2012
Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas
maravilhas.
Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.
Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos.
Pois defendeste o meu direito e a minha causa; em teu trono te assentaste,
julgando com justiça.
Repreendeste as nações e destruíste os ímpios; para todo o sempre apagaste o
nome deles.
O inimigo foi totalmente arrasado, para sempre; desarraigaste as suas cidades;
já não há quem delas se lembre.
O Senhor reina para sempre; estabeleceu o seu trono para julgar.
Ele mesmo julga o mundo com justiça; governa os povos com retidão.
O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade.
Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas
os que te buscam.
Salmo 9:1-10
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Apresentação
A Associação Educativa Evangélica é uma instituição confessional, assumidamente
cristã evangélica, de caráter interdenominacional que tem nas Escrituras Sagradas a sua
única regra de fé e prática. Está alicerçada numa história de prestação de serviços à
comunidade, sempre atenta aos valores da cidadania, numa verdadeira parceria com as
famílias das cidades onde atua e com o desenvolvimento da região.
A Instituição desenvolve atividades acadêmicas voltadas para a concretização do
ensino, pesquisa e extensão, consolidando sua missão em preparar profissionais para o
mundo do trabalho inovador e competitivo, na promoção da cidadania, por meio de sua
inserção social.
A AEE é a instituição mantenedora do Centro Universitário de Anápolis, Faculdade
Evangélica de Goianésia, Faculdade Raízes, Colégio Couto Magalhães e Colégio Álvaro de
Melo.
O Balanço Social é o catálogo institucional que dá visibilidade às principais ações
desenvolvidas durante o ano de 2012. Neste documento, os leitores verão que a atuação da
UniEVANGÉLICA não se restringe apenas à região em que está inserida e, nem mesmo, ao
Estado de Goiás. Atua de forma consolidada no Mato Grosso do Sul, com o Projeto Uma
Semana pra Jesus, realizado há mais de 13 anos, em parceria com a Igreja Metodista, e com o
Projeto UniCIDADÃ ITINERANTE – AMAZÔNIA EDUCAÇÃO & SAÚDE, realizado em
comunidades da região amazônica, município de Parintins, em parceria com a Missão Asas
de Socorro, Primeira Igreja Batista de Parintins e Terre des Hommes – Holanda.
Nossa palavra é de gratidão e louvor a Deus que nos comissionou para esta tão grande
obra e arregimentou dirigentes, docentes, discentes, técnico-administrativos e parceiros a
quem somos igualmente gratos.
A Ele toda honra e toda glória!
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Geraldo Henrique Ferreira Espíndola

Carlos Hassel Mendes da Silva

Chanceler - UniEVANGÉLICA
Presidente da Associação Educativa Evangélica

Reitor - UniEVANGÉLICA
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História

Associação Educativa
Evangélica (1947)

Colégio Couto Magalhães,
Anápolis (1932)

1930

1940

1950
Colégio Álvaro de Melo,
Ceres (1947)
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Faculdade de Filosofia
Bernardo Sayão, Anápolis (1961)

1960

Faculdade de Odo
João Prudente, Anáp

1970
Faculdade de Direito
de Anápolis (1969)

A Associação Educativa Evangélica (AEE) foi fundada em 31 de março de 1947, na cidade de
Anápolis/GO, por Antônio de Oliveira Brasil, Archibald Tipple, Arthur Wesley Archibald, Dayse Fanstone,
James Fanstone, Newton Wiederhecker, Nicola Aversari, Severino Araújo e William Benister Forsyth,
pessoas empreendedoras e preocupadas com o desenvolvimento da região em que viviam.
É uma instituição confessional, francamente cristã evangélica, de caráter interdenominacional
que tem nas Escrituras Sagradas a sua única regra de fé e prática, composta por 21 membros
pertencentes às igrejas Batista, Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Independente, Cristã Evangélica
e Metodista. Fiéis aos princípios preconizados pelos seus fundadores de difusão dos valores cristãos,
éticos e democráticos, os dirigentes da Associação Educativa Evangélica se dedicaram, cada um a seu
tempo, a garantir a qualidade do ensino oferecido, e também sua expansão.
Filantrópica, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal, fundou escolas na
cidade de Cristianópolis/GO, a saber: o Educandário Nilza Risso, a Escola Luiz Fernandes Braga Júnior,
o Normal Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, que foram desativadas, ao longo do tempo.
Atualmente, é mantenedora de dois colégios e três instituições de ensino superior: Colégio Couto
Magalhães (Anápolis), Colégio Álvaro de Melo (Ceres), Centro Universitário de Anápolis, Faculdade
Raízes (Anápolis) e Faculdade Evangélica de Goianésia.
A Associação Educativa Evangélica se alicerçou numa história de prestação de serviço à
comunidade, sempre atenta aos valores da cidadania, numa verdadeira parceria com as famílias das
cidades onde atua ou atuou e com o desenvolvimento da região. Como instituição de educação
superior, está preocupada com seu papel frente às mudanças estruturais que o mundo vem sofrendo e
que provocam efeitos na área do trabalho, como por exemplo, o redimensionamento da mão de obra e
do emprego.

Faculdades Integradas da
AEE, Anápolis (1993)

1980
Faculdade de Filosofia do Vale
do São Patrício, Ceres (1976)

1990

Centro Universitário de Anápolis
e Faculdade Raízes (2004)

2000
Faculdade Evangélica
de Goianésia (2005)

2010
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Associados dirigentes da Assembleia
da Associação Educativa Evangélica
(2010-2012)
Antônio Justino Lucena
Augusto César Rocha Ventura
Cicilio Alves de Moraes
Ernei de Oliveira Pina
Francisco Barbosa de Alencar
Francisco Emídio Filho
Gélcio Sisterolli de Carvalho
Geraldo Henrique Ferreira Espíndola
Gercira Rosa de Carvalho e Silva
Ivan Gonçalves da Rocha
James Usevícius

João Baptista Carrijo
João Batista Machado
Josué Moreira dos Santos
Marcos Antônio Argolo
Nelson Natal de Siqueira
Nilza Esteves de Azevedo Lima
Olímpio Ferreira Sobrinho
Onésimo Gomes da Silva
Paulo Borges Campos Júnior
William Baird Fanstone

Associados Beneméritos da Assembleia
Arlindo Ribeiro
Cacildo Bernardes dos Santos
Mounir Naoum
Sebastião Fiaia

Assembleia Geral Extraordinária da AEE - dezembro/2012
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A UniEVANGÉLICA
O Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) foi credenciado em 2004, por transformação das Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica. Estas, por sua vez, congregavam
quatro faculdades isoladas, a saber: Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, fundada em 1961; Faculdade de Direito de Anápolis, fundada em 1969; Faculdade de Odontologia João Prudente, fundada em
1971; e a Faculdade de Filosofia do Vale de São Patrício, em Ceres/GO, fundada em 1976.
A Instituição desenvolve atividades acadêmicas voltadas para a concretização de seus fins: o
ensino, a pesquisa e a extensão, consolidando sua missão em preparar profissionais para o mundo do
trabalho inovador e competitivo, mediante a atualização permanente do Projeto Pedagógico Institucional, alicerçando a história da Instituição na prestação de serviço à comunidade, na promoção da cidadania, por meio de sua inserção social. Todas as suas ações são precedidas de planejamento detalhado a
fim de maximizar os resultados, principalmente em termos de qualidade na oferta de ensino.
Com o olhar no presente e visão voltada para o futuro, atua, estrategicamente, no sentido de
construir uma gestão inovadora e compartilhada. Assim, redefine prioridades a fim de viabilizar sua
missão e, desse modo, participar efetivamente do processo de construção socioeconômica e cultural
da região de sua abrangência. É referência no cenário regional, tanto pela qualidade do ensino quanto
pela posição geográfica estratégica, atraindo alunos de cidades vizinhas, destacando-se entre as principais Goiânia, Goianésia, Jaraguá, Pirenópolis, Alexânia, Nerópolis, Vianópolis, Silvânia, Ceres e Abadiânia.
Atualmente, são 28 cursos de graduação em funcionamento, sendo 15 bacharelados, 5 licenciaturas e 8 tecnológicos; 2 programas de pós-graduação stricto sensu: um Mestrado Institucional e um
Minter em Direito com o UniCEUB; e 51 cursos de pós-graduação lato sensu.

Missão, visão, princípios e valores
Fundamentada em princípios cristãos, tem
como missão promover, com excelência, o
conhecimento por meio do ensino nos diferentes
níveis, da pesquisa e da extensão, buscando a
formação de cidadãos comprometidos com o
desenvolvimento sustentável.
A Instituição tem, ainda, a visão de que será
reconhecida como instituição cristã de educação
e centro de excelência em ensino, pesquisa e
extensão, utilizando conceitos inovadores de
gestão.
Através do desempenho de sua missão, a
Instituição tem como valores a competência, o
profissionalismo e o trabalho participativo,
norteando suas ações por princípios éticos,
morais e cristãos.

Chancelaria:
Geraldo Henrique Ferreira Espindola
A Chancelaria é o órgão superior de ligação
entre a Associação Educativa Evangélica e o
Centro Universitário de Anápolis.
Reitoria:
Carlos Hassel Mendes da Silva
A Reitoria é o órgão executivo que planeja,
organiza, dirige e controla todas as atividades
universitárias. Compõem a estrutura da Reitoria,
o Gabinete do Reitor, a Pró-Reitoria de
Administração, a Pró-Reitoria Acadêmica, a PróReitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e
Ação Comunitária, e a Secretaria Geral.
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Capelania Institucional - Compromisso
da AEE com a vida
A Capelania Institucional existe para cooperar no cumprimento da missão de Deus dada aos
idealizadores da Associação Educativa Evangélica. Desta forma, respeitando sua história,
fundamentando-se na Palavra de Deus e tendo como referencial Jesus de Nazaré, a Capelania trabalha
visando à divulgação e prática da confessionalidade em todas as frentes de atuação da AEE.
Mais que a promoção e desenvolvimento de atividades isoladas, a Capelania orienta-se por
planejamento, projetos e programas contínuos de ação em parceria com diversos segmentos da
instituição, visando levar todo corpo institucional a servir ao discente e assim efetivar sua missão de
forma integral por meio das seguintes atividades: devocionais com os colaboradores e em todos os
eventos da instituição, atendimento a alunos do Projeto Criar e Tocar, clubinhos bíblicos, treinamentos
e a promoção de eventos institucionais. É, também, responsabilidade da Capelania dar apoio espiritual
a todo corpo institucional.
Além dessas atividades, a Capelania participa dos projetos sociais da Instituição e da
comunidade visando ampliar os princípios vividos para influenciar sua missão participando
diretamente das seguintes ações: elaboração e execução de acampamentos com alunos dos Colégios
Couto Magalhães (Anápolis) e Álvaro de Melo (Ceres); realização de encontros de casais; coordenação
do coral dos colaboradores da AEE; participação nos encontros da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA); realização de seminários temáticos sobre Cosmovisão Cristã e de atualização de
Professores; apoio e palavra devocional no Casamento Comunitário; apoio à organização da Festa dos
Funcionários; realização de momentos devocionais mensais com os aniversariantes, tendo um
momento de gratidão a Deus por suas vidas. Em 2012 foram realizados cultos de Ação de graças pelos
65 anos da AEE e 80 anos do Colégio Couto Magalhães.
Também deu-se início à implementação do Com VOCAÇÃO, momento onde toda a Instituição
(em especial os universitários) participa, em horário letivo, de um momento de reflexão sobre a Fé
Cristã com músicas e a palavra de preletor de renome nacional e internacional.

