual Civil VII

Direito Processual do Trabalho I

Direito Processual Penal II

Direito Processual Penal V

Empreendedorismo

Ética Jurídica

Farmacodinâmica II

Filosofia do Exercício

Filosofia Geral

Física

Gestão de Pessoas II 

Gestão e Marketing Farmacêutico

Imunologia Clínica

Laboratórios de Prática Jurídica Civil

Lógica

Microbiologia Básica

Português II

Programação Orientada a Objetos I 

Programação Orientada a Objetos II

Prótese e Órtese

Química Analítica Quantitativa

Química Farmacêutica Medicinal

Química Geral e Inorgânica

Radiologia Convencional

Radiologia Industrial 

Radiologia Odontológica

Seminário Interdisciplinar I

Teoria da Argumentação 

Teoria Geral Constitucional 

Trabalho de Conclusão de Curso

TOTAL

2

2

11

6

25

5

17

5

7

2

2

2

10

10

6

5

1

1

1

1

9

4

4

1

2

1

1

2

3

13

9

9

1

4

1

8

3

26

9

4

9

10

7

6

8

1

1

5

4

46

1

18

9

360

Disciplinas Especiais Cursos de Línguas Público

Público

Público

TOTAL

TOTAL GERAL

Inglês Básico - Nível 1 (8 turmas)

Inglês Básico - Nível 2 (7 turmas)

Curso de Libras/Língua Brasileira de Sinais

Língua Portuguesa e o Novo Acordo Ortográfico 

TOTAL

Concursos

Preparatório para Concurso de Professores/GO da Prefeitura 
(2 turmas)

Preparatório para Concurso de Professores - Nível Médio
- Prefeitura

Preparatório para Exame da OAB - Direito Processual Civil

Preparatório para Exame da OAB - Direito Administrativo

Preparatório para Exame da OAB - Direito Tributário

Preparatório para Concurso Dentista 

TOTAL

Cursos Livres

Aperfeiçoamento em Limpeza de Pele profunda com espátula

Autocad 2000 2D 

Casados para Sempre

Curso Avançado de Fotografia

Curso Básico de Fotografia (2 turmas)

Desenvolvimento de Aplicações JAVA para Web

Desenvolvimento de Aplicações Web com PHP

Desenvolvimento Profissional para a Qualidade 

Design para Mídias Digitais

Disseminadores Externos para Informações Previdenciárias – 

Goianésia

Oratória e Técnicas de Falar em Público (2 turmas)

Pesquisa Operacional

Redação Científica

Rotinas do Departamento de Pessoal

Técnicas Construtivas Sustentáveis I

47

21

14

15

97

11

18

16

17

15

10

87

9

22

22

6

27

21

6

21

2

44

39

6

1

7

23

256

800
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LABORATÓRIO DE FARMÁCIA – ANÁLISES CLÍNICAS

Laboratório especializado para atender aos usuários do SUS e outros segmentos da população. Os exames 
são realizados por uma equipe de profissionais habilitados para atender ao público e treinar estagiários do 
curso de farmácia  na realização de  exames na área de análises clínicas

Objetivo:
Atender ao público externo por meio de convênio com o SUS, para a realização de exames na área de 
análises clínicas.

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA (NPJ)

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) funciona como um escritório escola do direito, criado por determinação 
legal, para atender à comunidade de baixa renda, com prestação de serviços advocatícios gratuitamente, 
tendo como foco casos que envolvem assuntos de natureza familiar.

Objetivo:
Oportunizar ao acadêmico a redação de peças processuais, acompanhamento da rotina profissional, 
atuação em audiências, prestação de serviços jurídicos às pessoas carentes. Prestar assistência jurídica 
para a comunidade carente, consubstanciando-se em função de relevante valor social.

AMBULATÓRIO AVANÇADO DE ENFERMAGEM (UniCUIDAR)

Ambulatório criado na Instituição para atender a comunidade interna e a comunidade externa de baixa 
renda, gratuitamente. As ações contemplam todos os componentes da educação superior, propiciando 
campo clínico para desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão: 

• centro de monitoria especial e suporte pedagógico;
• centro de educação e saúde para grupos específicos da população; centro de tratamento de feridas; 
• posto de vacinação interno e de suporte para atendimento de eventos adversos; 
• centro de atendimento a acidentes ocupacionais; 
• centro de suporte a campanhas e programas do Ministério da Saúde; assessoria à Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes do trabalho (CIPA); 
• posto de atendimento às urgências, emergências e atendimento pré-hospitalar, realizando regula-

ção com Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), quando indicado. 

Objetivo:
Prestar assistência básica à comunidade em geral, trabalhadores, discentes e outras pessoas da comuni-
dade local.

Atividades de prestação de
serviços à comunidade

CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA (UniFISIO)

A Clínica Escola de Fisioterapia atende pacientes portadores de doenças ortopédicas, traumatológicas e 
reumáticas. Presta atendimento à saúde da mulher, em especial, na área da dermatologia e estética, pa-
cientes adultos e infantis portadores de alterações neurológicas e doenças cardiorrespiratórias. Os pacien-
tes são encaminhados pelos Centros de Atendimento Integral à Saúde (CAIS) municipais, com um diagnós-
tico clínico dessas alterações e pedido do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de fisioterapia.

Objetivo:
Fornecer atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionando ao estudante a parti-
cipação em situações reais da vida e do trabalho, sendo realizada em geral ou junto a pessoas jurídicas de 
direito público ou privado.

