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Transformar. Este verbo cheio de significados, que 

carrega consigo um depósito de esperanças, tam-

bém é o norte desta publicação. Por trás de cada 

palavra, frase, página, estatística que você lerá, há 

um forte anseio de que o mundo seja transformado 

positivamente, de que o Brasil progrida em justiça 

e de que cada ser humano se torne, de fato, um 

cidadão pleno em oportunidades, consciente de 

seus direitos e de seus deveres.

Esperamos que, ao encontrar-se com a Unicesumar, cada pessoa ganhe impulso 

para seguir sua jornada de uma maneira diferente e para melhor.

A Unicesumar foi fundada em 1990, com o compromisso de contribuir com o 

desenvolvimento da sociedade por meio da educação. Iniciou suas atividades 

com os cursos de Administração e Processamento de Dados e, tendo a evolu-

ção contínua como meta, a Instituição vivenciou um processo de crescimento 

expressivo, passando, a partir de 2003, a se chamar Centro Universitário Cesumar.

Como resultado da expansão do grupo, em 2006, aumentamos o foco na Educa-

ção a Distância (EaD) e, em 2013, o Centro Universitário passou a ser chamado de 

Unicesumar. Hoje oferecemos mais de 120 cursos presenciais, entre graduação 

e pós-graduação, e 130 em EaD, desenvolvemos inúmeros projetos e somos 

reconhecidos como uma das melhores instituições de ensino do Brasil.
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Sabemos que atuar na educação por si só já é uma 

intervenção de propósito de transformação. Para 

além dessa finalidade, a Unicesumar colabora 

com o desenvolvimento sustentável por meio da 

pesquisa, da extensão e do engajamento com a 

sociedade e seus stakeholders. 

As políticas de responsabilidade social são ple-

namente alinhadas com a missão da instituição 

para o atendimento aos seus colaboradores, pro-

fessores, gestores e comunidade em geral, por 

meio das diretrizes listadas ao lado.

Com o objetivo de garantir transparência nas 

ações e nos processos, apresentando o impacto 

das nossas ações enquanto instituição de ensino 

responsável socialmente, elaboramos esse 

Relatório Social, que foi dividido em três seções: 

Comunidade do Conhecimento; Atuação Corpo-

rativa; e Responsabilidade Social.

EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO 
E COMPROMISSO COM  
A COMUNIDADE
Ao longo dos seus 28 anos,  
a Unicesumar investe em 
diversos projetos e ações que 
afetam comunidades nas áreas 
social, ambiental, educacional 
e cultural. Desenvolvemos 
iniciativas continuamente, 
envolvendo toda a comunidade 
acadêmica e a sociedade.

A Unicesumar está entre os 10 maiores grupos educacionais do Bra-

sil e pretendemos, com este relatório, renovar nosso compromisso 

de transparência com a sociedade. Reconhecida pelo MEC como 

uma instituição de excelência, com Índice Geral de Cursos nota 4, 

por 8 anos consecutivos, nossa instituição assume a responsabili-

dade de impactar, não somente nossos estudantes, colaboradores, 

diretores, fornecedores e parceiros, mas também a comunidade, 

o governo, e todos aqueles que, direta ou indiretamente, podem 

ser impactados pelo que somos e realizamos. 

•	 Manter o Programa de Bolsa de Estudos e Bolsa 
Trabalho Institucionais e parcerias com empresas  
da região e instituições públicas e privadas.

•	 Manter os Programas de Extensão.

•	 Manter o Programa de Cessão de Espaços e de 
Recursos Institucionais para a Sociedade Organizada.

•	 Programas de Educação Continuada.

•	 Manter Programas de Atendimento à Comunidade 
por meio de práticas pedagógicas realizadas pela 
instituição.

•	 Manter Projetos Especiais e Culturais.

•	 Fortalecer o Programa de Incentivo à Preservação  
do Meio Ambiente.

O relatório abrange ações e projetos realizados no decorrer de 

2018 por diversas áreas da instituição com foco nas métricas de 

desempenho operacional, social, cultural, ambiental, econômico 

e humano.

GRI 102-2 
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MENSAGEM DO REITOR

Por um Mundo Melhor
Estamos na era da Quarta Revolução Industrial, 

com o surgimento da Inteligência Artificial, empre-

sas disruptivas, nações conectadas e soluções 

inovadoras. Ao mesmo tempo, o mundo ainda 

enfrenta grandes problemas ambientais, eco-

nômicos e sociais. O maior desafio, portanto, é 

fazer com que esses “dois mundos” se conectem 

para que tenhamos soluções criativas diante de 

problemas complexos.

Não tenho dúvidas de que o caminho para enfren-

tarmos esse desafio passa pela educação. O 

conhecimento é o bem maior que podemos ofere-

cer. Ele resgata a dignidade, liberta dos cárceres da 

ignorância, lapida o caráter humano e induz à paz.

A Unicesumar trabalha diariamente para que a 

educação de qualidade oferecida gere, de fato, 

transformações em seus alunos, para que eles, 

consequentemente, também transformem a rea-

lidade ao seu redor. Com isso, unimos teoria e 

prática, informação e formação.

O Relatório Social que está em suas mãos é um 

projeto que expõe, de forma sistematizada e didá-

tica, o que temos feito para além do óbvio. Nossa 

missão é mais do que ensinar; queremos “pro-

mover a educação de qualidade nas diferentes 

áreas do conhecimento, formando profissionais 

cidadãos que contribuam para o desenvolvimento 

de uma sociedade justa e solidária”.

O Relatório Social inclui dados sobre questões 

econômicas e sociais, destacando a influência da 

instituição sobre os nossos alunos, colaboradores 

e comunidade. Além disso, mostramos os benefí-

cios públicos decorrentes do nosso investimento 

em pesquisa, extensão e apoio comunitário e 

reafirmamos nossa transparência na prestação 

de contas.

Agradeço a todos os nossos colaboradores que têm 

se dedicado a fazer o melhor e a tornar o mundo 

melhor. “O que merece ser feito deve ser bem feito”.

Minha gratidão também aos nossos alunos e 

ex-alunos que somaram suas forças às nossas 

para que, juntos, pudéssemos ajudar pessoas e 

comunidades.

Que esse Relatório Social inspire cada leitor a 

fazer diferença no mundo.

WILSON DE MATOS SILVA

Reitor 

O CONHECIMENTO  
É O BEM MAIOR QUE 

PODEMOS OFERECER.  
ELE RESGATA A DIGNIDADE, 

LIBERTA DOS CÁRCERES  
DA IGNORÂNCIA, LAPIDA  

O CARÁTER HUMANO  
E INDUZ À PAZ.