Coral dos Colaboradores da Associação Educativa Evangélica
O Coral da AEE tem a finalidade de incentivar o desenvolvimento da música clássica entre os
colaboradores da Instituição, despertar nos participantes o gosto pelas realizações artísticas, e
possibilitar aos coristas o conhecimento de novas técnicas de musicalidade, com a descoberta e
valorização das potencialidades musicais em todos os níveis.
O coral participou ativamente na organização do Concerto de Natal de 2012 e na confraternização
dos colaboradores, além de levar o nome da UniEVANGÉLICA em suas apresentações nas igrejas,
empresas e também nos eventos institucionais e municipais.
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Casamento comunitário durante o Projeto UniCIDADÃ
Associação Educativa Evangélica

UniMISSÕES
O programa UniMISSÕES faz parte da assessoria da Reitoria. Tem como finalidade promover a
interação entre os objetivos acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão e as realidades sociais,
normalmente encontradas nos campos missionários, tendo como referencial a cosmovisão cristã.
Promove a parceria com organizações que possuam larga experiência em atendimento a
comunidades em contextos remotos ou entre Povos e Culturas Tradicionais, possibilitando a realização
das ações de extensão e pesquisa, de forma integrada e contextualizada com as realidades locais.
O UniMISSÕES visa contribuir para a formação de profissionais responsáveis, que possam atuar
como agentes de transformação social. Abriga o NEP-DPCT (Núcleo de Estudos e Pesquisa para o
Desenvolvimento de Povos e Comunidades Tradicionais) para promover pesquisas multidisciplinares e
de tecnologia social nos referidos contextos.

Departamento de Relações Internacionais
O Departamento de Relações Internacionais tem a finalidade de assessorar a Reitoria e as PróReitorias nos processos de relacionamentos com organizações internacionais para o desenvolvimento
de projetos voltados à internacionalização do Ensino Superior e à mobilidade estudantil internacional,
contribuindo para a formação de profissionais capazes de atuarem no contexto empresarial
globalizado e que valorizem as relações interculturais.
Realiza a prospecção de novos parceiros. Orienta professores e alunos nos protocolos
necessários aos intercâmbios estudantis, nos níveis de graduação e pós-graduação, além de buscar
parcerias estratégicas para a realização de pesquisas ou ações de extensão em ambientes
internacionais.

Delegação da UniEVANGÉLICA em visita a Liberty University

Associação Educativa Evangélica
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UniEVANGÉLICA DIGITAL
Educação a Distância - EAD
Na perspectiva das oportunidades apresentadas pelas novas Tecnologias da Informação e
Comunicação – TICs e a demanda crescente de alunos, o Centro Universitário de Anápolis –
UniEVANGÉLICA criou, em junho de 2012, sua Diretoria de EAD.
Essa Diretoria tem a responsabilidade de liderar as ações de credenciamento Institucional para a
modalidade a distância, junto ao Ministério da Educação.
Entre suas ações realizadas ao longo do ano destacam-se:
 oferta de cursos de extensão;
 cursos de capacitação para professores e profissionais que visam trabalhar com EAD;
 produção de conteúdos para cursos de graduação, pós-graduação e extensão;
 planejamento da estrutura física, tecnológica e pessoal da sede;
 seleção de parceiros para os polos de EAD, espalhados pelo Brasil;
 palestras para a comunidade acadêmica.

Projeto Criar e Tocar
Inserção social pela Arte
O Projeto Criar e Tocar, mantido pela Associação Educativa Evangélica em parceria com o
Município de Anápolis, por meio das Secretarias de Cultura e de Desenvolvimento Social, é destinado a
crianças e adolescentes de baixa renda, que não têm acesso à aprendizagem de um instrumento da
orquestra clássica. Projeto de inserção social que ensina de forma prática, com metodologia
específica, com a finalidade de formação de Orquestra e o desenvolvimento das Artes Plásticas.
O Projeto Criar e Tocar atende hoje 153 crianças e adolescentes da região norte da cidade de
Anápolis. Somando-se às aulas de música e artes, os alunos têm a oportunidade de receber aulas de
reforço escolar, alimentação balanceada, aulas de recreação, esporte e informática.
Além do projeto Criar e Tocar, a parceria AEE/Município apoia, também, o Projeto Tocando com
Arte, com idênticos objetivos - a inclusão social por meio da Música e Artes Plásticas, levando o aluno a
aprender um instrumento da orquestra clássica e a desenvolver a capacidade de fazer parte de uma
orquestra. O Projeto Tocando Com Arte atende quatro bairros da cidade de Anápolis: Bairro Industrial
Mounir Calixto, Bairro Paraíso, Vila Operária e Bairro Adriana Park.

Projeto

Público atendido

275
Alunos
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Associação Educativa Evangélica

To a ndo
Arte
com

Público atendido

210
Alunos

Associação Educativa Evangélica
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Reitoria
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Pró-Reitoria
Acadêmica
A Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD) é o órgão de
assessoramento, em nível superior, da Reitoria da UniEVANGÉLICA,
nos assuntos referentes às atividades discentes e docentes dos
cursos de graduação. Objetiva valorizar a graduação no âmbito da
instituição, por meio da melhoria contínua do ensino, em consonância
com o Plano Nacional de Educação e o Projeto Pedagógico
Institucional.
A PROACAD tem as seguintes atribuições: planejamento,
coordenação, execução, supervisão e avaliação das atividades de
ensino e aprendizagem nos cursos de graduação, bem como pela
proposição de ações de melhorias no âmbito de sua atuação, processo
seletivo de alunos, nivelamento e atendimento aos discentes da
UniEVANGÉLICA, processo seletivo de docentes e programa de
formação continuada.
A estrutura da PROACAD é constituída pelo Núcleo de
Planejamento Pedagógico, Núcleo de Apoio ao Docente, Núcleo de
Atendimento ao Discente, Núcleo de Educação a Distância, Núcleo de
Disciplinas Básicas na Área da Saúde e Núcleo de Seleção dos Alunos
Ingressantes.
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Cursos de licenciatura, bacharelado
e superiores de tecnologia
UniEVANGÉLICA - Anápolis
Administração – Bacharelado
Agronomia – Bacharelado
Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado
Ciências Biológicas – Licenciatura
Direito – Bacharelado
Educação Física – Licenciatura e Bacharelado
Enfermagem – Bacharelado
Engenharia Civil – Bacharelado
Engenharia de Computação – Bacharelado
Engenharia Mecânica – Bacharelado
Farmácia – Bacharelado
Fisioterapia – Bacharelado
Letras: Português - Espanhol – Licenciatura
Letras: Português - Inglês – Licenciatura
Matemática – Licenciatura
Medicina – Bacharelado
Odontologia – Bacharelado
Pedagogia – Licenciatura
Sistemas de Informação – Bacharelado

Cursos Superiores de Tecnologia
Design Gráfico
Estética e Cosmética
Gastronomia
Gestão Financeira
Logística
Manutenção de Aeronaves
Radiologia

UniEVANGÉLICA – Ceres
Direito – Bacharelado

Faculdade Evangélica de Goianésia
Administração – Bacharelado
Agronomia – Bacharelado
Direito – Bacharelado
Engenharia Civil - Bacharelado

Faculdade Raízes
Direito – Bacharelado
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XXII Seminário de Atualização de Práticas Docentes
Reitoria / Pró-Reitoria Acadêmica
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Órgãos de apoio à Pró-Reitoria Acadêmica
Núcleo de Planejamento Pedagógico
Coordenadoria de Planejamento Pedagógico
Coordenadoria responsável por acompanhar e orientar a elaboração de Projetos Pedagógicos
(PPCs) de novos cursos, bem como avaliar e apoiar a revisão e atualização de PPCs dos cursos já
implantados. Responsável por dar suporte às diretorias e respectivas coordenações pedagógicas no
desenvolvimento de atividades didáticas e nos processos de alteração das matrizes curriculares, tendo
em vista o aprimoramento da qualidade dos cursos.
Projetos e Ações de destaque
Acompanhamento à elaboração de Projetos Pedagógicos.
Orientações e pareceres referentes a alterações e atualizações de Projetos Pedagógicos.
Participação em simulações de avaliação da SEA/CPA.





Público atendido

10

Núcleo de Apoio ao Docente

Cursos atendidos

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

XXII Seminário de Atualização
de Práticas Docentes –2012/1

246
Professores

Curso de Formação
para Professores
Ingressantes 2012/1

39

Professores
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XXIII Seminário de Atualização
de Práticas Docentes –2012/2

Processo
Seletivo

164 149
Professores

Curso de Formação
para Professores
Ingressantes 2012/2

51

Professores

Professores

VI Seminário de Avaliação
Institucional e II Encontro das
Subcomissões Internas de
Avaliação

73

Professores

Núcleo de Apoio ao Discente
UniATENDER
O UniATENDER atende à política institucional, às diretrizes e às exigências do Ministério da
Educação (MEC) quanto ao atendimento do discente e ao acompanhamento do egresso. Desenvolve
políticas afirmativas para a igualdade racial e de atenção aos deficientes, bem como promove ações e
atende prioridades estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
O atendimento é diversificado e abrange as seguintes áreas: Ouvidoria, Inclusão Social com
atenção a indígenas, afrodescendentes, deficientes, Concluintes e Egressos, Programa de Atenção a
Dependência Química e Prevenção ao Uso Indevido de Drogas/UniVIDA.
Projetos e Ações de destaque

Seminário de Acolhida e Integração Acadêmica

Seminário Noite do Concluinte

Reuniões com os Diretórios Acadêmicos (DAs)

PROGRAMA UniVIDA
Desenvolvimento de Políticas Institucionais de prevenção ao uso indevido de drogas.
Projetos e Ações de destaque
Caminhada pela Vida sem Drogas, em comemoração ao dia Municipal de Prevenção ao Uso
Indevido de Drogas

Campanha antitabagismo e comemoração do dia Nacional e Mundial Sem Tabaco

Atendimentos relacionados a Políticas sobre Drogas

Participação no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Anápolis /COMAD

Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas/CONEN-GO

Sinalizações dos locais de restrições de produtos famígeros obedecendo a Lei Nº 9.294 Art. 2º

Apontamento das necessidades de adaptações arquitetônicas para deficientes


Emissão do requerimento – passe escolar

1.990

Cartão de egresso

157

Autorização para mural

286

Atendimento para informar e orientar

233

Programa UniVIDA
Reunião pedagógica e administrativa
Ouvidoria: UniEVANGÉLICA, Faculdade Evangélica
de Goianésia e Faculdade Raízes
Participações especiais, palestras, seminários,
comemorações e representação externa.

5.869
72

Público atendido

18.865

685
10.258
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Núcleo de Disciplinas Básicas na Área da Saúde
Coordenadoria dos Laboratórios das Disciplinas Básicas Comuns aos Cursos da Área de Saúde
(LABBAS)
Laboratórios de Ciências Básicas que atendem aos cursos da área de Saúde: Ciências Biológicas,
Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e Cursos Superiores de Tecnologia
(Gastronomia, Estética e Radiologia). O complexo LABBAS possui 8 laboratórios assim distribuídos:
Laboratório de Microbiologia e Imunologia
Laboratório de Microscopia I
Laboratório de Microscopia II
Laboratório de Anatomia Humana I
Laboratório de Anatomia Humana II
Laboratório Multidisciplinar de Química I
Laboratório Multidisciplinar de Química II
Laboratório Multidisciplinar de Química III
Projetos e Ações de destaque
Assistência às aulas práticas dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação.
Assistência às monitorias dos Cursos de Graduação.
Assistência aos projetos de TCC e PBIC.
Controle da qualidade da água da AEE – Poço Artesiano, Parque Aquático e Piscinas do curso de
Fisioterapia.