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 (raios x), estomatologia (tratamento de lesões bucais) e servi-
ço 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 SUS, à comunidade carente que, ao passar por uma triagem com a 
assistente social da clínica, é logo encaminhada para atendimento odontológico.

4.391 Pessoas atendidas
824 Ações protocolizadas
824 Audiências realizadas

94 Atos processuais

42.949 Procedimentos

219 Exames laboratoriais realizados

4.192 Pessoas
41.923 Procedimentos
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Avaliação Antropométrica – Avaliação da composição corporal, pela qual se verifica percentual de gordu-
ra, massa magra (músculo), peso ideal, peso em excesso, percentual hídrico (H2O), altura, peso da massa 
corporal total, diâmetro ósseo e circunferência. A avaliação é feita com os seguintes instrumentos: fita 
antropométrica, adipômetro, estadiômento, paquímetro, flexímetro, balança e bioimpendância com uti-
lização do software Galileu.
Dosagem de ácido láctico (lactímetro), colesterol, triglicerídeos e glicose
Público atendido: 150 pessoas

ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

A Academia de Musculação do curso de Educação Física visa a capacitação global e ampla do aluno quanto 
à prática da realidade do profissional em uma academia, no seu dia a dia. O acadêmico aprende a impor-
tância da organização e planejamento para se obter resultados seguros e eficazes.
A relação aluno/academia ocorre, também, através do contato dos serviços prestados à comunidade (de-
sempenho humano, restauração via treinamento assistido, qualidade de vida, bem-estar físico, social e 
mental, acompanhados de uma triagem).

Atualmente, a Academia oferece aos alunos, funcionários e comunidade aulas de musculação e de cycling 
indoor.

As distribuições dos grupos de atendimentos são:

• qualidade de vida: 3ª idade, obesidade, adolescentes, etc.
• preparação física: esportes no geral (natação, judô, futebol, etc.), concursos; 
• competição: fitness e fisioculturismo; 
• profilaxia: prevenção de lesão; 
• estética: lazer, recreação; 
• sociabilização 

Realizou serviços de prevenção à saúde da comunidade carente por meio de diversos procedimentos: afe-
rição de pressão arterial, imunização, encaminhamentos para unidades de saúde; participou de campanha 
de vacinação do H1N1 em parceria com a Secretaria de Saúde do município de Anápolis; realizou coleta de 
material para exames clínicos, exames de mama etc.

Número de procedimentos realizados: 23. 416

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 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, Dire-
tor 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.

Ao orientar estrategicamente futuros e atuais micro empresários, a Empresa Júnior desenvolve um impor-
tante papel social na promoção do empreendedorismo e geração de ideias inovadoras.

Os principais serviços realizados pela Empresa Júnior são: orientações empresariais, consultorias em áreas 
específicas, pesquisas de mercado, elaboração de planos de negócio, diagnósticos empresariais, recruta-
mento e seleção, além do planejamento e realização de cursos, palestras e eventos.

Ações realizadas em 2010:

• 10 consultorias, incluindo visitas in loco, entrevistas, reuniões, pesquisas, coleta  e análise de dados;
• 30 orientações empresariais;
• 10 pesquisas de mercado; 
• prospecção e divulgação de 111 vagas de estágio;
• prospecção e divulgação de 58 vagas de emprego;
• arrecadação e doação de 280 livros a um orfanato.

LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO FÍSICA DA UniEVANGÉLICA (LAFE) 

Áreas de atendimento
Avaliação Postural – Utilização de equipamentos digitais, ligado a software (Da Vinci), no qual se faz a cap-
tação de fotos ou de uma filmagem da pessoa, em vários planos, para a identificação de desvios posturais 
(escoliose) e medida de ângulos. É utilizado também para avaliações de atletas, usando o eletromiógrafo 
e goniômetros.

23.416 Procedimentos realizados

120 Pessoas atendidas

1.200 Pessoas atendidas

1.010 Pessoas atendidas
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CLÍNICAS, LABORATÓRIOS BÁSICOS E ESPECÍFICOS DA 
UniEVANGÉLICA

1.  Laboratório Pedagógico 
2.  Laboratório de Matemática 
3.  Brinquedoteca 
4.  Laboratórios de Informática
5.  Laboratório Multidisciplinar de Computação I 
6.  Fábrica de Tecnologias Turing (FTT)
7.  Laboratório de Microinformática LAB I (Biblioteca) Interno 
8.  Laboratório de Microinformática LAB II 
9.  Laboratório de Arquitetura de Computadores 
10.  Laboratório de Redes de Computadores
11.  Laboratório de Eletrônica Digital 
12.  Laboratório de Estudos e Pesquisas (Mestrado) 
13.  Laboratório de Informática (Biblioteca) Interno 
14.  Laboratório de Microinformática do ISE 
15.  Laboratório Cozinha Escola I 
16.  Laboratório Cozinha Escola II 
17.  Núcleo de Prática Jurídica - Escritório Modelo
18.  Núcleo de Término de Curso 
19.  NAC - Núcleo de Atividades Complementares 
20.  Núcleo de Atividades Simulados - Cartório Modelo 
21.  Clínica Radiológica 
22.  Laboratório de Interpretação Radiológica 
23.  Laboratório de Prótese - Interno 
24.  Laboratório de Materiais Profissionalizantes – Pré-clínico I
25.  Laboratório de Materiais Profissionalizantes – Pré-clínico II 
26.  Clínica Odontológica A
27.  Clínica Odontológica B 
28.  Clínica Colorida 
29.  Central de Esterilização