GRI 102-14
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Tenho o prazer de apresentar o Relatório Social 

2018 do grupo Unicesumar. Próximos de comple-

tar 30 anos de atuação no mercado educacional, 

compreendemos ser de fundamental importância 

registrar a nossa contribuição em áreas que vão 

além dos objetivos de ensino, pesquisa e extensão.

Coerente com a sua missão, a Unicesumar coloca 

em prática projetos e programas que visam à 

melhoria nas condições dos locais onde atua, 

promovendo a sustentabilidade, o bem-estar, a 

inclusão e gerando impacto social positivo, coo-

perando, portanto, para o desenvolvimento de 

uma sociedade mais justa e solidária.

“O OBJETIVO DESTE RELATÓRIO 

É DEMONSTRAR NOSSA 

TRANSPARÊNCIA PERANTE 

A COMUNIDADE INTERNA E 

EXTERNA, COM ÊNFASE NA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL.”

As ações desenvolvidas ao longo de 2018 são 

resultados decorrentes do engajamento de milha-

res de colaboradores, docentes e alunos que se 

identificam com os pilares profissional, intelectual, 

emocional e espiritual da instituição e direcionam 

seus esforços por meio de ações relevantes que 

contribuam socialmente.

Este é o primeiro Relatório Social da Unicesumar 

e foi inspirado nas diretrizes da Global Reporting 

Initiative (GRI). Disponibilizamos no final do docu-

mento o índice de conteúdo da GRI, onde aponta-

mos nossas respostas aos indicadores utilizados.

Nossa estratégia de elaboração do Relatório 

Social foi direcionada pela Diretoria de Relações 

Institucionais, que garante a veracidade das infor-

mações contidas no documento, provenientes das 

diversas áreas da Unicesumar..

WESLLEY MATOS

Diretor de Relações Institucionais

Área de Responsabilidade Social

Sou testemunha da jornada bem-sucedida da 

Unicesumar e me alegro em presenciar também 

a publicação do Relatório Social 2018. Por muitos 

anos, temos exercido um papel que vai além da 

promoção de uma educação de qualidade - o que, 

por si só, já é uma grande tarefa. Nosso compro-

misso com o ser humano nos impulsionou a ir além. 

Abrimos nossas portas para a comunidade, multi-

plicamos nossos projetos de expansão, colabora-

mos estrategicamente com a liderança da cidade 

de Maringá, fundamos museu e orquestra, esten-

demos nossos braços até o Vale do Rio Guaporé, 

em Rondônia, para salvar filhotes de quelônios 

(uma tar taruga da Amazônia). São muitas ações 

sociais que testificam o nosso papel.

Como presidente da Mantenedora CESUMAR, 

enfatizo que nossos esforços são motivados pela 

convicção de que podemos fazer diferença no 

mundo. Não obstante as notícias ruins em nosso 

país e no mundo, temos esperança de que o 

mundo pode ser melhor. E nossa esperança nos 

move a agir, a transformar as vidas das pessoas 

por meio da educação.

Você, que é do nosso time, leia e sinta aquele 

“orgulho bom” de saber que você faz parte de algo 

grandioso e relevante. 

E você, de fora da Unicesumar, leia o Relatório 

Social com atenção. Que sua leitura o inspire a tam-

bém fazer parte da mudança que o mundo precisa.

 

CLÁUDIO FERDINANDI 

Presidente da Mantenedora CESUMAR

MENSAGEM DO DIRETORMENSAGEM DO PRESIDENTE 
DA MANTENEDORA

Coerência, Transparência  
e Responsabilidade Social

Trabalhando com Esperança

GRI 102-46
GRI 102-50
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EXCELÊNCIA
COMPROMISSO

conhecimento
RESPONSABILIDADE SOCIAL

TRANSPARÊNCIA

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Promover a educação de qualidade  
nas diferentes áreas do conhecimento,  
formando profissionais cidadãos que contribuam  
para o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária.

Ser reconhecida como uma Instituição universitária de referência 
nacional pela qualidade de ensino na modalidade presencial  
e a distância (Ead), extensão e pesquisa;

Consolidar os programas de lato sensu e stricto sensu;

Promover a qualidade e inovação da gestão acadêmica e administrativa;

Manter o relacionamento permanente com os egressos, incentivando  
a educação continuada, proporcionando a internacionalização  
e o ingresso no mundo do trabalho.

Respeito ao ser humano de forma integral;

Excelência intelectual e profissional;

Promoção do desenvolvimento emocional e espiritual;

Compromisso com o conhecimento, com a aprendizagem  
e com a transformação da sociedade;

Ética, cidadania, integridade e transparência;

Inovação tecnológica permanente;

Desenvolvimento e valorização da cultura e da arte;

Responsabilidade com o meio ambiente e promoção  
do desenvolvimento sustentável.

GRI 102-16
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Uma convicção nos move: o conhecimento de qualidade 

transforma pessoas. No entanto, adquiri-lo e construí-lo 

não é tarefa fácil; exige perseverança, foco e força de 

vontade. Percorrer tal jornada sozinho eleva ainda mais o 

grau de dificuldade. Por isso, somos uma “comunidade do 

conhecimento”: porque sabemos que a transformação por 

meio da educação somente alcançará o país inteiro quando 

tal esforço unir cada vez mais pessoas em comunidades 

transformadoras que ensinam, socorrem, cuidam e 

desafiam indivíduos, famílias, governos e sociedade.

Terminamos o ano de 2018 com mais de 120 mil alunos 

matriculados nos ensinos fundamental e médio, 

graduação e pós-graduação, nas modalidades Presencial 

e a Distância em todo o Brasil. Nossas conquistas, no 

entanto, representam muito mais que números, são vitórias 

compartilhadas que geram impactos positivos em todos 

os aspectos da vida.

A partir de agora, você vai conhecer os segmentos, 

projetos e programas que compõem a Comunidade do 

Conhecimento Unicesumar.

Seja bem-vindo!
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ENSINO INFANTIL, 
FUNDAMENTAL E MÉDIO
Acreditamos na educação como  
poder transformador - somos o que 
pensamos, a partir do nosso aprendizado 
e das nossas experiências. Nos ensinos 
infantil, fundamental e médio do Colégio 
Objetivo entendemos que as formas  
de ensinar e aprender devem ser 
estimulantes, o convívio harmonioso  
e o ambiente produtivo.

O Colégio Objetivo - Maringá nasceu em 1988, antes 

mesmo da fundação da Unicesumar, e tem em sua tra-

jetória marcas de pioneirismo nos Ensinos Fundamental 

e Médio, gerando impactos positivos na qualidade da 

educação oferecida.