Programas de Extensão – UniEVANGÉLICA Aberta – Visitas aos Laboratórios.





Clínicas, laboratórios básicos e laboratórios específicos
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Laboratório Pedagógico
Laboratório de Matemática
Brinquedoteca
Laboratório Multidisciplinar de Computação I
Fábrica de Tecnologias Turing
Laboratório de Microinformática LIT
Laboratório de Microinformática LAB I
Laboratório de Microinformática LAB II
Laboratório de Arquitetura de Computadores
(LMC II)
Laboratório de Redes de Computadores
Laboratório de Eletrônica Digital
Laboratório de Estudos e Pesquisas
(Mestrado)
Laboratório de Microinformática do ISE
Laboratório de Microinformática 5
Laboratório de Microinformática 6
Laboratório Cozinha Escola I
Laboratório Cozinha Escola II
Núcleo de Prática Jurídica - Escritório Modelo
Núcleo de Término de Curso
Núcleo de Atividades Complementares (NAC)
Núcleo de Atividades Simuladas - Cartório
Modelo
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Clínica Radiológica
Laboratório de Interpretação Radiológica I
Laboratório de Interpretação Radiológica II
Laboratório de Prótese
Laboratório de Materiais Profissionalizantes –
Pré-clínico I
Laboratório de Materiais Profissionalizantes –
Pré-clínico II
Clínica Odontológica A
Clínica Odontológica B
Clínica Colorida
Central de Esterilização
Parque Aquático
Ginásio de Esportes
Laboratório de Judô
Laboratório de Ginástica Artística/Olímpica
Laboratório de Dança - Palco
Laboratório Academia Escola
Laboratório de Avaliação Física
Pista de Atletismo
Posto de Atendimento em Enfermagem –
UniCUIDAR
Laboratório de Semiologia e Semiotécnica I
Laboratório de Semiologia e Semiotécnica II























Laboratório de Semiologia e Semiotécnica III
Clínica Escola de Fisioterapia - UniFISIO
Laboratório de Fisioterapia I
Laboratório de Fisioterapia II
Laboratório Escola de Análises Clínicas
Farmácia Escola
Farmácia Escola – Manipulação
Laboratório de Análise de Alimentos e
Bromatologia
Trilha Ecológica do Tucano
Laboratório Morfofuncional I
Laboratório Morfofuncional II
Centro de Simulações Avançadas I
Centro de Simulações Avançadas II
Centro de Simulações Avançadas III
Laboratório Experimental de Técnicas
Cirúrgicas
Laboratório de Habilidades Médicas (12
estações)
Laboratórios Multidisciplinares de Química I
Laboratórios Multidisciplinares de Química II
Laboratórios Multidisciplinares de Química III
Almoxarifado de Química
Laboratório de Microbiologia e Imunologia





















Laboratório de Microscopia I
Laboratório de Microscopia II
Laboratório de Anatomia Humana I
Laboratório de Anatomia Humana II
Laboratório de apoio - Ossário e Sala dos
tanques com formol
Laboratório de Física
Depósito Externo de Resíduos Químicos
(LABBAS e Farmácia) e Resíduos de Saúde
(Odontologia)
Depósito Externo de Resíduo
Atelier I
Atelier II
Laboratório de Topografia
Laboratório de Mecânica dos Fluidos e
Hidráulica
Laboratório de Química e Saneamento Básico
Laboratório de Materiais, Estruturas e Solos
Câmara Úmida
Sala das Prensas
Laboratório de Física, Eletricidade e
Instalações Elétricas
Laboratório Aeronáutico

Total de laboratórios

81
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Núcleo de Educação a Distância
Coordenadoria de Educação a Distância – UniVIRTUAL
Coordenadoria responsável pela implantação e acompanhamento de disciplinas
semipresenciais e de apoio as aulas presenciais dos cursos de graduação. Responsável pela gerência
do ambiente virtual de aprendizagem - MOODLE, essa coordenadoria elabora, produz e atualiza o
material didático das disciplinas ofertadas e produz as aulas virtuais. O UniVIRTUAL tem um programa
permanente de capacitação dos docentes para o uso do ambiente virtual de aprendizagem, além de
oferecer suporte técnico a docentes e discentes.
Projetos e Ações de destaque
Capacitação de docentes e discentes para a utilização do Moodle.
Implantação da disciplina semipresencial Cultura Religiosa nos cursos reconhecidos pelo
MEC.

Abertura, gerenciamento e monitoramento das seguintes salas virtuais:
- Acompanhamento dos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência – PIBID
- Apoio ao curso de Odontologia
- Seminários Interdisciplinares dos cursos de licenciatura
- Acompanhamento de estágio do curso de Administração

Implantação do sistema de aplicação de simulados online para cursos participantes do
ENADE.

Design instrucional e implantação do curso de extensão oferecido pelo Comitê de Ética em
Pesquisa.



Público atendido
1º Semestre

Público atendido
2º Semestre

Língua Portuguesa – 7 turmas
Metodologia do Trabalho Científico – 4 turmas
Cultura Religiosa – 4 turmas
Apoio ao presencial – 12 turmas

Língua Portuguesa – 3 turmas
Metodologia do Trabalho Científico – 8 turmas
Cultura Religiosa – 3 turmas
Apoio ao presencial – 11 turmas

3.697
12
Alunos atendidos

Cursos

22
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3.894
14
Alunos atendidos

Cursos

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

Acompanhamento do Controle de Pragas e Vetores - Dedetização trimestral.

Acompanhamento das ações de combate à DENGUE.

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

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

Programa de Álcool Gel: Disponibilizar álcool gel em pontos estratégicos da instituição.



Público atendido

8.307
Pessoas
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Núcleo de Seleção dos Alunos Ingressantes
Comissão de Seleção – COMSEL
A Comissão de Seleção – COMSEL - acompanha, apoia, avalia e executa os processos seletivos
para ingresso nos cursos de graduação das mantidas da AEE, garantindo agilidade, segurança e
excelência no processamento dos dados. Avalia permanentemente os processos seletivos realizados;
discute a infraestrutura de controle de ocupação de vagas com registro de propostas de melhorias e
inovações.
Projetos e Ações de destaque

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

Análise dos índices de erros e acertos nas provas.

Aplicação de curso sobre normas de elaboração de prova de questões de múltipla escolha.

Público atendido

10.385
Candidatos ao vestibular

Concursos realizados

43

UniEVANGÉLICA/Anápolis
5 vestibulares completos
20 Vestibulares agendados
Faculdade Evangélica de Goianésia
2 vestibulares completos
6 Vestibulares agendados
UniEVANGÉLICA/Ceres
2 vestibulares completos
2 Vestibulares agendados
UniEVANGÉLICA/Residência Médica
2 concursos

24

Vestibular 2012/2
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Comissão Própria de Avaliação – CPA
A CPA tem como finalidade planejar e desenvolver ações de avaliação institucional. O objetivo da
CPA é promover a cultura de avaliação institucional e autoavaliação dos cursos, envolvendo os diversos
setores do Centro Universitário de Anápolis, articulada ao processo de gestão acadêmica, com vistas à
promoção contínua de melhorias.
Ações de destaque

Apoio às autoavaliações dos cursos

Elaboração de instrumentos de coleta de dados
Projetos de destaque

EVENTO

PÚBLICO ALVO

PÚBLICO
ATENDIDO

VI Seminário de Avaliação
Institucional e II Encontro das
Subcomissões Internas
de Avaliação

Diretores de curso, professores
integrantes das Subcomissões
Internas de Avaliação

participantes

Avaliação dos serviços
prestados pela AEE

Gestores das mantidas da AEE

131

Avaliação de propostas de
alteração de matrizes curriculares

Cursos

Simulações de avaliação

Cursos em processo de visita
do INEP/MEC

Seminário ENADE

Palestra motivacional sobre a
carreira acadêmica e o ENADE

73

participantes

24
cursos atendidos

Alunos dos cursos de Direito,
Administração e Cursos
Superiores de Tecnologia em
Logística e Gestão Financeira.
Alunos dos cursos de Direito,
Administração e Cursos
Superiores de Tecnologia em
Logística e Gestão Financeira.

8

cursos

465
alunos

698
alunos inscritos
no ENADE
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UNIDADE CERES
O curso de Direito (bacharelado) foi autorizado pela
portaria nº 803, de20 de setembro de 2007, com 100 (cem)
vagas totais anuais, no turno noturno, em turmas de, no
máximo, 50 (cinquenta) alunos, a ser ministrado na
unidade descentralizada na cidade de Ceres, Estado de
Goiás. O curso é vinculado ao Centro Universitário de
Anápolis.

Alunos matriculados

382

FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA
A Faculdade Evangélica de Goianésia desenvolve
atividades acadêmicas voltadas para a concretização de
seus fins: o ensino, a pesquisa e a extensão, consolidando
sua missão em preparar profissionais para um mercado de
trabalho inovador e competitivo, mediante a atualização
permanente do Projeto Pedagógico Institucional.
Os cursos de Administração, Agronomia,
Engenharia Civil e Direito oportunizam condição de
ingresso via processo seletivo de vestibular, com
regularidade semestral, oferecendo 270 vagas (50 vagas
para o curso de Administração, 100 vagas para o curso de
Direito, 60 vagas para os curso de Agronomia e 60 vagas
para o curso de Engenharia Civil), alcançando índices
superiores ao número de vagas, o que favorece a formação
de turmas e transcurso linear destes.

Alunos matriculados

985

FACULDADE RAÍZES
A Faculdade Raízes torna mais próxima e acessível a
oferta de vagas no ensino superior à uma parcela
importante da comunidade goiana. É grande a demanda
reprimida na região em face da forte pressão exercida
pelas empresas, sobretudo estabelecimentos industriais e
prestadores de serviços especializados que exigem
profissionais altamente qualificados nas mais diversas
áreas do conhecimento humano, e que atendam às suas
exigências e satisfaçam as necessidades de
desenvolvimento de produtos, bens e serviços.
Além das atividades inerentes ao ensino de
graduação e de formação profissional, a Faculdade Raízes
tem por meta a implementação de programas de pósgraduação, e um programa estruturado de extensão e de
pesquisas que promovem o desenvolvimento econômico
e social de Goiás e sua inserção em mercados potenciais.

26
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Alunos matriculados

449
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Reitoria

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária (ProPPE) é responsável
na Instituição, pela elaboração e execução de políticas que desenvolvam o ensino de pós-graduação, a
pesquisa e as ações de extensão. A ProPPE, para melhor compreensão da realidade socioeconômica e
política em que está inserida, procura a apreensão da realidade para nela atuar e, nesta perspectiva,
realiza a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.