30.  Piscinas 
31.  Ginásio de Esportes
32.  Laboratório de Judô
33.  Laboratório de Ginástica Artística/Olímpica
34.  Laboratório de Dança - Palco
35.  Laboratório Academia
36.  Laboratório de Avaliação Física
37.  Campo de Futebol I EXTERNO
38.  Campo de Futebol II EXTERNO
39.  Campo de Futebol III EXTERNO
40.  Pista de Atletismo EXTERNO
41.  Posto de Atendimento em Enfermagem – UniCUIDAR 
42.  Laboratório de Semiologia I 
43.  Laboratório de Semiotécnica 
44.  Laboratório de Consulta em Enfermagem 
45.  Clínica de Fisioterapia 
46.  Laboratório de Fisioterapia I 
47.  Laboratório de Fisioterapia II 
48.  Laboratório de Análises Clínicas I
49.  Farmácia Escola – Loja 
50.  Farmácia Escola – Manipulação 
51.  Laboratório de Análises Clínicas II
52.  Trilha Ecológica do Tucano – Chácara EXTERNO 
53.  Laboratório Morfofuncional I 
54.  Laboratório de Habilidades Médicas 
55.  Laboratórios Multidisciplinares de Química I 
56.  Laboratórios Multidisciplinares de Química II 
57.  Laboratórios Multidisciplinares de Química III 
58.  Almoxarifado de Química 
59.  Laboratório de Microbiologia e Imunologia 
60.  Laboratório de Microscopia I
61.  Laboratório de Microscopia II 
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Diretoria
Administrativa
e 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 exten-
são. 
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 en-
sino, 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.
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Com vistas a fornecer as condições necessárias para levar a cabo as diversas ações de suas mantidas, dife-
rentes 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.

UniSOCIAL
O Departamento de Filantropia e Assistência Social, como uma das políticas institucionais de atendimen-
to aos discentes, atua na gestão dos programas de bolsas de estudo e financiamento estudantil da UniE-
VANGÉLICA Anápolis, Campus de Ceres, Faculdade Evangélica de Goianésia e Faculdade Raízes. Entre os 
programas disponibilizados para os discentes:

• Bolsa Filantropia
• Bolsa Licenciatura
• Bolsa OVG - Organizações Voluntárias de Goiás
• ProUni - Programa Universidade para Todos
• FIES - Financiamento Estudantil
• Crédito Universitário Itaú-Unibanco

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 perma-
necer no curso superior, com orientações sobre os critérios definidos, de acordo com a legislação vigente 
e normas próprias da instituição.

No ano de 2010, como meio de fomentar os benefícios aos discentes foram concedidas bolsas de estu-
dos e financiamento estudantil conforme quadros demonstrativos abaixo: 

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS DISCENTES – UniEVANGÉLICA - 
ANÁPOLIS

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS DISCENTES – UniEVANGÉLICA - 
CAMPUS CERES

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS DISCENTES – FACULDADE EVAN-
GÉLICA DE GOIANÉSIA

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS DISCENTES – FACULDADE RAÍZES

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

Tipo Programa Alunos beneficiados-2010/1

Bolsa Filantropia

OVG - Convênio

ProUni - Financiamento

Fies - Financiamento

300

272

1.082

583

247

325

360

26

628

325

Itaú - Crédito Estudantil

Bolsa Licenciatura

47

951

Alunos beneficiados-2010/2

Tipo Programa Alunos beneficiados-2010/1

Bolsa Filantropia

OVG - Convênio

ProUni - Progr. Univ.

Fies - Financiamento

15

10

43

27

16

12

-

37

28

Itaú - Crédito Estudantil -

Alunos beneficiados-2010/2

Tipo Programa Alunos beneficiados-2010/1

OVG - Convênio

ProUni - Progr. Univ.

Fies - Financiamento

16

16

199

28

13
-

213

Itaú - Crédito Estudantil -

Alunos beneficiados-2010/2

Tipo Programa Alunos beneficiados-2010/1

Bolsa Filantropia

OVG - Convênio

ProUni - Progr. Univ.

Fies - Financiamento

43

8

11

67

50

6

-

12

70

Itaú - Crédito Estudantil 2

Alunos beneficiados-2010/2



56 57

Biblioteca
A Biblioteca tem como objetivo atender aos diversos cursos e segmentos da AEE - Centro Universitário de 
Anápolis (Unidade Anápolis e Unidade Ceres), Faculdade Raízes e Faculdade Evangélica de Goianésia -, em 
suas necessidades de documentação e informação nas áreas do conhecimento específico de sua atuação, 
tendo como propósitos a contribuição para a qualidade da educação, da pesquisa e da extensão. A biblio-
teca é gerenciada pelo software ArchesLib de controle de bibliotecas, que permite o gerenciamento de 
todas as demandas para utilização do acervo, empréstimo, estatísticas, reserva de livros e catálogo on line.

Biblioteca Central - Anápolis

Biblioteca - UniEVANGÉLICA Ceres

Biblioteca - Faculdade Evangélica de Goianésia

Biblioteca - Faculdade Raízes

Redes de informação às quais a biblioteca está integrada

MEDLINE with Full Text é a mais abrangente fonte de periódicos de medicina em texto completo do mun-
do, provendo artigos na íntegra de aproximadamente 1.200 periódicos indexados na MEDLINE COMUT – 
Comutação bibliográfica, que permite ao usuário a obtenção de cópia de artigos científicos não existentes 
no acervo da biblioteca;

BIREME – Solicitações de artigos nas áreas de odontologia,  enfermagem, saúde, biologia e áreas correla-
tas;

Bases e bancos de dados on line: Prossiga, Scielo, Bibliotecas virtuais  e bibliotecas com catálogos online.