Foi um dos primeiros colégios da cidade a implantar o 

Ensino Fundamental de 9 anos, atualizando seu Projeto 

Político Pedagógico e sua matriz curricular. Além disso, 

deu início a ações importantes como o Projeto Cultural 

para Alunos (PCA), o  Projeto Meu Primeiro Amigo e o 

Programa de Inglês – ofertado inicialmente do 6º ao 9º 

ano e depois estendido a partir do Infantil III.

Em 2008, com o início da Educação Infantil, foram inau-

gurados espaços como o Fraldário, a Brinquedoteca, a 

Cantina para Educação Infantil e o Parque Pedagógico. 

Nesse mesmo ano, como destaque, foi organizada a 

primeira sala de psicomotricidade de Maringá.

Pioneirismo que Transforma o 
Presente e Prepara para o Futuro
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Nossa missão é “preparar pessoas por meio da 

educação, para uma vida digna, de elevado cará-

ter, com desenvolvimento humano, intelectual e 

emocional, capazes de participar da transforma-

ção da nossa sociedade, visando o desenvolvi-

mento de habilidades, inteligências e compe-

tências no mundo desafiador do conhecimento 

e da tecnologia”.

O desenvolvimento das habilidades de nossos 

alunos está pautado na realidade de um mundo 

dinâmico, global e inovador, que exige criatividade, 

ousadia e perspicácia. Para responder a esse con-

texto, nossa proposta pedagógica atende às exigên-

cias das diretrizes educacionais atuais, buscando a 

formação integral orientada ao desenvolvimento 

intelectual, social, emocional e espiritual dos alunos.

O mundo está conectado e o conheci-

mento ganha uma natureza globalizada. Daí 

a necessidade de oferecermos propostas 

educacionais que dialogam com o presente 

e antecedem o futuro. A implantação do Pro-

grama High School, em 2015, evidencia que 

o Colégio Objetivo caminha no compasso 

dinâmico desta geração.
Para os alunos que se 
inscreverem no Programa 
High School, oferecemos 
a possibilidade de contar 
com dois diplomas oficiais. 
O aluno se forma no Ensino 
Médio brasileiro pelo Colégio 
Objetivo de Maringá e, 
simultaneamente, no Ensino 
Médio americano pela 
University of Missouri.

Diploma reconhecido 
pelo governo dos EUA e 
aceito	oficialmente	em	
todas as Universidades 
norte-americanas. 

Programa High School: Fluência 
na Língua Inglesa e Diploma 
Reconhecido nos EUA

A Missão do Colégio Objetivo    

Em parceria com a University of Missouri 

(EUA), o programa desenvolve habili-

dades em inglês, pensamento crítico 

e consciência social, numa imersão à 

cultura americana em sala de aula do 

Colégio Objetivo.

Desenvolvimento  
de Habilidades

No Colégio Objetivo entendemos que o desenvol-

vimento da inteligência não diz respeito apenas ao 

aspecto intelectual, mas também ao emocional. 

Queremos auxiliar nossos alunos a gerenciar suas 

emoções e a lidar com as diferentes sensações, 

sentimentos, conflitos e situações que são pró-

prios à fase da adolescência. Para isso, utilizamos 

o “Programa da Inteligência”, do renomado escritor 

Augusto Cury, referência mundial no desenvol-

vimento emocional e social. Assim, trabalhamos 

com os alunos várias questões, por meio de estra-

tégias e metodologias inovadoras, que buscam 

atender às exigências atuais da sociedade, das 

famílias e do mercado de trabalho.

O “Programa da Inteligência”  aprimora o geren-

ciamento das emoções, aperfeiçoa as relações 

interpessoais e, consequentemente, contribui para 

o aumento do rendimento escolar.

O Colégio Objetivo realizou uma campanha de 

arrecadação de alimentos, brinquedos e roupas 

durante a Festa Junina. Envolvendo alunos e 

seus familiares, recebemos mais de 1,5 tonela-

das de alimentos, além de dezenas de brinque-

dos e peças de roupas, que foram doados aos 

imigrantes e refugiados atendidos pela Asso-

ciação de Estrangeiros Residentes na Região 

Metropolitana de Maringá (AERM) e entregues 

pelos próprios alunos à referida instituição.

Programa da Inteligência:  
Aprendendo a gerir as emoções

Dupla  
Certificação
Ao completar seus 
estudos no Ensino 
Médio brasileiro e no 
High School americano, 
o aluno recebe dois 
diplomas oficiais:  
um brasileiro e  
um americano.

Menor Custo
O High School 
Objetivo Maringá 
é como se você 
estudasse no exterior, 
mas por um custo 
bem menor.

Imersão
Ambiente de 
estudo como 
uma escola 
americana, mas 
sem se afastar dos 
amigos, da família  
e sem sair do 
Brasil!

Oportunidades
Possibilidade  
de admissão  
em universidades 
americanas.

DIPLOMAS E DUPLA CERTIFICAÇÃO
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EDUCAÇÃO PRESENCIAL:  
UM NÍVEL SUPERIOR DE ENSINO

A Unicesumar possui cursos presenciais de educação 
superior que visam à formação humana de maneira integral, 
dentro da perspectiva de responsabilidade social

Essa preocupação está presente nos eixos temáticos que compõem as matri-

zes curriculares dos cursos de graduação, que sinalizam o engajamento dos 

alunos no sentido de exercitar um pensamento reflexivo, permitindo o enten-

dimento dos problemas que ocorrem no mundo e a intervenção e prestação 

de serviços para a comunidade.

O conteúdo das disciplinas é voltado para a otimização de recursos e susten-

tabilidade das gerações futuras, enquanto o comprometimento do aluno com 

a sociedade é submetido a um processo de avaliação contínuo.

Unicesumar 
Maringá 
(Sede)

Unicesumar 
Ponta Grossa

Unicesumar 
Curitiba

Unicesumar 
Londrina

60

Graduação 
Presencial

67

Graduação 
Presencial

59

Graduação
EaD

6

Pós-
Graduação
Presencial

57

Pós-
Graduação
Presencial

90

Pós-
Graduação

EaD

51

Graduação 
Presencial

51

Graduação 
Presencial

Um Ambiente Propício  
à Criatividade e Inovação

MEDICINA: Preparando Profissionais  
Humanizados e Conectados  
com as Novas Tendências

O planejamento e os programas de cursos da Unicesumar incluem estágios profissionais e situações 

práticas, em um ambiente propício à criatividade e ao processo inovador, com o objetivo de desen-

volver habilidades sociais por meio de um maior envolvimento do aluno nas mais variadas aplicações.

O curso de Medicina da Unicesumar é des-

taque entre as instituições reconhecidas pela 

excelência no ensino e integra o Núcleo de 

Apoio Pedagógico da Associação Brasileira de 

Educação Médica (ABEM), formado por escolas 

de Medicina do Paraná e de Santa Catarina.