28
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Pró-Reitoria de
Pós-Graduação, Pesquisa,
Extensão e Ação
Comunitária

E, na compreensão da importância do empreendedorismo e da inovação, a PROPPE tem
implementado a política institucional com vista ao relacionamento com o setor empresarial, sendo
responsável pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e pela incubação de empresas
(UniINCUBADORA), também por um esforço na captação de recursos para o desenvolvimento de
pesquisas e de qualificação do quadro docente.
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ÓRGÃOS DE APOIO À PRÓ-REITORIA DE
PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E AÇÃO
COMUNITÁRIA
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
A Pós-Graduação Lato Sensu inclui todos os programas destinados a portadores de diploma de
ensino superior, compreendendo cursos de aperfeiçoamento, especialização, atualização e MBAs, nas
mais diversas áreas do conhecimento e da atuação profissional. Os cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu da UniEVANGÉLICA têm certificação válida em todo o território nacional, seguindo
rigorosamente o que determina a Legislação.
Em 2012, o público atendido nas modalidades de cursos – Internos e em Parceria – foi

Cursos internos

28 cursos

591 alunos

Cursos em parcerias

23 cursos

509 aluno

51 cursos

1.100 alunos

Total

Atendimentos clínicos à comunidade por alunos dos cursos de pós-graduação da área de
odontologia e de acupuntura:

Clínica de Acupuntura
Clinica de Odontologia (cursos de
Endodontia, Implantodontia e Ortodontia)

1.237 pacientes
1.455 pacientes.

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
1. Programa de Pós-Graduação Multidisciplinar
O Mestrado Acadêmico em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, reconhecido pela CAPES e
em funcionamento desde 2006, tem como área de concentração - Sociedade, Tecnologia e Meio
Ambiente e duas linhas de pesquisa:
a) Sociedade, Políticas Públicas e Meio Ambiente; e
b) Tecnologias e Meio Ambiente.
O Programa de Mestrado conta com uma Infraestrutura adequada no tocante ao espaço físico
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para sala de aula e para orientação, possui dois laboratórios de pesquisa – um de Informática,
específico para os alunos do mestrado e outro de Geoprocessamento, com sistema de informação
Geográfica Spring instalado em todos os computadores.
Em 2012, Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente apresentou os seguintes dados
quantitativos:

Alunos Matriculados

64

Alunos Bolsistas FAPEG

06

Exames de Qualificação Realizados

22

Dissertações Defendidas

16

Livros publicados
Políticas Públicas: Meio Ambiente e Tecnologia
Organizadores: Genilda D´Arc Bernardes e Roberto Prado de Morais
Transformações no Cerrado: Progresso, consumo e natureza
Organizadores: José Paulo Pietrafesa e Sandro Dutra e Silva.
História Ambiental: Fronteiras, recursos naturais e proteção da natureza
Organizadores: Sandro Dutra e Silva, Giovana Galvão Tavares, José Augusto Drummond e José
Luiz de Andrade Franco (parceria entre a UniEVANGELICA e o Centro de Desenvolvimento
Sustentável da Universidade de Brasilia CDS/UnB)
Projetos aprovados com financiamento
a)

b)

c)
d)
e)

Projeto Procad Novas Fronteiras – Capes: projeto aprovado em 2009 com recurso para ser
investido na qualificação de professores e mestrandos até 2013. Instituição associada:
Universidade Federal de Uberlândia – UFU
Projeto PróPos/FAPEG-GO: projeto aprovado em 2011 com liberação de recurso para
fortalecimento de programas de pós-graduação stricto sensu para viabilizar publicações de
livros e participação de professores em eventos científicos no Brasil.
Projeto Easy Mock – Up – FAPEG-GO – projeto aprovado em 2011 cujo objetivo é o
desenvolvimento de software para tomada de decisão.
Edital 09/2012 FAPEG – Bolsas aprovadas para Pós-doutorado para os professores Sandro
Dutra e Silva, Josana de Castro Peixoto e Nilton Correia da Silva.
Edital 11/2012 FAPEG – Apoio PPGSS - Projeto aprovado com recursos de custeio para
viagens e publicações
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Eventos de destaque
Exposição Fotográfica
Realizada durante o III Simpósio de Ciências e Meio Ambiente, com apoio da Prefeitura
Municipal, FUNADESP, CNPQ, tendo como temática Os cortadores de Cana: História ambiental e
direitos humanos nas relações de trabalho na produção sucroalcooleira na microrregião de Ceres em
Goiás. Projeto de Pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. Sandro Dutra e Silva. Fotógrafo: Tiago Rabelo
(bolsista PBIC do curso de Direito)

Simpósio Nacional de Ciências e Meio Ambiente
Em outubro de 2012, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, foi realizado o Simpósio
Nacional de Ciência e Meio Ambiente, em sua terceira edição, com a participação de pesquisadores
regionais e nacionais. Atividade realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de
Anápolis/Secretaria de Ciência e Tecnologia, contando com a participação de mais de 900 alunos
inscritos (entre alunos de graduação e pós-graduação). Além de palestrantes de importantes
instituições - doutores José Augusto Drummond (UnB), José Luiz Andrade Franco (UnB), Marcelo Mahl
(UFU), Jorge L. S. Brito (UFU), e o jornalista Washington Novaes que fez a abertura.

Feira de Ciências
Realizada durante o Projeto UNIEVANGELICA/ UNICIDADÃ, pelo Programa de Mestrado, em
parceria com Instituições escolares de Anápolis, abrangendo diversas áreas do conhecimento. Foram
apresentados 30 trabalhos na forma de experimentos e painéis ilustrativos, avaliados por docentes
vinculados ao Mestrado e ao Curso de Ciências Biológicas, trabalhos vinculados à temática Meio
Ambiente, destacando: Diversidade de energia, Compostagem doméstica, Horta orgânica - um espaço
de aprendizagem.

2. Mestrado Interinstitucional em Direito
Realizado pela parceria UNICEUB/UniEVANGÉLICA, iniciado em março de 2010. Em 2012, 14
alunos concluíram seu Mestrado, defendendo a Dissertação.

Apresentação de vivários demonstrando ecossistemas durante o Projeto Ciranda
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COORDENADORIA DE PESQUISA
A pesquisa, no espaço acadêmico da UniEVANGÉLICA, constitui-se como um processo em
permanente construção. Esta atividade se relaciona com a comunidade científica de duas maneiras
distintas:
A primeira, vinculada à auto formação docente, destina-se ao ato de pesquisar como momento
privilegiado de atualizar, repensar conceitos, aplicar métodos de investigação. A segunda direciona
atividades desses professores e pesquisadores à disposição dos alunos para que orientem estes
“futuros” pesquisadores/docentes a darem os primeiros passos na compreensão da lógica da ciência,
criando neles o hábito da investigação e a relação desse processo com a coletividade.
CIÊNCIAS SEM FRONTEIRA
No decorrer do ano de 2012, a UniEVANGÉLICA participou do processo de seleção do Programa
Ciências Sem Fronteira (CAPES/CNPq), com 7 alunos inscritos, sendo um aprovado, recebendo bolsa
de estudo na University Liberty (EUA) por um ano.
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
São duas as modalidades de bolsa de Iniciação Científica:
1. Programa de Bolsa de Iniciação Científica da UniEVANGÉLICA (PBIC) em parceria com a
Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (FUNADESP). Para a seleção de
projetos 2011-2012, a Coordenação de Pesquisa recebeu 68 Projetos envolvendo 64 Professores
Coordenadores, 32 Pesquisadores Docentes. Foram, ainda, cadastrados 120 Subprojetos com a
participação de 168 alunos (bolsistas voluntários). Foram aprovados:
PÚBLICO ATENDIDO
Projetos

45

Professores Coordenadores

43

Pesquisadores Docentes

21

Alunos bolsistas

81

Alunos bolsistas voluntários

59

2. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC – CNPq) – 2011/2012.
Foram cadastradas 20 Propostas de Projetos com o envolvimento de 26 Docentes
coordenadores e 14 voluntários. Contou, ainda, com a inscrição de 34 subprojetos e 51 alunos como
bolsistas e voluntários. Deste total de inscritos, o CNPq disponibilizou para a UniEVANGÉLICA:
PÚBLICO ATENDIDO
Projetos

5

Professores Coordenadores

5

Pesquisadores Docentes

6

Alunos bolsistas

8

Alunos bolsistas voluntários

13
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NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
O Núcleo de Inovação Tecnológica da UniEVANGÉLICA tem como principal objetivo fortalecer os
vínculos dos pesquisadores da UniEVANGÉLICA com a sociedade civil, empresas e agências públicas,
ajudando-os na captação de recursos e, procurando meios de fomentar a inovação e a transferência de
tecnologia.
Atividades em 2012
1. Participação na Chamada Pública nº 14/2012/FAPEG, para apoio à estruturação e
manutenção do NIT;
2. Fortalecimento de parcerias:
Secretaria de Ciência e Tecnologia/Prefeitura Municipal de Anápolis;
Secretaria Estadual de Ciências e Tecnologia do Estado de Goiás;
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás;
FUNTEC (Fundação Desenvolvimento de Tecnópolis);
RGI (Rede Goiana de Inovação);
FORTEC (Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia);
FIEG (Federação das Indústrias do Estado de Goiás);
ACIA (Associação Comercial e Industrial de Anápolis);
CDL de Anápolis (Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis);
SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), GO;
CEAPE (Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Estado de Goiás);
3. Editais divulgados para docentes da UniEVANGÉLICA - 54;
4. Projetos prospectados – 15.

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) tem a responsabilidade de apreciar os aspectos éticos dos
protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos. Tem, além disso, a função de resguardar os
direitos e interesses dos sujeitos das pesquisas com relação à sua integridade e dignidade, sendo
constituído por profissionais de distintas áreas do conhecimento e não só por especialistas da área da
saúde.
No ano de 2012, o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Anápolis –
UNiEVANGÉLICA recebeu renovação de cadastro junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa –
CONEP (Ministério da Saúde) e teve seu cadastro efetivado na Plataforma Brasil, com a emissão de
186 pareceres e realização de 365 atendimentos à comunidade acadêmica.
No mês de maio foi realizado Curso de Capacitação aberto a toda comunidade acadêmica.
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UniINCUBADORA
O Programa de Incubação de Empresas da UniEVANGÉLICA - UniINCUBADORA trata a cultura
empreendedora e tecnológica como estratégias e primazia para estimular o desenvolvimento de
negócios inovadores, com soluções e modelos passíveis de reprodução.
O principal objetivo da UniINCUBADORA é oferecer aos empreendedores a capacitação
necessária para auxiliá-los no desenvolvimento dos seus projetos. Além da importância de
compartilhar o mesmo espaço e serviços oferecidos, a concepção do sistema de incubação propicia o
intercâmbio de ideias e tecnologias entre os empresários. Ter uma ideia pré-incubada ou uma empresa
incubada significa ter um negócio com grande potencial de sucesso e que possa se desenvolver num
ambiente favorável, de modo a se apresentar fortalecido no mercado.
As principais beneficiárias das atividades desenvolvidas pela UniINCUBADORA são as empresas
incubadas:
UpperTec - Graduada
Projeto Carros Em Grupo – projeto pré-incubado
ECOTIRE – Incubada não-residente
VOINHA – Incubada não-residente
COGNI – Incubada residente
Project-UP – Incubada residente

IV National Forum on Technological Innovation in the Health
Area in Brazil, Brasilia, May 2012.