Secretaria Geral de Cursos
Órgão central das atividades acadêmicas de graduação, a Secretaria Geral é responsável por manter atua-
lizados 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.
No ano de 2010, a AEE teve 6.034 alunos matriculados nos cursos de graduação.
Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA

MATRÍCULAS

Item
Quantidade

Livros

Volume/Exemplares

10.642

1.571

84

Título

6.930

199

62

157 258

Fitas de Vídeos/DVD’s

Monografias/Dissertações/Tese

Periódicos

TOTAL 12.5947.370

CD-ROMs 22 39

Item
Quantidade

Livros

Volume/Exemplares

5.071

1.199

39

Título

1.971

105

36

64 64

Fitas de Vídeos/DVD’s

Monografias/Dissertações/Tese

Periódicos

TOTAL 6.4422.198

CD-ROMs 22 69

4.718 Centro Universitário de Anápolis - 
             UniEVANGÉLICA

255 Unidade Ceres
416 Faculdade Raízes
645 Faculdade Evangélica de Goianésia

6.034 Total

Livros

Periódicos

CD-ROMs

Fitas de Vídeos/DVD’s

Base de dados - Online

TOTAL

Volume/ExemplaresTítulo

Quantidade
Item

3.760 10.559

3.540

37

2

45

135

1

9.848

444

56

70

140

1

Nacionais

Estrangeiros

Item
Quantidade

Livros

Volume/Exemplares

63.736

11.818

1.097

980

Título

28.482

CD-ROMs

1.010

63

296

565 659

98 106

Fitas de Vídeos/DVD’s

Mapas

Periódicos
Nacionais

Estrangeiros

Base de 
dados

On line

CD-ROM

1

11

1

12

TOTAL 78.40930.526
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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 exer-
cício da cidadania e da compreensão dos direitos e deveres individuais e coletivos.

MATRÍCULAS

193 Educação infantil
693 Ensino fundamental
215 Ensino médio

1.101 Total
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como ONU e OMC. Os estudantes aproximaram-se dos debates que ocorrem entre as nações nos cam-
pos político, econômico, cultural, etc. Houve momentos de pesquisa, debate e exposição de ideias. 
Tratou-se de um evento enriquecedor no desenvolvimento de habilidades essenciais para um ser hu-
mano hábil e competente no mundo contemporâneo.
Festa da Família – Educação Infantil e Ensino Fundamental

Tem como eixo a qualidade e estilo de vida das famílias das regiões brasileiras, aproveitando para in-
serir conceitos e práticas de sustentabilidade. O trabalho foi desenvolvido com pesquisas sobre usos e 
costumes de cada região e apresentado em forma de maquetes, confecções de panfletos e exposição 
de coisas típicas de cada região em forma de estandes. Toda a programação aconteceu de forma inter-
disciplinar e interativa. Família e escola se empenharam em planejar, vivenciar, aprender, apresentar e 
compartilhar com os visitantes da Festa, que no cômputo geral atinge mais de duas  mil pessoas.

Criança Solidária

Aconteceu na Semana da Criança no mês de outubro.
É um projeto que visa a desenvolver nos alunos o sentimento de solidariedade – quem tem mais ajuda 
quem tem menos.
Sob a orientação e colaboração de todos os professores, as crianças, com  apoio e envolvimento de 
seus pais, arrecadam roupas, calçados, brinquedos, alimentos a serem doados para crianças carentes.

Noite Cultural e Mostra Literária

É um projeto que visa desenvolver nos alunos o gosto pela arte de maneira geral. Toda a equipe é 
envolvida na execução do projeto que é marcado por exposições dos trabalhos dos alunos e apresen-
tações artísticas.

Colégio Álvaro de Melo - Ceres
As discussões atuais sobre educação apontam vários aspectos fundamentais para a consolidação de 
um verdadeiro ensino de qualidade, objetivo sonhado e desejado por todas as escolas compromissa-
das com a transformação do indivíduo e da sociedade. A escola hodierna deve levar em conta as novas 
lógicas da sua própria organização. Cuidar de uma administração interna competente, celebrar contra-
tos, firmar parcerias, subsidiar o trabalho de professores, colaborar cada vez mais com o meio local e, 
mais do que isto, ter clara a noção da verdadeira eficácia educacional.
A equipe pedagógica do Colégio Álvaro de Melo acredita que uma proposta pedagógica bem definida 
seja o ponto principal de um trabalho educacional eficaz. 

Os projetos desenvolvidos trazem a vida real para a sala de aula, envolvem mais os alunos nas ativida-
des e, com alguns conteúdos, são a melhor forma de trabalhar, além de dar um sentido mais amplo às 
práticas escolares.

MATRÍCULAS

PROJETOS

V Copa Couto 

O objetivo do campeonato é socializar e integrar os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio do 
Colégio Couto com alunos de outras escolas particulares e públicas que são convidadas a participarem do 
evento, envolvendo um público flutuante durante o evento de mais de 1.000 pessoas, além de incentivar 
a prática de esportes especializados, recreação e descontração dos participantes. Dessa forma, a V Copa 
Couto busca reafirmar o valor social do esporte no processo pedagógico.