A formação de profissionais com base em 

conceitos de trabalho humanizado, aliada 

aos avanços tecnológicos, permite o uso de 

ferramentas e abordagens de maior poder e 

capacidade terapêutica ao paciente, além de 

mais precisão nos diagnósticos e eficácia nos 

tratamentos.

O curso de Medicina foi concebido seguindo as 

recomendações do MEC e prepara os acadê-

micos para uma atuação humanística, crítica e 

reflexiva,  e visando a atender às necessidades 

de saúde da população que requer adaptação 

às circunstâncias sociais, epidemiológicas da 

saúde e suas exigências.

GRI 102-3
GRI 102-4
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O diferencial do projeto pedagógico do curso de 

Medicina da Unicesumar é preparar os acadêmi-

cos para a solução de problemas: os alunos são 

desafiados desde o início do curso a enfrentar a 

realidade da profissão e serem mais resolutivos no 

trabalho, desenvolvendo habilidades de liderança, 

comunicação e relacionamento interpessoal.

O projeto pedagógico é desenvolvido com caráter 

integrador, baseado em competências e cen-

trado nos eixos de atenção, gestão e educação 

em saúde. Ele promove a interdisciplinaridade e 

possibilita ao aluno contato com as dimensões 

biológica, psicológica, socioeconômica, cultural 

e ética.

No Laboratório de Simulação Realística (SIMU-

LAB) os acadêmicos têm a oportunidade de simu-

lar condições reais de atendimento na medicina, 

aprimorar o aprendizado e contribuir com medidas 

que aumentam a segurança dos pacientes.

As situações simuladas vão desde o estabeleci-

mento do vínculo médico-paciente, atendimentos 

de emergência do indivíduo ou de grupos até a 

transmissão de más notícias, como morte ou mau 

prognóstico.

A Unicesumar acredita que é possível auxiliar no desenvolvimento da empatia, da compaixão, da 

condução de diálogo, da comunicação assertiva e efetiva, da ética, de tal forma que ambos – paciente 

e família – se sintam acolhidos durante o processo de tratamento da doença. Desse modo, o paciente 

e seus familiares poderão ser beneficiados pela verdadeira missão do médico, que é agir sempre 

em benefício do ser humano.

Projeto Pedagógico

Almoço com os 
Melhores Alunos 

Empatia Médica

Vivência Prática na Área Jurídica

O curso de Direito da Unicesumar possui intensa realiza-

ção de atividades práticas, seja por meio dos convênios 

firmados com o Poder Judiciário, seja pelas atividades 

de conciliação, negociação, mediação e arbitragem, ou 

pelo Núcleo de Práticas Jurídicas e pela Extensão do 

Juizado Especial Cível, com estudos de casos reais e 

simulados referentes à carreira jurídica. 

Clínicas Jurídicas

Nas clínicas Jurídicas do curso de Direito os aca-

dêmicos de direito do 2.º ao 8.º semestre, prestam 

atendimento ao assistido, identificam o problema 

jurídico dentre os fatos apresentados, analisam 

o caso concreto, realizam pesquisa jurídica, e ao 

prestar a devolutiva ao assistido, apontam diante 

de um sistema pluriprocessual.

Os alunos de direito da Unicesumar têm acesso à 

RAD (Resolução Alternativa de Disputas) - o meca-

nismo mais adequado, que leva em consideração 

as partes envolvidas no conflito, o tipo de conflito, 

os aspectos de cada procedimento ‒ como custo 

financeiro, celeridade, sigilo, manutenção de rela-

cionamentos, flexibilidade procedimental, exequi-

bilidade da solução, adimplemento espontâneo 

do resultado e recorribilidade ‒, bem como o órgão 

competente para a adoção do procedimento.

Toda a estrutura desenhada no curso é pensada 

para disponibilizar à sociedade profissionais em 

condições de executar um trabalho condizente 

com as melhores práticas da justiça para o bem 

comum.

DIREITO: O Profissional com Ampla 
Visão Social e Prática Jurídica
Os alunos formados no curso Direito da Unicesumar possuem uma base humanista e teórica bas-

tante consistente na área jurídica.Preparamos os nossos alunos de maneira que percebam seu papel 

enquanto profissionais capazes de enfrentar e abordar problemas novos com independência, ética e 

técnica condizente com sua atuação, com capacidade de análise e prática em relação aos problemas 

da sociedade.

O Almoço com os Melhores Alunos é uma cerimônia 

tradicional no calendário bimestral da Unicesumar e 

conta com a presença dos estudantes com melhor 

rendimento acadêmico da sala no período. Além 

de almoçar em um dos melhores restaurantes da 

cidade, eles são homenageados pelo corpo diretivo 

e tiram fotos com o reitor Wilson de Matos Silva. O 

projeto já existe desde 1996 e, por meio do mérito, 

é uma forma de estimular a excelência nos estudos.
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ESPECIALIZAÇÃO: FOCO EM 
ATENDER ÀS NECESSIDADES 
REAIS DO MERCADO

O norte é gerar alternativas viáveis 
para que os profissionais adquiram 
competências e consigam mudar o 
rumo de suas carreiras.

Fazer uma especialização ou MBA, além de ser uma 

excelente oportunidade de atualizar conhecimentos, 

fazer networking, proporcionar satisfação pessoal 

e profissional, ainda pode trazer crescimento sala-

rial significativo. Pesquisa conduzida pela Catho 

Educação apontou que em cargos de diretoria, por 

exemplo, a diferença salarial entre executivos que 

possuem pós-graduação ou MBA em comparação 

aos que não possuem essa formação é de 47,2%.  

UNICESUMAR OFERECE + DE 50 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

O grupo Unicesumar possui em seu portfólio mais de 50 cursos de especialização na modalidade 

presencial, divididos por área de concentração: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências Bio-

lógicas e da Saúde e Ciências Exatas, Tecnológicas e Agrárias. Atualmente os cursos presenciais são 

oferecidos na unidade de Maringá e outros 17 deles nas unidades de Londrina, Ponta Grossa e Curitiba. 

2.985

Total de alunos 
matriculados

122

Cidades de onde 
se originam alunos

Disciplinas Modulares  
e Metodologias Inovadoras

As disciplinas modulares abordam a dimensão 

prática dos conceitos, por meio de estudos de 

casos, atividades de intervenção e estímulos à 

experimentação no contexto de vida e trabalho 

dos alunos.

Metodologias inovadoras, conteúdo consistente e 

profissionais qualificados: a Pós-Graduação Uni-

cesumar oferece o melhor para que os alunos 

tenham condições de se destacar entre os pri-

meiros do mercado.