WorkShop de Capital de Risco
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COORDENADORIA DE EXTENSÃO
Pautada pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, as práticas extensionistas na
UniEVANGÉLICA contribuem com a formação acadêmica, de modo que compromisso social e
cidadania possam orientar as práticas profissionais dos futuros egressos. Por meio dos programas,
projetos, eventos e cursos, as ações de extensão são realizadas com o propósito de atender as
demandas sociais, na constante procura de equacionar os problemas sociais, procurando também a
superação do assistencialismo.
As ações de extensão contribuem para o desenvolvimento humanitário, prática essa, que tem
contemplado o propósito missionário da instituição. Tais ações foram executadas com qualidade
técnica e científica, por docentes, acadêmicos e técnicos que atenderam de forma significativa a um
contingente populacional local, regional e nacional.

Ações

Quantidade

Público

Cursos de Extensão

83

850

Cursos de Formação

14

773

Eventos

222

109.039

Prestação de Serviços

03

65

Projetos

114

69.645

Total

436

180.372

Total de ações de extensão por curso/departamento e modalidade

Curso de Administração

Curso de Agronomia

7 Eventos 1 Projeto

2 Projetos

Público atendido

Público atendido

1.455

628

Pessoas

Curso de Direito (Anápolis)

30 Eventos

Curso de Direito (Ceres)

1 Curso 10 Eventos

Público atendido

Público atendido

5.639

2.688

Pessoas

36

Pessoas
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Curso de Direito (Raízes)

1 Projeto
Público atendido

41
Pessoas

Curso de Educação Física

Curso de Enfermagem

4 Eventos 12 Projetos

27Eventos 14 Projetos

Público atendido

Público atendido

11.167

47.332

Pessoas

Curso de Farmácia

Curso de
Engenharia
Mecânica

Público atendido

1.813

Público atendido

Pessoas

Curso de Engenharia Civil

16 Eventos 3 Projetos

1 Evento 1 Projeto

278

Pessoas

Pessoas

Curso de Letras

1 Evento

Público atendido

540
Pessoas

3 Eventos 2 Projetos
Público atendido

2.106
Pessoas

Curso de Fisioterapia

1 Curso15 Eventos7 Projetos
Público atendido

2.345
Pessoas

NPJ em atendimento à comunidade
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Curso de Pedagogia

Curso de Matemática

11 Eventos 38 Projetos 3 Eventos
Público atendido

30 Eventos 4 Projetos

Público atendido

6.746
Pessoas

Cursos Superiores
de Tecnologia
Público atendido

751

7.354

Pessoas

Pessoas

Dept. Comunicação

1Público atendido
Evento

250
Pessoas

Cursos de Extensão

83 Cursos
Público atendido

850
Pessoas

XII Campeonato de Futebol Society da AEE
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Sabores da Roça - Curso de Gastronomia

Pró-Reitoria Acadêmica

3 Eventos 1Projeto 3 Cursos

UniSOCIAL

1Evento

Público atendido

Público atendido

1.404

137

Pessoas

Pessoas

Curso de Sistemas
de Informação

7 Eventos 2 Projetos
Público atendido

1.308
Pessoas

UniATENDER

11

Eventos

1

Projeto

Público atendido

12.022
Pessoas

Pró-Reitoria de
Pós-Graduação Pesquisa
e Extensão

3 Eventos 1 Curso
Público atendido

726

Capelania Institucinal

1 Evento 1 Projeto
Público atendido

1.408
Pessoas

Pessoas
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Semana do Aleitamento Materno

Curso de Odontologia

Curso de Medicina

6

Cursos

22

Eventos

4

Projetos

3

Pessoas

8

Curso de Arquitetura

Projetos

Público atendido

Público atendido

4.469

Eventos

4.466
Pessoas

6

Eventos

2

Projetos

Público atendido

1.668
Pessoas

Instituto Superior
de Educação

2

Eventos

1

Projeto

Público atendido

292

Laboratórios

3

Prestações de Serviços
Público atendido

65
Pessoas

Pessoas
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Mestrado

1

Projeto

2

Cursos

Público atendido

69
Pessoas

UniCIDADÃ Itinerante - Parque dos Pirineus

VIII Jornada de Administração
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Cursos de Extensão
Os cursos de extensão universitária da UniEVANGÉLICA são desenvolvidos em quatro vertentes:
Cursos livres: abrangem as necessidades urgentes do mercado de trabalho, dentro de uma
visão de atualização e qualificação. Os cursos são ofertados nas modalidades presencial e a distância.
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.
Concursos: oferece matérias básicas e específicas dos concursos de abrangência nacional,
regional e municipal, considerando as especificidades de cada um.
Centro de Línguas: iniciou suas atividades no ano de 2008 com aulas de Inglês e Espanhol. Os
cursos oferecidos hoje são: Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, LIBRAS, Português para Estrangeiro,
Preparatório para o exame de pró eficiência na Língua.
O Brasil tem um déficit histórico na formação educacional da 2ª. Língua. Não há um estudo sério e
comprometido no desenvolvimento das habilidades da fala, escrita, compreensão e leitura da 2ª.
Língua, o que acaba gerando um atraso intelectual em relação aos países desenvolvido.
O Centro de línguas da UniEvangélica na sua missão quer contribuir com o desenvolvimento da 2ª.
Língua no nosso País, estimulando a cultura e dando condições ao público em geral de estudar e fazer
um curso equilibrado, com metodologia adequada que atenda as habilidades necessárias ao
conhecimento e fala da 2ª. Língua; e também proporcionar experiências participação de Intercâmbios
Internacionais, onde os alunos têm a oportunidade de estudar língua e vivenciar a cultura no país
nativo.
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Faculdade Evangélica de Goianésia

Unidade ANÁPOLIS
Cursos

Qtd.

Público

Cursos

Qtd.

Público

Disciplinas especiais

55

460

Disciplinas especiais

3

41

Cursos livres (presenciais)

20

246

Cursos livres

*

*

Cursos Livres (EAD)

01

90

Línguas

*

*

Línguas

14

318

Total

3

41

Total

90

1114

Faculdade RAÍZES

UniEVANGÉLICA Ceres
Cursos

Qtd.

Público

Cursos

Qtd.

Público

Disciplinas especiais

5

26

Disciplinas especiais

3

31

Cursos livres

*

*

Cursos livres

*

*

Línguas

*

*

Línguas

*

*

Total

5

26

Total

3

31
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ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
AMBULATÓRIO AVANÇADO DE ENFERMAGEM - UniCUIDAR
O UniCUIDAR é um projeto de extensão universitária do curso de Enfermagem, sediado no
Ambulatório Avançado de Enfermagem da UniEVANGÉLICA. As ações contemplam os componentes
da educação superior: ensino, pesquisa e extensão, constituindo um espaço apropriado à formação do
enfermeiro generalista e desenvolvimento de suas competências, principalmente no nível primário de
saúde.
O projeto é desenvolvido por uma equipe de enfermagem composta por enfermeiras, docentes e
acadêmicos de Enfermagem, que contribuem efetivamente para a promoção da saúde, autocuidado e
segurança dos atores do Centro Universitário (alunos, funcionários diretos e indiretos, visitantes e
outros frequentadores), assim como, para o cumprimento da função social da UniEVANGÉLICA na
promoção à saúde da comunidade da microrregião.
As ações integrantes do cuidado de Enfermagem são desempenhadas no âmbito de diferentes
modalidades de Consulta de Enfermagem fundamentada na Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE): Clínica, Ginecológica, Pediátrica, Obstétrica e voltada para pacientes especiais. O
UniCUIDAR se ocupa da Educação da Saúde Popular e da Saúde da Família, fundamentada na
Pedagogia Libertadora e princípios de Freire, adotados globalmente pela Enfermagem e no País pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
Objetivos

Prestar assistência primária de saúde aos colaboradores e discentes da UniEVANGÉLICA e
colaborar com ações multidisciplinares de saúde no atendimento de diversos setores da
comunidade, bem como dar suporte às ações, programas e campanhas nacionais de saúde.

Oferecer campo de estágio e pesquisa.

Prestar atendimento de emergência e respectivos encaminhamentos.

Prestar assessoria à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA) da
UniEVANGÉLICA.

Atender e oferecer suporte aos casos de acidentes ocupacionais.

Realizar educação em saúde para grupos específicos da população.

Realizar a vacinação e controlar o estado de imunização dos acadêmicos e funcionários.

Desenvolver ações de prevenção e controle da saúde da mulher.

Desenvolver ações de prevenção e controle da saúde do homem.

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

Desenvolver ações de vigilância epidemiológica dentro da UniEVANGÉLICA.

Desenvolver ações de extensão universitária voltadas para a promoção da saúde na microrregião.
Projetos e Ações de destaque
Cobertura nos eventos itinerantes em diversos locais: escolas, empresas, igrejas e outros locais
públicos.

Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde nas Campanhas Nacionais de Vacinação e outros.

Parceria com shoppings do município em ações de promoção à saúde.

Apoio às Semanas de Enfermagem da UniEVANGÉLICA.

Implantação de programa de cuidado a feridas crônicas.

Instituição da Liga de saúde reprodutiva e sexualidade.
Procedimentos realizados

Tutorias de ensino e práticas no Laboratório de Enfermagem.


21.840
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LABORATÓRIO DE FARMÁCIA – ANÁLISES CLÍNICAS
O curso de Farmácia do Centro Universitário de Anápolis tem uma estrutura de ensino que lhe
garante qualidade – Farmácia Escola, Laboratório de Análises Clínicas e Laboratório de Análises de Alimentos, além de um corpo docente qualificado. Em razão destas condições, nossos alunos têm alta
empregabilidade. E o reconhecimento tem acontecido - a COMISSÃO DE ENSINO DO CONSELHO
FEDERAL DE FARMÁCIA considerou o curso de Farmácia da UniEVANGÉLICA com padrão de excelência junto com 02 Instituições públicas da região Centro-Oeste, entre 31 cursos avaliados no 1º semestre de 2012.
Os laboratórios são equipados para oferecer todas as disciplinas que compõem a matriz curricular. É o único curso de Farmácia, de Anápolis, com uma moderna Farmácia Escola, capaz de oferecer os
estágios em Farmácia Comunitária e Farmácia de Manipulação. Na Farmácia Escola são oferecidas condições necessárias para dispensação de medicamentos e atenção farmacêutica, além do Laboratório
de Análises de Alimentos.
O LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - dotado de infraestrutura física, de equipamentos e pessoal é capacitado para a realização de exames na área de Análises Clínicas. Nele, são realizados exames
de bioquímica, imunologia, urinálise e líquidos corporais, parasitologia, bacteriologia, micologia, citopatologia e hematologia. Implantado para ofertar o estágio na área de análises clínicas aos estudantes
do curso, foi credenciado para o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), prestando importante serviço à comunidade Anapolina, com a realização de 6868 procedimentos, em 2012, na
área de análises clínicas.
Em 2012, o LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS recebeu o conceito “EXCELENTE” pelo
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE- PNCQ, filiado à SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANÁLISES CLÍNICAS pelo desempenho nas determinações das amostras–controle do ensaio de
proficiência nas especialidades de análises clínicas.

Procedimentos realizados

6.868
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CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA - UNIFISIO
A Clínica Escola de Fisioterapia, conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS), dispõe de um
amplo espaço físico e equipamentos modernos. Destaca-se a piscina terapêutica adaptada para o
atendimento da comunidade em diferentes áreas clínicas. Na Clínica Escola, como parte fundamental à
formação dos acadêmicos, além do Estágio Supervisionado Curricular também são desenvolvidas
atividades, como: aulas práticas, palestras educativas, estudos de casos clínicos, pesquisas, e
projetos extensionistas.
Objetivo
Contribuir para formação profissional de qualidade, por meio da assistência fisioterapêutica
gratuita à comunidade de Anápolis, em diferentes especialidades clínicas.