PARALELO – Um Projeto na área de reforço de conteúdos

O Colégio Couto Magalhães oferece aos alunos de 6º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino 
Médio, o Projeto PARALELO que se trata de Reforço e Recuperação Paralela. O referido projeto é destina-
do aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem não superadas no cotidiano escolar ou que 
apresentam déficit de conteúdos, especialmente para os alunos oriundos de outras unidades escolares e 
necessitam de um trabalho mais direcionado. O projeto acontece no contraturno durante todo o ano leti-
vo e alcança mais de 200 alunos durante o ano letivo com um resultado muito positivo. Além de contribuir 
para o nivelamento dos alunos, influencia de forma positiva na autoestima dos alunos.

Bem-vindo ao  6º ano

Fechando as atividades do 5º ano/2010, e já fazendo abertura das atividades do 6º ano de 2011, tornando 
esta passagem do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II mais tranquila e lúdica, o Colégio 
Couto Magalhães  realiza no mês de novembro o projeto Bem-vindo ao 6 º ano. No ano de 2010 os alunos 
foram recepcionados pela equipe pedagógica do 6º ano com atividades programadas na Estância Parque 
Hotel. Foi um dia de passeio, atividades ao ar livre, dinâmicas, almoço, fotos, piscina e muita alegria.

Projeto Releituras 

Em contato com os clássicos da literatura infanto-juvenil, os estudantes trabalharam a escrita criativa. 
Realizaram durante o ano letivo o Projeto Releituras.  Entre as obras literárias, Alice no País das Maravilhas 
e Peter Pan. Houve a edição de um livro de releituras, editado pela Câmara dos Jovens Escritores. O proje-
to finalizou-se com uma belíssima noite de autógrafos no Salão Nobre Richard Edward Senn.

Thanksgiving 

Uma bela oportunidade que professores, equipe pedagógica e alunos do Ensino Fundamental I e II tiveram 
para expressar gratidão  pelo ano letivo. Ocorreu durante o mês de outubro o projeto Thanksgiving – Ações 
de Graça. O projeto culminou com um belo momento devocional no Salão Nobre Richard Edward Senn.  

Viagens Pedagógicas 

As viagens pedagógicas são um alargamento dos aprendizados em sala de aula. Os estudantes tiveram 
oportunidade de vivenciar a realidade  de nosso estado e país por meio de passeios orientados pedagogi-
camente, enriquecidos com a participação de professores e guias. As aulas de história, geografia, biologia 
e ciências ganharam mais profundidade e significado. 

MIB Simulação da ONU

O projeto MIB consistiu na realização de uma simulação de assembleias de organizações internacionais 

92 Educação infantil
235 Ensino fundamental

78 Ensino médio
405 Total



Integração, reflexão, aprendizado e muita 
diversão na Trilha Ecológica
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relo, lilás e rosa), arborizando todo o quarteirão do Colégio. Todos os dias da semana uma turma era 
responsável para regar e acompanhar o desenvolvimento das plantas. Foram feitas grades de proteção, 
estudou-se sobre as árvores plantadas, desenvolvolveram-se práticas que criam responsabilidade pelo 
meio ambiente.
Pit stop Literário

Foi realizado no dia 05/11/2010 com todos os alunos do ensino médio e comunidade escolar convidada.

Durante o período de 6 horas os alunos tiveram a oportunidade de analisar as obras literárias cobradas 
nos principais vestibulares.

Os alunos receberam material didático elaborado pelo o palestrante o professor.

Mesa Redonda

O projeto foi ministrado aos alunos do Ensino Médio com o objetivo de estimular os alunos a conhecerem 
diferentes profissões, por meio de conversa (perguntas e respostas) com profissionais convidados a parti-
ciparem da mesa redonda.
Foi criado um ambiente saudável, os alunos se sentiram bem à vontade para dialogar e tirar as dúvidas 
quanto a currículo de cada curso, a demanda de trabalho, competição de mercado e ampliaram o leque 
de conhecimentos.

Trilha Ecológica

Desenvolvido pelo professor da disciplina de Biologia. Os alunos buscaram informações, articularam co-
nhecimentos e puderam presenciar ao vivo a diversidade da flora, fotografaram e tiveram toda a explica-
ção do conteúdo (resultado de muito aprendizado teórico e prático).
Todo esse procedimento mostrou aos alunos a importância de buscar soluções, interpretar dados, obser-
var e registrar descobertas. 

PROJETOS

Alimente-se bem 

Esse projeto foi desenvolvido durante alguns meses com os alunos da educação infantil, com o objetivo de 
motivar e incentivar os alunos a conhecerem e sentirem os sabores das frutas e legumes.
A professora apresentava de forma lúdica os benefícios para a saúde e incentivava a continuar esse apren-
dizado em casa. Na parte pedagógica, os pequenos colocavam em seus cadernos a ilustração da fruta ou 
legume da semana.

A equipe diretiva elaborou junto à cantina um cardápio especial para cada dia da semana.

Conseguiu-se criar bons hábitos alimentares e, com certeza, trazer benefícios à saúde.

Dia do Circo 

O projeto foi realizado no dia 27 de março com a participação de todos os alunos da Educação Infantil. 
Nesse dia, as crianças foram recebidas com brincadeiras. No decorrer da programação foram realizadas 
oficinas de artes, pintura em rosto, caracterização de personagens que compõem o circo.
As crianças assistiram a vídeos e puderam conhecer e expressar muita alegria. Foram distribuídas pipocas 
e maçãs do amor aos participantes.

Respeito aos Animais 

O respeito aos animais aproxima as crianças, cria laços de afeição e respeito, cuidado com os animais 
inofensivos.
Esse projeto foi realizado no mês de setembro. As professoras trabalharam histórias, proporcionaram 
contato direto com alguns animais inofensivos, tais como pintinhos, coelhinhos e outros, com o objetivo 
de desenvolver o sentimento de afeto e cuidado com os animais.