Num ambiente cada vez mais competitivo, ofe-

recemos aos nossos alunos a possibilidade de 

aprender com grandes nomes do mercado, espe-

cialistas, mestres e doutores renomados de centros 

nacionais e internacionais de referência em suas 

áreas. Tais fatores que, em conjunto com Progra-

mas de Estudos Internacionais e outros projetos, 

permitem aos alunos uma visão holística e capa-

citação para fazer diagnósticos e propor soluções 

assertivas ao mais recente contexto de business.

MISSOURI STATE UNIVERSITY  
E HARVARD BUSINESS SCHOOL

Nossos Programas Internacionais são 

desenvolvidos em parceria com a Missouri 

State University e o Instituto de Estratégia 

e Competitividade, liderado por Michael E. 

Porter, da Harvard Business School.

MBA: Formação Estratégica  
para Alta Performance em Negócios

A Unicesumar também oferece os cursos de 

Master Business Administration (MBA), em nível 

de pós-graduação lato sensu, que tem como foco 

direcionar o conteúdo para uma área profissional 

específica, alinhada com o mercado de trabalho.

O MBA desperta o interesse especialmente de  

profissionais já inseridos no mercado e que dese-

jam aperfeiçoar seus conhecimentos nas áreas 

de gestão e negócios, com o alvo de alcança-

rem altos cargos executivos. A partir de uma 

cultura colaborativa, nossos cursos aprimoram 

a capacidade de análise, pensamento crítico, 

planejamento e execução ágil, e exercitam a 

tomada de decisões em ambientes de incerteza. 

O objetivo principal desses cursos é tornar o 

aluno um catalisador de inovação e agente de 

mudanças na organização.
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UNICESUMAR IN COMPANY:  
Customização do Conteúdo 
Corporativo

O “Unicesumar In Company”  
é um programa responsável 
pela customização do conteúdo 
desenvolvido para atender 
às demandas de empresas, 
universidades corporativas, 
organizações públicas  
e entidades do  
terceiro setor.

Trabalhamos em parceria com o cliente para identi-

ficar suas necessidades de treinamento e qualifica-

ção, sempre com foco nos melhores resultados. A 

customização é resultado da cocriação do melhor 

formato com o cliente: é ele quem define o crono-

grama, a disponibilidade de tempo de cada equipe 

e o local para a realização dos cursos.

Nossos cursos in company colaboram para que o 

currículo do aluno se molde às vantagens competi-

tivas demandadas pelo mercado atual, que requer 

profissionais flexíveis, atualizados em relação às 

tendências, conceitos, metodologias e técnicas e, 

principalmente, com ampla capacidade de pensar 

e agir de maneira multidisciplinar. Aspectos esses 

que, reunidos, são cruciais na busca por uma nova 

oportunidade de emprego, na ampliação de redes 

de contato ou mesmo na possibilidade de promo-

ção ou mudança de carreira.
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FORMANDO MESTRES  
COM VISÃO CONTEMPORÂNEA  
E INTERDISCIPLINAR
A Unicesumar oferece cinco 
programas de pós-graduação Stricto 
Sensu, todos alinhados com uma 
proposta pedagógica que busca 
as melhores soluções para os 
problemas atuais.

Mestrado em  
Promoção da Saúde

Mestrado em 
Tecnologias Limpas

Mestrado em  
Gestão do Conhecimento  
nas Organizações 

Mestrado em  
Ciência, Tecnologia  
e Segurança Alimentar

Mestrado em  
Ciências Jurídicas

1

2
3
4
5

PROGRAMAS DE  
MESTRADO UNICESUMAR
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O programa de Mestrado em Ciência, Tecno-

logia e Segurança Alimentar é o mais recente 

programa stricto sensu da Unicesumar aprovado 

pela CAPES. Ele também possui duas linhas de 

pesquisa: Segurança Alimentar e Espaços Produ-

tivos e Segurança Alimentar, Produto e Consumo.

Mestrado em Ciência, Tecnologia  
e Segurança Alimentar

ATIVIDADES PRÁTICAS PARA 
CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS  

EM SEGURANÇA ALIMENTAR

O curso possui atividades dinâmicas 

e atuais voltadas para a construção 

de novos conhecimentos em 

Segurança Alimentar, área na qual 

a interdisciplinariedade é a principal 

meta para alcançar os objetivos  

do Programa.

O Programa de Mestrado em Pro-

moção da Saúde tem duas linhas 

de pesquisa: Promoção da Saúde 

no Envelhecimento e Educação e 

Tecnologias na Promoção da Saúde.

O objetivo do programa de Mestrado 

em Promoção da Saúde é formar 

profissionais com conhecimentos e 

habilidades para atuar em escolas 

e serviços de saúde por meio de 

estratégias educativas que contri-

buam para a adoção de estilos de 

vida mais saudáveis.

Como resultado disso, dois projetos 

do Mestrado em Promoção da Saúde 

foram aprovados por instituições 

públicas de fomento e receberam 

recursos do CNPQ, CAPES e Funda-

ção Araucária.

Mestrado em  
Promoção da Saúde

Visão Alinhada  
ao Mundo Contemporâneo
Os programas de Mestrado oferecidos pela Unice-

sumar são acadêmicos e interdisciplinares, incor-

porando pesquisas com uma visão moderna do 

mundo contemporâneo.

Eles são avaliados a cada quatro anos e recebem 

elevados conceitos de qualidade pelo MEC (CAPES). 

Dois deles têm nota 4: Mestrado em Promoção da 

Saúde e Mestrado em Ciências Jurídicas.

Todos os programas são desenvolvidos e ofertados 

pela Instituição somente na modalidade presen-

cial na cidade de Maringá, sem representação em 

outras cidades e estados da federação.

Em 2018 houve o ingresso de 113 alunos 
nos programas de mestrado, via processo 
seletivo, totalizando 250 alunos efetivamente 
matriculados. Todos os programas contam  
com alunos bolsistas da CAPES, assim  
como bolsistas de Pós-Doutorado.

1 2

Mestrado em  
Ciências Jurídicas

Doutorado em Direito

O Programa de Mestrado em Ciências Jurídi-

cas possui duas linhas de pesquisa: Direitos 

da Personalidade e seu Alcance na Contem-

poraneidade e Instrumentos de Efetivação 

dos Direitos da Personalidade. 

Em 2018, a instituição recebeu a aprovação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) para iniciar o seu 

primeiro Programa de Doutorado em Direito.

O Mestrado em Gestão do Conhecimento 

nas organizações oferece duas linhas de 

pesquisa: Organizações e Conhecimento 

e Educação e Conhecimento. 