Procedimentos realizados

12.100
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CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE ENSINO - COE
A Clínica Odontológica de Ensino oferece à comunidade de Anápolis atendimento nas mais
diversas áreas da odontologia, dentre elas a endodontia (canal), próteses (dentaduras, pontes e
coroas), dentística (obturações), periodontia (tratamento da gengiva), cirurgia (extrações),
odontopediatria (tratamento de crianças), ortodontia (aparelhos), radiologia (raios-X), estomatologia
(tratamento de lesões bucais) e serviço de urgência (dor de dente). O tratamento é realizado por meio
de uma triagem que tem como objetivo determinar as necessidades do paciente, que é inserido nas
clínicas de acordo com a complexidade do tratamento requerido.
Objetivo

Desenvolver um trabalho de relevância social por meio de diversos atendimentos,
gratuitamente e em parcerias com a Secretaria da Saúde e Sistema Único de Saúde (SUS), à
comunidade carente.

Público atendido

5.279
55.905

Procedimentos realizados

CONSULTORIA EMPRESA JÚNIOR
Em 2001, nasceu a Empresa Júnior da UniEVANGÉLICA, com o objetivo de desenvolver
atividades acadêmicas especializadas, tendo como foco a prestação de serviços de forma gratuita nas
áreas de gestão às micro e pequenas empresas da região. Os serviços são executados pelo corpo
discente do curso de Administração, que compõe a diretora da Empresa Júnior e estes acadêmicos
são supervisionados por professores do Curso, que possuem ampla experiência de mercado.
A prestação de serviços vincula-se à realização de atendimentos nas áreas de administração, tais
como marketing, recursos humanos, finanças, planejamento estratégico, qualidade e
empreendedorismo. Além das consultorias, periodicamente são realizadas palestras, workshops,
jornadas, fóruns, feiras e eventos de negócios.
Objetivos

Realizar orientação de ordem estratégica, tática e operacional para futuros empreendedores
que desejam desenvolver os seus negócios a fim de fomentar a geração de ideias inovadoras;

Contribuir para a formação de profissionais, bem como capacitar o corpo discente para a
operacionalização de práticas de gestão, a fim de poder integrar a teoria à prática;

Desenvolver conhecimentos, habilidades e competências de todos os envolvidos na
construção dos projetos;

Realizar pesquisas e ações que possam contribuir para a competitividade das empresas
envolvidas.
Orientações
empresariais

Vagas de estágios/empregos
prospectadas

120

160

Atendimentos diversos

1.920
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NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – NPJ da UniEVANGÉLICA/Anápolis
O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) funciona como um escritório escola do curso de Direito, criado
por determinação legal, para atender à comunidade de baixa renda (até dois salários mínimos), com
prestação gratuita de serviços advocatícios, tendo como foco casos que envolvem assuntos de
natureza familiar, infância e juventude, cível, criminal, previdenciária e trabalhista.
Possui convênio com o Centro de Inserção
PÚBLICO ATENDIDO
TOTAL
Social (Agência Goiana do Sistema de Execução
Penal), Tribunal Regional do Trabalho e Justiça
Pessoas atendidas
4.169
Federal.
O atendimento aos clientes ocorre no NPJ
Ações protocolizadas
733
e nas dependências da Justiça Federal e da
Justiça do Trabalho.
Peças interlocutórias
926
Objetivo
Oportunizar ao acadêmico a redação de
peças processuais, acompanhamento da rotina
profissional, atuar em audiências e prestar
serviços jurídicos à comunidade carente.

Audiências realizadas

340

Processos arquivados

1.982

Atos processuais
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NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - NPJ da UniEVANGÉLICA/Ceres
O Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito da UniEVANGÉLICA – Unidade Ceres conjuga na
mesma expressão atividades teóricas e práticas. Sua estrutura e atividades estão previstas no Projeto
Pedagógico como estágio curricular supervisionado em funcionamento a partir de 2011/2. As
atividades desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica são: Centro de Pacificação Social, Cartório
Simulado e Escritório Modelo distribuídos em dois semestres (7º e 8º períodos). A prática processual e
de cartório é simulada e orientada por professores advogados com realização de todos os atos
processuais inclusive as audiências e de protocolização. A partir do 9º até o 10º período a prática é real
acompanhada por advogados professores que acompanham os alunos observando com rigor a boa
prática advocatícia articulando no contexto o atendimento do cliente, a redação e argumentação
jurídicas, o cumprimento dos prazos e a atuação ética.
Objetivos

Avaliar o aluno em relação aos conhecimentos teóricos aplicados aos casos concretos.

Capacitar para o exercício profissional.

Intensificar ações de extensão através do atendimento à população.

Estimular a pesquisa e a leitura da realidade local quanto às demandas judiciais.

São estratégias pedagógicas do NPJ: oficinas de petição e acompanhamento do processo;
realização de júris e audiências simuladas, minicursos de ética, análise de autos findos; atendimento
do cliente; conciliação; elaboração das petições, acompanhamento do processo e das audiências.
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Ano

Clientes
atendidos

Processo
Protocolizados

Processos não
protocolizados
por acordos

Processos
Sentenciados

2012/1

27

10

15

2

0

2012/2

32

16

4

7

5
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Encaminhamentos
para serviços e
outros atendimentos

ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO
A Academia de Musculação é um ambiente equipado para atender às comunidades interna e
externa da UniEVANGÉLICA, conta com amplo espaço, equipamentos modernos e desenvolve
diversos programas de exercícios destacando: treinamento com peso para todas as faixas etárias,
ginástica localizada e spinning.

Público atendido
Objetivos

Atender à comunidade

Atender ao estágio da Educação Física

Preparar os atletas das equipes de Judô, Natação e Atletismo

Desenvolver pesquisa

6.473

LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO FÍSICA
O Laboratório de Avaliação Física – LAFE - está localizado no Ginásio Poliesportivo da
UniEVANGÉLICA, e conta com equipamentos de medidas antropométricas, bioquímicas,
ergoespirométricas e análise postural. Trata-se de um local adequado para o desenvolvimento de
pesquisas e extensão universitária.
Objetivos

Avaliar e reavaliar os indivíduos que se submeterão a programas de exercício.

Avaliar atletas da Natação, Atletismo, Judô que desenvolvem suas atividades na instituição.

Realizar a avaliação de idosos.

Realizar avaliações direcionadas aos trabalhos monográficos.

Desenvolver atividades práticas das disciplinas curriculares.

Desenvolver pesquisa na área da Educação Física.

Público atendido

1.237
Avaliações realizadas
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LIGAS ACADÊMICAS
Uma liga acadêmica é um grupo de estudo, constituída por acadêmicos sob a orientação de um
docente. Esse grupo tem como principal objetivo aprofundar uma área de estudo de interesse. As
atividades envolvem ensino, extensão e pesquisa, o que contempla o tripé da educação. Essas
atividades são extracurriculares. A forma de ingresso ocorre através de prova escrita, após uma aula
promovida pela própria liga, denominada curso introdutório.
No curso de Medicina existem várias ligas acadêmicas, que promovem atividades que atendem a
comunidade, não só avaliando a saúde dos indivíduos, mas também orientando sobre como cuidar da
saúde, ou seja, promovendo saúde. Esses trabalhos são apresentados à comunidade científica em
diferentes eventos, o que aumenta a produção científica das ligas e do curso de Medicina.
Atualmente existem nove (09) ligas funcionando no curso de Medicina e uma (01) multidisciplinar,
envolvendo os cursos de Enfermagem, Odontologia, Farmácia e Fisioterapia:
LACACI – Liga acadêmica de Cardiologia e Cirurgia
LISCA – Liga Acadêmica da Saúde da Criança e do Adolescente
LADIPU – Liga Acadêmica de Doenças Infecciosas e Parasitárias da UniEVANGÉLICA
LADIME – Liga Acadêmica de Diabetes e Metabologia da UniEVANGÉLICA
LANU – Liga Acadêmica de Neurociências da UniEVANGÉLICA
LIDER – Liga Acadêmica de Dermatologia e Câncer de Pele
LML – Liga de Medicina Legal – Professor Doutor Hygino de Carvalho Hercules
LACA – Liga Acadêmica de Cirurgia e Trauma de Anápolis
LACIPLA – Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica
LAGGUNI – Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia da UniEVANGÉLICA – MULTIDISCIPLINAR.
Pacientes atendidos

Procedimentos realizados

1.090 3.034

Total de publicações

22
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Diretoria Administrativa
e Diretoria Financeira
A dimensão gerencial administrativa e financeira responsabiliza-se pela gestão da organização
e é meio para as atividades-fim da instituição educativa, que são o ensino em todos os níveis, a
pesquisa e a extensão.
Os recursos humanos são reconhecidos como os principais atores na definição e execução
das políticas institucionais para o cumprimento de sua missão de produzir e divulgar
conhecimentos, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. A Instituição adota, portanto,
padrões de gestão visando incorporar, em seus quadros, pessoal competente, valorizando-o e
aprimorando seus recursos profissionais através da capacitação contínua, visando sempre o
desenvolvimento organizacional.
Com vistas a fornecer as condições necessárias para levar a cabo as diversas ações de suas
mantidas, diferentes departamentos da mantenedora contribuem decisivamente para o
atendimento das demandas na promoção de melhorias, com sustentabilidade econômica, para o
cumprimento da missão e função social das entidades mantidas.
Assessoria Jurídica
Almoxarifado
Cobrança
Compras
Comunicação
Contabilidade
Construção e Manutenção Geral
Financeiro
Informática
Patrimônio
Recursos Humanos - Pessoal
Segurança do Trabalho
Tesouraria
Transporte
Vigilância

Balanço Social 2012
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UniSOCIAL - Departamento de Filantropia e Assistência
Social
Departamento vinculado à Diretora Financeira, encarregado de gerenciar os programas e bolsas
de estudo ofertados pela Associação Educativa Evangélica, por meio de suas mantidas: Centro
Universitário de Anápolis-UniEVANGÉLICA, Faculdade Evangélica de Goianésia, Faculdade Raízes,
Colégio Couto Magalhães e Colégio Álvaro de Melo.
Como instituição beneficente de Assistência Social, certificada pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, a Mantenedora aprimora seus investimentos na área de Filantropia e Assistência
Social, em estrita observância à legislação federal que rege a matéria. Cabe ao UniSOCIAL a
responsabilidade e o desafio de estabelecer diretrizes políticas, e mobilizar os esforços necessários
para a implantação de programas, projetos e serviços contínuos e de longa duração, voltados para a
permanência do aluno na instituição, por meio da gestão e execução de programas de bolsas de
estudo.
Desta forma, o UniSOCIAL atua como articulador e facilitador de direitos sociais, assegurando a
equiparação de oportunidades, reduzindo as diferenças sociais vividas pelos diferentes segmentos da
comunidade acadêmica, e da população em geral, que necessite dos serviços oferecidos pela
instituição.
Programas de Bolsa estudantil disponibilizados pela AEE
·
·
·
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Bolsa Filantropia
ProUni - Programa Universidade para Todos
Bolsa OVG – Organização das Voluntárias de Goiás
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Bolsa Filantropia 2012-1