Lite’ Álvaro 

Esse projeto foi realizado durante o decorrer do ano com rodízio de livros literários entre alunos, todo livro 
era anotado pelo professor, o aluno fazia um resumo verbal ou escrito e era registrada a pontuação. No 
final de agosto fizemos uma grande festa, na qual os nossos alunos puderam trocar os seus “dinheiros” 
(papel moeda chamado Junietes) que haviam recebido a cada leitura do livro para trocar ou comprar al-
guns alimentos tais como: tortas doces, salgados, pipocas, refrigerantes, chocolate, brinquedos.

Conseguimos aproximar os alunos despertando o gosto pela leitura e motivando-os a escrever, ler e dra-
matizar como parte de um processo maior de aprendizagem.

Concurso de Redação

Esse projeto foi promovido pela Secretaria Municipal de Ensino. O objetivo era motivar a redação (dis-
sertações) com o tema “Ceres, sinônimo de qualidade de vida”. Os professores da disciplina de Língua 
Portuguesa desenvolveram esse projeto, selecionaram algumas redações e o aluno Neemias Rosa de Melo 
recebeu a premiação de 1° lugar no município, recebendo o prêmio de um Notebook, esse prêmio tam-
bém foi oferecido ao professor da disciplina.

Plantio de Árvores 

Projeto desenvolvido pelos alunos, professores e direção. Os alunos plantaram 60 mudas de Ipês (ama-
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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 depu-
tado federal Rubens Otoni, consiste em viagem a Brasília, oportunidade na qual os acadêmicos podem 
visitar órgãos federais como Senado Federal e Câmara dos Deputados. Os universitários também podem 
prestigiar palestras, visitação a comissões técnicas, Supremo Tribunal Federal (STF), Ministério da Saúde, 
Palácio da Alvorada e Governo Federal. Já a parte turística do programa se dá com visita ao Memorial JK 
(Juscelino Kubitschek). Desse modo a instituição possibilita interação dos acadêmicos com a realidade 
política do país.

19 Viagens
783 Participantes



Público assiste apresentações artísticas durante 
Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã/Ciranda
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PROJETO UniCIDADÃ ANÁPOLIS - PROJETO CIRANDA

Tem como finalidade realizar ações nas áreas de educação, saúde, tecnologias, direitos humanos, cultu-
ra, meio ambiente, entre outras, em prol da promoção da cidadania, como meio de desempenhar o seu 
compromisso social.

Objetivo:

• Desenvolver, anualmente, ações em busca da melhoria da qualidade de vida da população. 
• Conferir maior visibilidade ao ensino superior privado. 
• Tornar disponíveis a toda a sociedade informações sobre as ações sociais da Instituição. 
• Fortalecer parcerias entre as IES e a sociedade.

A atividade serve para crescimento e aprendizado da comunidade acadêmica. As pessoas passam a conhe-
cer o ambiente universitário, podendo crescer e interagir com ele. Crianças, adolescentes e adultos foram 
atendidos nas mais diversas atividades pelos cursos de graduação, unidades da instituição e parceiros. Um 
dia inteiro dedicado ao atendimento à comunidade carente de diversos bairros periféricos, com a partici-
pação voluntária de colaboradores da instituição. 

PROJETO UMA SEMANA PRA JESUS – TRÊS LAGOAS – 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 realizou-se na cidade de Três Lagoas - MS, no período de 16 a 23 de julho 2010, com a participa-
ção de 42 pessoas da UniEVANGÉLICA, entre docentes, acadêmicos e técnicos dos cursos de Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia e Odontologia.

Público: 6.176

PROJETO JOVEM APRENDIZ 

O Projeto objetiva atender a necessidade da Instituição de se engajar nas ações que viabilizam a respon-
sabilidade social e proporcionar aos jovens uma formação técnico-profissional, compatível com o seu 
desenvolvimento físico, moral e psicológico e também, para um melhor desenvolvimento profissional e 
cultural dos jovens que fazem parte deste projeto, para uma capacitação de formação profissional com 
ensinamentos de valores éticos e cristãos.

No ano de 2010, participaram do protejo da IES 17 jovens aprendizes.

19.428 Pessoas atendidas
VOLUNTÁRIOS

81 Docentes
126 Técnicos administrativos
435 Acadêmicos

42 Parceiros
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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 92,91% 90,97%