Mestrado em  
Gestão do Conhecimento  
na Organizações

4 5

PROJETOS RELEVANTES  
DE PESQUISA E EXTENSÃO

Mestrado em  
Tecnologias Limpas

O programa de Mestrado em Tecnologias 

Limpas - Sustentabilidade Ambiental, 

possui duas linhas de pesquisa: Ecoefi-

ciência Urbana e Agroindústria e Agro-

pecuária Sustentável.

O intuito do programa é buscar alter-

nativas científicas e tecnológicas que 

contribuam para uma sustentabilidade 

duradoura nos aspectos ambientais, eco-

nômicos e sociais.

3

A Escola na Fazenda e o Dia de Campo das Agrárias, 

são dois projetos de pesquisa e extensão do Mes-

trado em Tecnologias Limpas, muito relevantes para 

a cidade e região e atingiu expressiva visibilidade e 

participação da população de Maringá..
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Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação - ICETI

Desde 2012, a Diretoria de Pesquisa conta com o ICETI – Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia 

e Inovação para fomentar as atividades de pesquisa na instituição. Juntos, o ICETI e a Unicesumar 

coordenam e executam vários programas, além de receber fomento de empresas e agências de 

pesquisa, a exemplo:

A GESTÃO DE POLÍTICAS  
QUE INTEGRAM ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO
A Diretoria de Pesquisa da Unicesumar está vinculada diretamente à Reitoria  
e é responsável pelo estabelecimento, implementação e gestão das políticas 
e atividades relevantes à pesquisa, respeitando o princípio da integração entre 
o ensino, pesquisa e extensão, atendendo nas suas instâncias, às exigências 
de legislações recomendadas pelos órgãos normativos e de fomento.

1 Parcerias com multinacionais  
para desenvolvimento de pesquisa  
na área de agronomia

2. Parcerias com empresas na área  
de fonoaudiologia para execução  
de pesquisa

3 Concessão de bolsas pesquisa das 
agências dos Governos Federal (CNPq) 
e Estadual (Fundação Araucária)

4 Programa próprio de bolsa pesquisa  
para docentes vinculados a programas 
Stricto Sensu

5. Programas próprios de bolsas 
pesquisa para alunos no Programa 
de Iniciação Científica e Iniciação em 
desenvolvimento tecnológico e Inovação

6 Programa de Apoio à Participação  
em Eventos Científicos, para divulgação 
dos resultados de pesquisa

7 Programa de Apoio às publicações 
científicas - artigos e livros

8 Diretório de Grupos de Pesquisa  
com mais de 40 grupos certificados  
e registrados no CNPq

EXTENSÃO: Gerando Interação  
entre Universidade e Sociedade
A função principal da extensão universitária é possi-

bilitar a interação entre a universidade e a sociedade, 

atuando além dos limites físicos da instituição ao 

abrir as portas para a população participar.

Com esse propósito a Unicesumar aproxima o aluno 

da comunidade através de inúmeras atividades 

sociais promovidas pelos Projetos de Extensão.

Um dos objetivos da Unicesumar é consolidar é 

consolidar os projetos de extensão como processo 

acadêmico indispensável na formação do aluno, 

na qualificação do professor e no intercâmbio com 

a sociedade; promovendo a integração do ensino 

e da pesquisa com as demandas institucionais e 

sociais; incentivando uma prática acadêmica que 

contribua para o crescimento e desenvolvimento 

sustentável do meio ambiente, da cultura, da saúde, 

da consciência social e da inovação tecnológica e 

desenvolvendo as atividades complementares nos 

projetos pedagógicos dos cursos de ensino superior.

Aliados da ONU
Os projetos de extensão são importantes aliados 

para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) e dos Princípios para a Educação 

em Gestão Responsável (PRME) da ONU.

180 
P R OJ E TO S  
de extensão
que prestam serviços gratuitos à 
população e contribuem para a 

formação acadêmica, sobretudo em 
relação à responsabilidade social

Eventos	Científicos

Comitês de Ética
A Diretoria de Pesquisa mantém os Comitês de Ética em pesquisas realizadas 

com seres humanos e no uso de animais, além de contar com o Núcleo de 

Apoio à Editoração e Pesquisa.

A Diretoria de Pesquisa da Uni-

cesumar promove dois eventos 

significativos, um a cada ano: o 

Encontro Internacional de Produ-

ção Científica e a Mostra Interna de 

Trabalhos de Iniciação Científica.

547  
P E S Q U I S A S  
desenvolvidas 
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UNICESUMAR EMPRESARIAL:  
Um Centro de Fomento  
ao Empreendedorismo

A Unicesumar Empresarial tem o empreendedo-

rismo como base para suas ações e atua por meio 

do programa de extensão da Unicesumar.

Aproximamos as atividades acadêmicas das neces-

sidades reais das organizações, sejam elas públicas 

ou privadas. Aumentamos a competitividade dos 

empreendimentos fornecendo conhecimento téc-

nico-científico e tornando o ambiente acadêmico 

favorável ao surgimento de novas ideias e soluções 

para o mercado.

Seleto Time de Consultores Juniores
Em 2018, a Unicesumar Empresarial chegou a 20 

times de consultoria Júnior.  Em cada área, o seleto 

time de consultores é composto por alunos que, no 

decorrer do ano, passam por um processo seletivo 

e são capacitados, orientados e incentivados a 

pensarem como empreendedores e consultores 

empresariais.

Em 2018, também foram realizados:

Hackathon  
da Sociedade 

Rural de 
Maringá

Finalização  
do Projeto 
Start it Up

Projeto 
Startup 
Garage

Lançamento 
do Livro 

Empreendedorismo, 
Inovação & Startup

246 
AT I V I D A D E S 

realizadas pelos 
nossos alunos das 
consultorias juniores 
em 2018, como 
atendimentos a:

Pequenas  
e Micro 

Empresas

Entidades 
Sem Fins 

Lucrativos

Visitas 
Técnicas
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS:  
Uma Oportunidade  
de Aprendizagem Intercultural

Com foco no fomento 
da internacionalização, a 
Unicesumar trabalha com 
projetos e ações que abrangem 
três Níveis de Ensino: Médio, 
Graduação e Pós-graduação.

Por meio de convênios e parcerias com empresas e 

instituições de ensino internacionais, nossos alunos 

têm acesso a intercâmbios com países de vários con-

tinentes. Assim, promovemos a aprendizagem acadê-

mica intercultural, tanto no envio dos nossos estudan-

tes quanto no recebimento de alunos estrangeiros.

mais de 

25  
CONVÊNIOS 

Países como: Portugal, Chile, México,  
EUA e Alemanha.