Bolsa ProUni 2012-1

UniEVANGÉLICA - Anápolis

1.472

UniEVANGÉLICA - Anápolis

569

UniEVANGÉLICA - Ceres

61

UniEVANGÉLICA - Ceres

35

Faculdade Evangélica Goianésia

53

Faculdade Evangélica Goianésia

79

Colégio Couto Magalhães

257

Faculdade Raízes

54

Colégio Álvaro de Melo

103

Total Geral

737

1.946

Total Geral

Bolsa Filantropia 2012-2
UniEVANGÉLICA - Anápolis

Bolsa ProUni 2012-2
UniEVANGÉLICA - Anápolis

1.423

573

UniEVANGÉLICA - Ceres

38

UniEVANGÉLICA - Ceres

56

Faculdade Evangélica Goianésia

90

Faculdade Evangélica Goianésia

51

Faculdade Raízes

59

Total Geral

760

Total Geral

1.530

Bolsa OVG –Organização das
Voluntárias de Goiás -2012-1

Bolsa OVG –Organização das
Voluntárias de Goiás -2012-2

UniEVANGÉLICA - Anápolis

234

UniEVANGÉLICA - Anápolis

237

UniEVANGÉLICA - Ceres

55

UniEVANGÉLICA - Ceres

55

Faculdade Evangélica Goianésia

136

Faculdade Evangélica Goianésia

143

Faculdade Raízes

86

Faculdade Raízes

80

Total Geral

511

Total Geral

515
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BIBLIOTECA
O principal objetivo das Bibliotecas da UniEVANGÉLICA é oferecer apoio didático, científico e
pedagógico, atendendo à comunidade acadêmica e à comunidade externa.
Serviços

Aviso de data de devolução próxima: Este serviço é executado automaticamente todas as
manhãs, enviando, por e-mail, um aviso a todos os usuários que possuam e-mail cadastrado na
Biblioteca e com algum empréstimo lembrando-se da data de devolução, com um dia de
antecedência.

Aviso de reserva disponível: Serviço executado automaticamente para o email do usuário,
indicando quando o exemplar reservado se encontra disponível na Biblioteca.

Consulta local: Consulta ao material bibliográfico do acervo das Bibliotecas. Aberto também à
comunidade em geral.

Empréstimo: O material bibliográfico pode ser retirado pelos usuários para uso fora do
ambiente da Biblioteca. Está disponível para alunos, professores, pesquisadores e funcionários
da UniEVANGÉLICA.

Renovação de empréstimos pela internet: Serviço que permite ao usuário renovar seus
empréstimos estando fora da Biblioteca, através de um computador conectado à Internet.

Reservas de exemplares pela internet: Serviço que possibilita ao usuário efetuar, a partir de
qualquer computador conectado à Internet, a reserva de materiais do acervo da Biblioteca
Central da UniEVANGÉLICA que estão emprestados.

QUANTIDADE
ITEM
Títulos Volumes / Exemplares

56

Livros

42.963

100.843

Periódicos

1.602

23.582

Multimídia (CD-ROM/DVD)

1.225

2.202

Diretoria Administrativa e Diretoria Financeira

Empréstimos

119.088
Consultas ao acervo

903.951

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

Instituições

Alunos
matriculados

UniEVANGÉLICA – Anápolis

6092

UniEVANGÉLICA –Ceres

382

Faculdade Raízes

449

Faculdade Evangélica de Goianésia

985

Alunos matriculados

7.908
PROJETO JOVEM APRENDIZ
O contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial,
ajustado por escrito e por prazo determinado. Nele o empregador se
compromete a assegurar ao maior de quatorze e menor de dezoito anos,
inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional
metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e
psicológico, e o aprendiz, se compromete a executar com zelo e
diligência as tarefas necessárias a essa formação.
Em 2012, foi realizado recrutamento inicial com a participação de
160 candidatos, adolescentes entre 14 e 18 anos, regularmente
matriculados, com frequência escolar e que não tinham concluído o
ensino médio. Desses, foram contratados 23 aprendizes, em
atendimento à cota mínima de 5% exigida em lei (art. 429 da CLT).

Participação

23
Jovens
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COLÉGIO COUTO MAGALHÃES
ANÁPOLIS
Com uma proposta pedagógica abrangente e fundamentada em princípios cristãos, o Colégio
Couto Magalhães tem, ao longo dos anos, se consolidado como uma escola de credibilidade e respeito
perante a comunidade escolar e toda a sociedade Anapolina. Possui um ambiente e estrutura física
privilegiados favorecendo a aprendizagem e o bem-estar dos alunos.
É um escola comprometida com a formação cristã de seus alunos, reforçando seu temor a Deus,
o respeito ao próximo, às diferenças, à liberdade, bem como o desenvolvimento da consciência
ambiental, da responsabilidade social e do exercício da cidadania.
O Colégio atende do Maternal ao Ensino Médio.

Discriminação

Alunos
matriculados

Educação Infantil

289

Ensino Fundamental I

633

Ensino Fundamental II

364

Ensino Médio

281

Alunos matriculados

1.567

Projeto de destaque
Projeto John
O Projeto John nasceu em agosto de 2012 a partir da experiência de alunos portadores de câncer
no ambiente escolar. O universo apresentado à escola por meio da convivência com eles e com suas
famílias trouxe para dentro da escola sentimentos como solidariedade, compaixão e liberalidade.
Todos os alunos e suas respectivas famílias foram envolvidos intensamente na ideia de ajudar e
contribuir de alguma forma. Após a perda dos dois alunos, ficou o sentimento de vazio, nascendo então
a ideia de um projeto permanente de ajuda a crianças portadoras de Câncer. O Colégio associou-se,
então, como amigo da ACCG –Associação de Combate ao Câncer em Goiás.
Desde então, tem-se desenvolvido ações sociais no sentido de arrecadar materiais de primeiras
necessidades como fraldas descartáveis, cadeiras de rodas, roupas, calçados, brinquedos etc. e
também recursos financeiros para aquisição de vale-transporte para os familiares que conduzem os
pacientes ao hospital.
O Projeto é liderado por uma professora e um grupo de alunos de várias séries. Eles têm a
responsabilidade de manterem contato com a Assistência Social do Hospital, verificarem as
necessidades mais urgentes e organizarem a maneira de envolver os demais alunos e suas famílias.
Em 2012, foram feitas duas visitas ao Hospital do Câncer em Goiânia por ocasião do Dia da
Criança e do Natal.
Destas visitas nascem o reconhecimento das limitações de si mesmo, a sensibilização pela dor
do outro, a consciência de que se pode fazer sempre mais, a reflexão para uma vida com significado e a
atitude de agir, promovendo campanhas de doação e envolvimento de outras pessoas em favor do bem
do próximo.
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Colégios

"O amigo ama em todo o tempo;
e para a angústia nasce o irmão"
Provérbios: 17:17

Colégios
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COLÉGIO ÁLVARO DE MELO
CERES
Brasil, Ceres, Colégio Álvaro de Melo, uma história que se entrelaça há 65 anos, fundamentada na
força, respeito, amizade, disciplina, determinação, fé em Deus e no homem.
O Colégio é um centro de ensino pioneiro e de referência na região. É excelência em educação de
qualidade.

Discriminação

Alunos
matriculados

Educação Infantil

123

Ensino Fundamental I

161

Ensino Fundamental II

125

Ensino Médio

93

Alunos matriculados

502

Projeto em destaque
Valentine's Day and Dia Del Amor y de Amistad – “Dia do amor e da amizade”.
Desenvolvimento do projeto
1º - Os alunos conheceram a proposta do projeto e foram motivados a escreverem cartas, mensagens,
poesias aos amigos, colegas e familiares expressando seus sentimentos.
2º - Na primeira semana de fevereiro foi colocada no balcão da Secretaria uma caixa para receber todas
as mensagens afetivas.
3º - Foram construídos três murais relacionados à data comemorativa.
4º - Os alunos do Ensino Médio receberam cartões especiais onde também escreveram mensagens
de amor e gratidão aos pais. Estas mensagens fizeram parte de um dos murais comemorativos e
foram entregues aos pais no dia da primeira reunião do Colégio com as famílias.
5º - Todas as cartas foram lidas pela equipe diretiva e corpo docente da escola, para a escolha das três
cartas mais significativas: uma do Ensino fundamental 1ª fase (4º e 5º Ano); uma do Ensino
Fundamental 2ª fase e uma do Ensino Médio.
6º - Os autores das cartas escolhidas foram premiados com uma caixa decorada em forma de coração
contendo chocolates.

Público atendido

272
60

Colégios

Colégios
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PROJETOS INSTITUCIONAIS
Projeto UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional
O projeto UniEVANGÉLICA visita o Congresso Nacional, realizado em parceria com o gabinete do
Deputado Federal Rubens Otoni, ofereceu aos acadêmicos a oportunidade de conhecerem Brasília e
visitarem órgãos federais como o Senado Federal e a Câmara dos Deputados.
Os universitários participaram de palestras e visitas técnicas a órgãos do governo federal:
Supremo Tribunal Federal (STF), Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Ministério da Saúde e Banco
Central do Brasil. Além disso, visitaram o Memorial JK (Juscelino Kubitschek), o Palácio da Alvorada, o
Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes e a Catedral de Brasília. Desse modo, a instituição
possibilitou a interação dos acadêmicos com a realidade política do país.

Público atendido

829

Alunos e professores

62

Projetos Institucionais

24

Viagens

Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante – Amazônia Educação & Saúde
Parintins – PA
O projeto, resultado da integração estratégica entre a UniEVANGÉLICA, Missão Asas de Socorro,
Primeira Igreja Batista de Parintins e Terre des Hommes - Holanda, foi realizado em comunidades da
região amazônica - Saracura, Costa da Águia, São José de Vila Bentes e Vila Amazônica, São João do
Jacu e São Tomé, Mocambo do Ararí e Santa Teresinha – município de Parintins/AM. Foram três
expedições: a primeira no período de 13 a 20 de maio de 2012, a segunda no período de 27 de outubro a
04 de novembro de 2012 e a terceira, no período de 24 de novembro a 03 de dezembro de 2012. Foram
envolvidas 63 pessoas da UniEVANGÉLICA, entre docentes, acadêmicos e técnicos, e profissionais de
Asas de Socorro, além da tripulação dos barcos.
Na oportunidade foram realizadas prestação de serviços na área da saúde e oficinas de educação
popular em saúde, pelos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Odontologia e Medicina. Foi
realizado, também, pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento de Povos e
Comunidades Tradicionais (NEP-DPCT), um levantamento socioeconômico participativo das
comunidades carentes e estudos de prospecção para o desenvolvimento de pesquisas futuras, onde
participaram pesquisadores do Programa de Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente e
professores e acadêmicos dos cursos de Administração, Biologia, Enfermagem, Engenharia
Mecânica, Fisioterapia, Farmácia, Odontologia e Medicina.

Público atendido

7.073
Pessoas entrevistadas

247
Projetos Institucionais
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Projeto UniCIDADÃ Anápolis - Projeto Ciranda
O Projeto UniCIDADÃ, em parceria com o Projeto Ciranda/TV Tocantins, tem como finalidade
realizar ações nas áreas da educação, saúde, tecnologias, direitos humanos, cultura, meio ambiente,
entre outras, em prol da promoção da cidadania como meio de desempenhar o seu compromisso
social.
As atividades desenvolvidas servem para crescimento e aprendizado da comunidade acadêmica.
As pessoas que participam passam a conhecer o ambiente universitário, podendo crescer e
interagir com ele. Crianças, adolescentes e adultos foram atendidos nas mais diversas atividades
realizadas pelos cursos de graduação, unidades da instituição e parceiros. Um dia inteiro dedicado ao
atendimento à comunidade carente de diversos bairros da cidade.
Objetivos

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

Conferir maior visibilidade ao ensino superior.