h. Outras receitas 7,09% 9,03%

Despesas Totais 100% 100%

a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal) 2,54% 0,63%

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos) 58,14% 63,10%

c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo) 39,32% 36,27%

    Operacionais 30,87% 74,58%

    Impostos e taxas 0,79% 2,71%

    Financeiras 0,59% 3,02%

    Capital (máquinas + instalações + equipamentos) 7,08% 19,69%

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

a. Alimentação 0,26% 0,33% 176.079

b. Educação 0,54% 0,32% 366.977

c. Capacitação e desenvolvimento profissional 1,49% 1,67% 1.012.120

d. Creche ou auxílio-creche 0,00% 0,00% 651

e. Saúde 0,06% 0,05% 38.552

f. Segurança e medicina no trabalho 0,07% 0,00% 49.274

g. Transporte 0,50% 0,31% 339.378

h. Bolsas/estágios 0,15% 0,00% 102.254

i. Outros 1,51% 0,00% 1.020.536

Total - Indicadores sociais internos 2,52% 2,69% 3.105.822

0,87% 1,14% R$ 650.000

4.931
                           

1,98% 0,17% R$ 1.500.000

0,54% 0,00%

0,00% 0,00%

                    100

3,86% 3,58% R$ 3.000.000

                        77.647 52.356                       

Valores totais 7,25% 4,72%

6 - Outros indicadores metas 2011

Nº total de alunos(as) 9.000

Nº de alunos(as) com bolsas integrais 500

Valor total das bolsas integrais R$ 500.000

Nº de alunos(as) com bolsas parciais 5.000

Valor total das bolsas parciais R$ 6.000.000

Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa 200

Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa R$ 440.000

7 - Indicadores sobre o corpo funcional metas 2011

Nº total de empregados(as) ao final do período 1.223

Nº de admissões durante o período 250

Nº de prestadores(as) de serviço 65

% de empregados(as) acima de 45 anos 40,00%

Nº de mulheres que trabalham na instituição 550

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 49,00%

2010 2009

Valor (mil reais) Valor (mil reais)

0

58.893.876 46.404.339

0 0

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

0 0

0 0

0 0

0 0

3 - Aplicação dos recursos
2010 2009

Valor (mil reais) Valor (mil reais)

54.718.653 42.211.794

4.175.223 4.192.545

33.964.400 30.116.466

22.972.518 17.313.167

58.419.570 47.731.922

1.482.652 302.289

341.972 523.355

4.133.323 3.409.018

18.037.042 12.912.181

460.181 468.613

0 0

4 - Indicadores sociais                                     
2010

% sobre receita
2009

153.113 152.429

319.110 148.200

% sobre receita metas 2011
Valor (mil reais) Valor (mil reais)

33.524 24.793

42.847 0

880.104 773.288

566 1.660

5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade    

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

2010
%      sobre receita

2009

295.111 145.661

88.916 0

887.423 0

%      sobre receita metas 2011
Valor (mil reais) Valor (mil reais)

2.700.714 1.246.031

b. Assistencia Social - Projetos Comunitarios R$ 1.163.542 R$ 79.150

Nº pessoas beneficiadas:          Nº pessoas beneficiadas:          

a. Assistência jurídica R$ 512.043 R$ 529.603

Nº pessoas beneficiadas:          Nº pessoas beneficiadas:          

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

Nº pessoas beneficiadas:          Nº pessoas beneficiadas:          

c. Educação popular/alfabetização de jovens e adultos(as) R$ 319.110 R$ 0

Nº pessoas beneficiadas:          Nº pessoas beneficiadas:          

R$ 4.267.724 R$ 2.188.648

2010 2009

e.Outros - Saúde - Atendimento em Clínicas R$ 2.273.029 R$ 1.659.045

Nº pessoas beneficiadas:          Nº pessoas beneficiadas:          

R$ 2.805.293 R$ 2.250.859

3.177 3.703

7.540 6.769

419 287

R$ 565.660 R$ 436.034

2010 2009

R$ 5.607.505 R$ 5.013.415

76 75

56

27,59%

884

126

453

47,00%

  Balanço Social / 2010

Idade média das mulheres em cargos de chefia

Salário médio das mulheres

Idade média dos homens em cargos de chefia

Salário médio dos homens

Nº de negros(as) que trabalham na instituição

% de cargos de chefia ocupados por negros(as)

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

Salário médio dos(as) negros(as)

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição

Salário médio dos(as) brancos(as)

Nº de estagiários(as)

Nº de voluntários(as)

Nº portadores(as) necessidades especiais

Salário médio portadores(as) necessidades especiais R$ 1.200

8 - Qualificação do corpo funcional metas 2011

Nº total de docentes 457

      Nº de doutores(as) 31

      Nº de mestres(as) 91

      Nº de especializados(as) 231

      Nº de graduados(as) 104

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo 593

      Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) 48

      Nº de graduados(as) 72

      Nº de graduandos(as) 65

      Nº de pessoas com ensino médio 193

      Nº de pessoas com ensino fundamental 192

      Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto 20

      Nº de pessoas não-alfabetizadas 3

Relação entre a maior e a menor remuneração

O processo de admissão de empregados(as) é:

                                                                                                  

                                                                                             

R$ 567                                                                                               

50

R$ 2.500

50

R$ 2.900

20

15,00%

50

R$ 1.800

1.030

R$ 2.200

30

2

30

46

R$ 2.295

8

11,00%

52

R$ 2.383

876

2.345

53

1.620

24

12

0

38,3 20,0

411 436

45 19

124 98

230 215

12 104

2010 2009

69 68

60 36

562 448

48 40

22 58

1 1

184 197

178 48

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
2010 metas 2011

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

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 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