Em 2018, participaram de intercâmbios com mais  
de 40 alunos, num universo de centenas de outros  
acadêmicos nos últimos anos.

O foco na internacionalização promove, ainda, a formação de grupos de áreas específicas para a 

realização de cursos de curta duração no exterior, geralmente em período de férias, bem como 

o intercâmbio de professores e profissionais das mais diversas áreas de atuação, enviando e 

recepcionando pessoas para a realização de palestras, cursos e eventos.
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EAD: APRENDIZADO ONLINE  
NA DEMOCRATIZAÇÃO  
DO CONHECIMENTO

Desde 2006 até hoje,  
a EaD Unicesumar cresceu 
exponencialmente, tanto 
em número de polos  
de apoio presencial  
quanto de alunos. 

São mais de 550 polos que abrangem todas as regiões do Brasil. 

O crescimento é resultado da estratégia do grupo em possibilitar 

o acesso à educação de qualidade, em diversas áreas do conhe-

cimento, com o objetivo de atender sua missão e seus propósitos 

sociais, gerando mais oportunidades de desenvolvimento e cresci-

mento aos alunos, independentemente das cidades em que vivem. 

+550 
P O LO S  

em todo o 
Brasil

Partindo da ideia 
de universalidade, 
interiorização e 
democratização da 
educação, a Unicesumar 
atua, por meio da EaD, 
em diversos municípios 
e estados brasileiros. 
Amparada em um estudo 
de viabilidade, que visa a 
compreender a realidade 
local para atender de 
forma efetiva a região, 
a expansão ocorre em 
ritmo acelerado.
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Expansão da EAD Unicesumar
O ano de 2018 é histórico para o Núcleo de Educação a Distância da Unicesumar, quando em pro-

cesso de expansão alcança mais de 550 polos de apoio presencial, em todo o território nacional e 

ultrapassa a marca dos 100.000 alunos.

 

São ofertados 54 cursos na Graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnólogos), 5 Engenharias do 

Ensino Híbrido, mais de 90 cursos de Pós-Graduação e mais de 500 cursos livres em nossas plata-

formas de ensino, que objetivam promover a melhor experiência de aprendizagem e os melhores 

resultados e conquistas na vida pessoal e profissional de cada aluno.

+550
polos de apoio presencial

+100.000
alunos

de Graduação
(bacharelados, licenciaturas e tecnólogos)

5 engenharias
do Ensino Híbrido

+90 cursos
de Pós-Graduação

livres

+50 cursos
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Abertura de Novos Polos  
Exige Identidade e Integração

O Integra+ conecta 
parceiros ao DNA 
Unicesumar
A Diretoria de Polos e Expansão oferece 

todo o suporte e informações de maneira 

alinhada às diretrizes institucionais, regras 

e padrões operacionais, para ajudar 

parceiros e colaboradores a terem um 

conhecimento geral de gestão, operação 

e vendas, com foco em atingir resultados 

e garantir a qualidade educacional.

A abertura de novos polos  
exige um planejamento que  
vai além da prospecção e  
seleção de locais e parceiros  
e de infraestrutura padronizada. 
É preciso gerar senso de 
identificação e pertencimento 
ao DNA institucional. Por meio 
do  Programa Integra+ os 
novos parceiros e profissionais 
são capacitados e recebem 
informações valiosas sobre a 
história e a cultura organizacional, 
além da missão, da visão e  
dos valores da Unicesumar.

Universo Corp

Representa uma das iniciativas da Unicesumar voltada para o público interno 

e visa ao fortalecimento dos pilares profissional e intelectual, já que nele estão 

disponibilizados cursos e treinamentos customizados de acordo com as mais 

diversas funções desempenhadas na instituição.

O Integra+ Sede

O Programa Integra+ Sede tem como objetivo promover o engajamento dos novos par-

ceiros com a marca - DNA e diretrizes institucionais - e formar os novos colaboradores de 

polo por meio da imersão nas áreas da EaD. 

Consiste em uma capacitação presencial na sede da Unicesumar com uma programação 

abrangente que reúne teoria e prática, além da participação especial do reitor e fundador 

da Unicesumar, Wilson de Matos Silva, contando a história da instituição e compartilhando 

conceitos e lições de empreendedorismo. 

O Integra+ Polo

O Integra+ Polo é um treinamento voltado 

para a semana de abertura e inauguração 

de um polo e envolve consultores da sede 

no trabalho de conscientizar gestores e suas 

equipes e mobilizar a comunidade local, com 

ênfase na transformação pela educação.

O Integra+ Colaborador 

É um projeto que se configura a partir da 

Universidade Corporativa Unicesumar - Uni-

verso Corp, cujo objetivo é capacitar os seus 

colaboradores diretos e indiretos para a exe-

cução de suas atividades,  contribuindo para 

o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
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EXPANSÃO INTERNACIONAL:  
1ª Unidade em EAD nos 
Estados Unidos

O grupo Unicesumar 
deu  início a seu processo  
de internacionalização com  
a primeira unidade em solo 
estrangeiro em Miami,  
nos EUA.

A Unicesumar rompeu fronteiras nacionais e inaugu-

rou, em parceria com educadores norte-americanos, 

seu primeiro polo em solo estrangeiro, na cidade 

de Miami, nos Estados Unidos. A nova unidade de 

EaD é voltada para brasileiros que moram na cidade 

norte-americana.
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NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA:  
O Aluno como Protagonista  
do Processo Educativo

O Núcleo de Educação  
a Distância (NEaD) da  
Unicesumar é um marco  
na história da educação no Brasil  
e tem como base a ideia de que  
o aluno deve ser o protagonista  
do seu processo educativo  
a fim de provocar mudanças  
efetivas em sua jornada  
de vida pessoal  
e profissional.
 

Ao levar em consideração a realidade educacional 

e territorial brasileira, a modalidade de Educação 

a Distância da Unicesumar está pautada na qua-

lidade do processo ensino-aprendizagem, orien-

tando e oferecendo oportunidades ao estudante 

de desenvolver a autonomia na organização de sua 

agenda de estudos, numa dinâmica de aprendiza-

gem ativa em que os conteúdos e as estratégias 

pedagógicas são planejadas para que ocorra um 

alto grau de interação entre os alunos, seus pro-

fessores e seus colegas.

A Democratização do saber
A possibilidade de aprendizagem de forma perma-

nente e continuada, o ensino participativo pelo uso 

das tecnologias, a formação para a cidadania e o 

compromisso social integrado à realidade socioe-

conômica brasileira são objetivos que pautam a 

atuação da Pró-Reitoria de Ensino a Distância, em 

suas diretorias: Pedagógica (graduação e pós-gra-

duação), Operacional de Ensino e de Permanência. 