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

Fortalecer parcerias entre a Instituição e a sociedade.
Atividades de destaque

Casamento Comunitário;

Serviço de Emissão de Documentos - parceria entre a UniEVANGÉLICA e o Governo do Estado de
Goiás/ Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho (SECT);

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

Cozinha Brasil - parceria entre a UniEVANGÉLICA e SESI;

Feiras de Ciências;

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

Distribuição de mudas de árvores - parceria entre a UniEVANGÉLICA e a Prefeitura Municipal de
Anápolis/Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Público atendido

23.085
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Voluntários

283

Acadêmicos participantes

481

Projetos Institucionais
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Projeto Uma Semana Pra Jesus – Chapadão do Sul – MS
O Projeto Missionário Uma Semana pra Jesus é o resultado de uma visão dos leigos e leigas,
dirigentes das Federações das Sociedades Metodistas de Homens e Mulheres da Quinta Região
Eclesiástica, cujo objetivo é o atendimento integral ao ser humano.
O projeto foi realizado na cidade de Chapadão do Sul - MS, no período de 12 a 21 de julho 2012,
com a participação de 42 pessoas da UniEVANGÉLICA, entre docentes, acadêmicos e técnicos dos
cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e do Programa UniVIDA.

Público atendido

3.243

66

Projetos Institucionais

Com VOCAÇÃO
O Com Vocação nasceu da visita de um grupo de pessoas da UniEVANGÉLICA à Liberty
University nos Estados Unidos. Presenciamos cerca de 7 mil discentes e colaboradores aprendendo
sobre valores e princípios de Deus para a boa vivência. Semanalmente acontece tal encontro na
Universidade Liberty considerada uma das melhores da América do Norte.
A partir dessa experiência pensamos em algo semelhante na UniEVANGÉLICA. Sabemos da
necessidade de repensarmos os valores centrais da existência. A importância de refletirmos sobre a
família, o estado e a fé Cristã. Entendemos a necessidade de contribuir com uma geração que
enfrentará os desafios de nosso tempo e por isso precisa ter os valores bem definidos para serem
vivenciados.
O Com Vocação nasce como esse momento mensal de celebração e reflexão. Um momento em
que colaboradores, docentes e discentes se encontram para juntos ouvirmos alguém que esteja
fazendo diferença em nossa nação e por isso tem conteúdo e vivência para apresentar à família
UniEVANGÉLICA.
A data do Com VOCAÇÃO foi dia 25 de outubro de 2012.

Público atendido

2.000

Projetos Institucionais
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Balanço Social / 2012

RESPONSABILIDADE COM TRANSPARÊNCIA
1 - Identificação
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
Natureza jurídica:[ X ] associação [ ] fundação [ ] sociedade

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

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

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

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

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

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

2012
Valor (mil reais)

2 - Origem dos recursos
Receitas Totais

2011
Valor (mil reais)

84.476.041

100%

69.457.819

100%

a. Recursos governamentais (subvenções)

0

0,00%

0

0,00%

b. Doações de pessoas jurídicas

0

0,00%

3.490

0,01%

c. Doações de pessoas físicas

0

0,00%

0

0,00%

d. Contribuições

0

0,00%

0

0,00%

e. Patrocínios

0

0,00%

0

0,00%

f. Cooperação internacional

0

0,00%

0

0,00%

81.078.454

95,98%

63.946.296

92,06%

3.397.587

4,02%

5.508.033

7,93%

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

2012
Valor (mil reais)

3 - Aplicação dos recursos
Despesas Totais

2011
Valor (mil reais)

78.530.537

100%

70.296.713

100%

417.605

0,45%

1.683.564

2,39%

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos)

50.897.728

55,23%

45.240.250

64,36%

c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo)

27.215.204

44,32%

23.372.899

33,25%

22.848.242

24,79%

19.235.231

27,36%

Impostos e taxas

784.388

0,85%

661.206

0,94%

Financeiras

283.708

0,31%

283.246

0,40%

3.298.866

3,58%

3.193.216

4,54%

0

0,00%

0

0,00%

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

Operacionais

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

2012

4 - Indicadores sociais Internos

2011

% sobre receita

Valor (mil reais)

Metas 2013

a. Alimentação

149.240

0,18%

121.561

0,18%

171.626

b. Educação

267.250

0,32%

266.723

0,38%

307.337

c. Capacitação e desenvolvimento profissional

877.956

1,04%

723.819

1,04%

1.009.649

d. Creche ou auxílio-creche

0

0,00%

0

0,00%

0

e. Saúde

0

0,00%

398.203

0,57%

0

f. Segurança e medicina no trabalho

0

0,00%

0

0,00%

0

g. Transporte

224.584

0,27%

302.311

0,44%

258.272

h. Bolsas/estágios

179.765

0,21%

123.078

0,18%

206.730

0

0,00%

0

0,00%

0

1.698.796

2,01%

1.935.696

2,79%

1.953.615

i. Outros
Total - Indicadores sociais internos
2012

2011

5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade

%

sobre receita

%

Valor (mil reais)
a. Assistência jurídica

b. Assistencia Social - Projetos Comunitarios

c. Educação popular/alfabetização de jovens e adultos(as)

R$ 511.570

0,61% R$ 488.951

R$ 140.140

0,17% R$ 542.783

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:
71004 Nº entidades beneficiadas:

R$ 0

0,00% R$ 122.696

R$ 0

Valores totais
6 - Outros indicadores

R$ 850.000

0,78%

R$ 2.200.000

0,18%

R$ 0

0,00%

R$ 0

R$ 4.000

6.000

1400

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:
0,00% R$ 0

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

0,70%

Nº pessoas beneficiadas:
4.280 Nº entidades beneficiadas:

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

sobre receita Metas 2013

Valor (mil reais)

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:

0

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:

R$ 59.420

0,07% R$ 529.135

0,76%

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:
55.905 Nº entidades beneficiadas:

77.647

100.000

R$ 1.482.652

0,85% R$ 1.683.564

2,42%

R$ 3.054.000

2012

2011

Metas 2013

Nº total de alunos(as)

9.317

8.206

Nº de alunos(as) com bolsas integrais

1.068

1.117

1.300

R$ 7.743.035

R$ 5.300.237

R$ 8.517.339

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

68

% sobre receita

Valor (mil reais)

Projetos Institucionais

11.000

2.238

3.864

2.500

R$ 7.993.008

R$ 5.598.417

R$ 8.792.309

81

80

200

R$ 598.890

R$ 321.090

R$ 440.000

2012

7 - Indicadores sobre o corpo funcional

2011

Nº total de empregados(as) ao final do período

1.032

1.233

195

225

215

64

61

70

32,00%

30,91%

40,00%

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

579

518

637

47,99%

44,44%

50,00%

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

43

42

48

R$ 3.821

R$ 3.419

R$ 4.204

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

Metas 2013

1.121

49

55

54

R$ 3.761

R$ 3.571

R$ 4.138

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

11

7

12

2,01%

12,50%

20,00%

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

55

46

61

R$ 3.583

2.280

R$ 3.941

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição

1.110

1.313

1.221

Salário médio dos(as) brancos(as)

3.630

3.354

R$ 3.993

Nº de estagiários(as)

19

28

21

Nº de voluntários(as)

0

1

2

23

6

25

Salário médio dos(as) negros(as)

Nº portadores(as) necessidades especiais
Salário médio portadores(as) necessidades especiais

R$ 1.036

2.675

2012

8 - Qualificação do corpo funcional

2011

R$ 1.139
Metas 2013

Nº total de docentes

581

489

Nº de doutores(as)

46

41

51

Nº de mestres(as)

141

135

155

Nº de especializados(as)

261

234

287

Nº de graduados(as)

133

79

146

540

543

594

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo
Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores)

639

105

102

116

Nº de graduados(as)

88

106

97

Nº de graduandos(as)

38

42

42

245

218

270

Nº de pessoas com ensino fundamental

37

29

41

Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

24

43

26

3

3

3

Nº de pessoas com ensino médio

Nº de pessoas não-alfabetizadas

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

2012

metas 2013

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

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

Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos
e de responsabilidade social e ambiental:
A participação de empregados(as) no planejamento da instituição:

Os processos eleitorais democráticos para escolha dos
coordenadores(as) e diretores(as) da organização:
A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o
acompanhamento de:

35,6

25,0

30% por indicação 70% por seleção/concurso

20% por indicação 80% por seleção/concurso

[ ] sim, institucionalizada

[ X ] sim, institucionalizada

[ X ] sim, não institucionalizada
[X ] negros

[ X ] gênero

[ ] não

[ ] opção sexual

[ ] sim, não institucionalizada
[ X ] negros

[ X ] gênero

[ ] não
[ X ] opção sexual

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[ ] _______________________

[ ] _______________________

[ X ] sim, institucionalizada

[ X ] sim, institucionalizada

[ ] sim, não institucionalizada
[ X ] negros

[ X ] gênero

[ ] não
[ X ] opção sexual

[ ] sim, não institucionalizada
[ X ] negros

[ X ] gênero

[ ] não
[ X ] opção sexual

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[ ] _______________________

[ ] _______________________

[ ] não são considerados

[ ] não são considerados

[ X ] são sugeridos [ ] são exigidos

[ X ] são sugeridos [ ] são exigidos

[ ] não ocorre

[ ] não ocorre

[ X ] ocorre em nível de chefia

[ ] ocorre em nível de chefia

[ ] ocorre em todos os níveis

[ X ] ocorre em todos os níveis

[ X ] não ocorrem

[ ] não ocorrem

[ ] ocorrem regularmente

[ X ] ocorrem regularmente

[ ] ocorrem somente p/cargos intermediários

[ ] ocorrem somente p/cargos intermediários

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

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

[ ] experimentação animal/vivissecção

[ ] experimentação animal/vivissecção

[ ] não tem

[ ] não tem

10 - Outras Informações

0

Projetos Institucionais

Balanço Social 2012
RESPONSABILIDADE COM TRANSPARÊNCIA

Comissão Organizadora do Balanço Social
Presidente: Fábio Fernandes Rodrigues
Aparecida Maria José Pereira
Hélia Maria da Costa Pietrobon
Larissa Mello Cordeiro
Ozéias Alves Lotti
Ricardo Alves de Jesus
Wander Lúcio Braga e Souza

Expediente
Chanceler:
Geraldo Ferreira Henrique Espíndola
Reitor:
Carlos Hassel Mendes da Silva
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária:
Francisco Itami Campos
Pró-Reitora Acadêmica:
Marcelo Mello dos Santos
Diretor Administrativo:
Lúcio Carlos de C. Boggian
Diretora Financeira:
Aparecida Maria José Pereira
Projeto Gráfico:
Ricardo Alves de Jesus
Fotos:
Eduardo Coelho
Revisão:
Aélia Sousa Cavalcante
Hélia Maria da Costa Pietrobon
Greice Helen de Melo Silva
Rafael Batista dos Santos
Tradução:
Pollyanna Moraes Espíndola
Tiragem: 700

70