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

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

[  ] 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

61

36,90%

973

221

47

R$ 2.435

523

44,44%

9

8,89%

52

R$ 2.722

964

2.723

38

R$ 1.490

25

R$ 971

23

1

92.174 196.040

 6.000

100.000

R$ 650.000

1.000

R$ 200.000

100.000

6.000.000

2.132 ________

________________

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 92,91% 90,97%

h. Outras receitas 7,09% 9,03%

Despesas Totais 100% 100%

a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal) 2,54% 0,63%

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos) 58,14% 63,10%

c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo) 39,32% 36,27%

    Operacionais 30,87% 74,58%

    Impostos e taxas 0,79% 2,71%

    Financeiras 0,59% 3,02%

    Capital (máquinas + instalações + equipamentos) 7,08% 19,69%

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

a. Alimentação 0,26% 0,33% 176.079

b. Educação 0,54% 0,32% 366.977

c. Capacitação e desenvolvimento profissional 1,49% 1,67% 1.012.120

d. Creche ou auxílio-creche 0,00% 0,00% 651

e. Saúde 0,06% 0,05% 38.552

f. Segurança e medicina no trabalho 0,07% 0,00% 49.274

g. Transporte 0,50% 0,31% 339.378

h. Bolsas/estágios 0,15% 0,00% 102.254

i. Outros 1,51% 0,00% 1.020.536

Total - Indicadores sociais internos 2,52% 2,69% 3.105.822

0,87% 1,14% R$ 650.000

4.931
                           

1,98% 0,17% R$ 1.500.000

0,54% 0,00%

0,00% 0,00%

                    100

3,86% 3,58% R$ 3.000.000

                        77.647 52.356                       

Valores totais 7,25% 4,72%

6 - Outros indicadores metas 2011

Nº total de alunos(as) 9.000

Nº de alunos(as) com bolsas integrais 500

Valor total das bolsas integrais R$ 500.000

Nº de alunos(as) com bolsas parciais 5.000

Valor total das bolsas parciais R$ 6.000.000

Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa 200

Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa R$ 440.000

7 - Indicadores sobre o corpo funcional metas 2011

Nº total de empregados(as) ao final do período 1.223

Nº de admissões durante o período 250

Nº de prestadores(as) de serviço 65

% de empregados(as) acima de 45 anos 40,00%

Nº de mulheres que trabalham na instituição 550

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 49,00%

2010 2009

Valor (mil reais) Valor (mil reais)

0

58.893.876 46.404.339

0 0

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

0 0

0 0

0 0

0 0

3 - Aplicação dos recursos
2010 2009

Valor (mil reais) Valor (mil reais)

54.718.653 42.211.794

4.175.223 4.192.545

33.964.400 30.116.466

22.972.518 17.313.167

58.419.570 47.731.922

1.482.652 302.289

341.972 523.355

4.133.323 3.409.018

18.037.042 12.912.181

460.181 468.613

0 0

4 - Indicadores sociais                                     
2010

% sobre receita
2009

153.113 152.429

319.110 148.200

% sobre receita metas 2011
Valor (mil reais) Valor (mil reais)

33.524 24.793

42.847 0

880.104 773.288

566 1.660

5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade    

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

2010
%      sobre receita

2009

295.111 145.661

88.916 0

887.423 0

%      sobre receita metas 2011
Valor (mil reais) Valor (mil reais)

2.700.714 1.246.031

b. Assistencia Social - Projetos Comunitarios R$ 1.163.542 R$ 79.150

Nº pessoas beneficiadas:          Nº pessoas beneficiadas:          

a. Assistência jurídica R$ 512.043 R$ 529.603

Nº pessoas beneficiadas:          Nº pessoas beneficiadas:          

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

Nº pessoas beneficiadas:          Nº pessoas beneficiadas:          

c. Educação popular/alfabetização de jovens e adultos(as) R$ 319.110 R$ 0

Nº pessoas beneficiadas:          Nº pessoas beneficiadas:          

R$ 4.267.724 R$ 2.188.648

2010 2009

e.Outros - Saúde - Atendimento em Clínicas R$ 2.273.029 R$ 1.659.045

Nº pessoas beneficiadas:          Nº pessoas beneficiadas:          

R$ 2.805.293 R$ 2.250.859

3.177 3.703

7.540 6.769

419 287

R$ 565.660 R$ 436.034

2010 2009

R$ 5.607.505 R$ 5.013.415

76 75

56

27,59%

884

126

453

47,00%

  Balanço Social / 2010

Idade média das mulheres em cargos de chefia

Salário médio das mulheres

Idade média dos homens em cargos de chefia

Salário médio dos homens

Nº de negros(as) que trabalham na instituição

% de cargos de chefia ocupados por negros(as)

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

Salário médio dos(as) negros(as)

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição

Salário médio dos(as) brancos(as)

Nº de estagiários(as)

Nº de voluntários(as)

Nº portadores(as) necessidades especiais

Salário médio portadores(as) necessidades especiais R$ 1.200

8 - Qualificação do corpo funcional metas 2011

Nº total de docentes 457

      Nº de doutores(as) 31

      Nº de mestres(as) 91

      Nº de especializados(as) 231

      Nº de graduados(as) 104

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo 593

      Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) 48

      Nº de graduados(as) 72

      Nº de graduandos(as) 65

      Nº de pessoas com ensino médio 193

      Nº de pessoas com ensino fundamental 192

      Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto 20

      Nº de pessoas não-alfabetizadas 3

Relação entre a maior e a menor remuneração

O processo de admissão de empregados(as) é:

                                                                                                  

                                                                                             

R$ 567                                                                                               

50

R$ 2.500

50

R$ 2.900

20

15,00%

50

R$ 1.800

1.030

R$ 2.200

30

2

30

46

R$ 2.295

8

11,00%

52

R$ 2.383

876

2.345

53

1.620

24

12

0

38,3 20,0

411 436

45 19

124 98

230 215

12 104

2010 2009

69 68

60 36

562 448

48 40

22 58

1 1

184 197

178 48

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
2010 metas 2011

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

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 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

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

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

[  ] 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

61

36,90%

973

221

47

R$ 2.435

523

44,44%

9

8,89%

52

R$ 2.722

964

2.723

38

R$ 1.490

25

R$ 971

23

1

92.174 196.040

 6.000

100.000

R$ 650.000

1.000

R$ 200.000

100.000

6.000.000

2.132 ________

________________
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