Time Núcleo EaD
O Núcleo de Ensino da modalidade a distância é 

composto por mais de 300 profissionais: direto-

res das áreas, coordenadores de cursos, heads, 

gerentes, supervisores, equipe de produção de 

materiais, tutores, mediadores de ensino-apren-

dizagem, professores formadores e conteudistas, 

atendentes pedagógicos, curadores de conteúdo, 

operadores de processos pedagógicos e opera-

dores de estúdios de TV. Todos são responsáveis 

por garantir a qualidade da educação a distância 

da Unicesumar, cada vez mais próxima à realidade 

e às necessidades dos alunos.

Experiência inovadora  
de aprendizagem 
Em constantes estudos metodológicos, com-

preendendo que a experiência é processo deci-

sivo para a aprendizagem, a Unicesumar conce-

beu um modelo educacional que integra o ensino 

híbrido e as metodologias ativas, trazendo uma 

experiência inovadora por meio da utilização de 

novas tecnologias digitais em material didático, 

como o uso de realidade aumentada, “pílulas de 

aprendizagem” por meio de QR Codes e “trilhas” 

de aprendizagem presentes nos materiais. A 

intenção foi qualificar os processos de ensino

-aprendizagem com o uso de tecnologias para 

aproximar uma educação de qualidade e com 

recursos acessíveis.

 
Célula de projetos especiais  
gera mais interatividade
A célula de Projetos Especiais da Produção de 

Materiais EaD desenvolve, monitora e aprimora 

todos os processos internamente, desde a criação 

de recursos educacionais em 2D e 3D, o uso de QR 

Codes, até o desenvolvimento de aplicativo pró-

prio para exibição dos recursos e mapeamento do 

alcance destes objetos de aprendizagem digitais.

 
Gamificação:	Realidade	Aumentada,	
3D e QRCodes
Os QR Codes, as Realidades Aumentadas e os 

Games são cadastrados e monitorados em uma 

plataforma interna, medindo o alcance dos recursos 

e também monitorando eventuais problemas.

Um painel de controle interno faz o rastreamento 

da quantidade de acessos únicos, geolocalização 

e indicadores diversos. Contabiliza-se em 2018 um 

total de 59.111 downloads únicos de ambientes de 

realidade aumentada e 10.196 visualizações de pílu-

las de aprendizagem via QR Code, disponíveis nos 

materiais.

 
Metodologias Ativas Facilitam  
o Aprendizado

Há aplicação de metodologias inovadoras espe-

cíficas em cursos de Engenharia de Produção, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, 

Engenharia Elétrica e Engenharia Civil, em 39 

polos de diversas localidades do Brasil.

Para que as metodologias ativas sejam aplicadas 

em todos os polos que ofertam este modelo, os 

Tutores Facilitadores aplicam os roteiros de apren-

dizagem desenvolvidos pela equipe da sede.

Atualmente, a Unicesumar dispõe de uma equipe 

de tutores facilitadores, formados na área de 

engenharia, com a função de acompanhar pre-

sencialmente o processo de aprendizagem dos 

estudantes, orientando as vivências de práticas 

ativas específicas semanais que ocorrem nos 

polos de apoio presencial.
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METODOLOGIA  
HÍBRIDA:  
O que existe de  
mais avançado  
em educação  
para Engenharia

A Metodologia Híbrida Unicesumar é uma pro-

posta de integração do que temos de melhor 

para área de Engenharia: toda a qualidade da 

nossa educação à distância, mesclada com 

a excelência comprovada do nosso ensino 

presencial, utilizando tecnologias inovadoras 

e focando na personalização do ensino e da 

aprendizagem de maneira mais intuitiva e eficaz.

Nesse modelo de ensino, os polos dispõem de 

laboratórios físicos e tutores facilitadores, o que 

ajuda a criar um vínculo maior com o aluno. Os 

encontros presenciais são roteirizados a partir 

de metodologias ativas de aprendizagem, além 

de práticas em laboratório.

QR Codes conduzem, por meio de vídeos,  o 

aluno a uma experiência nas resoluções de cál-

culos oferecidos na concepção e explanação 

das disciplinas de engenharia. 

Para dar respaldo mais aprofundado aos alunos, os cursos contam com materiais didáticos exclusivos, 

produzidos integralmente pela Unicesumar e disponibilizados tanto na versão impressa como digital.

QR Codes para Experiência 
nas Soluções de Cálculos 

Materiais Didáticos Exclusivos

Webinars Multidisciplinares em Áreas 
Específicas do Conhecimento

Foram transmitidos, em 2018, 35 Webinars gratuitos para os alunos se aprofundarem em áreas espe-

cíficas do conhecimento. 

Também foram realizados dois webinars multidisciplinares com a participação de todos os coordena-

dores de curso, com conteúdo destinado a estudos de caso e análise de contextos diversos.

Estas ações contribuem para democratizar os 

conhecimentos, na preparação dos alunos tanto 

para o mercado de trabalho e como para a vida 

pessoal, assim como com o desenvolvimento de 

uma sociedade mais justa, próspera e solidária. 

Também é um excelente recurso para dissemi-

nar conhecimento científico como fator crucial 

na integração das áreas do conhecimento na 

análise e solução de problemas que envolvem 

a vida cotidiana.

coordenadores
envolvidos

95000

28490

27

22

14

participantes

participantes

webinars

coordenadores
envolvidos
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ALÉM DA  
FORMAÇÃO 
ACADÊMICA:  
Um Projeto  
de Vida

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU  
A DISTÂNCIA: Publicação  
dos Livros em Congressos

Zelamos para que o conteúdo transmitido aos alu-

nos cause um impacto que vai além da área acadê-

mica, mas que o ajude a lidar com a vida em todos 

os seus aspectos. Nossa curadoria de conteúdo 

realiza ações de gestão de qualidade dos conteú-

dos e dos recursos educacionais, contribuindo com 

a formação de profissionais melhor qualificados e 

atuantes na sociedade. Uma das principais ações 

desenvolvidas é o programa de coaching chamado 

GO, que tem como objetivo orientar o acadêmico 

a traçar metas pessoais e profissionais por meio 

de técnicas práticas. O impacto é imenso, já que a 

relação do aluno com  a Unicesumar se torna real 

e benéfica na construção do seu futuro.

GO: Projeto de Vida
O GO proporciona ao estudante uma reflexão sobre 

sua trajetória de vida e sua aspiração profissional 

e o ajuda a construir um planejamento estratégico 

pessoal para alcançar seus sonhos. O programa 

é composto por atividades que levam o aluno a 

estruturar seus objetivos de vida de forma visual. 

Entre os temas abordados, tutoriais sobre disciplina, 

autonomia, autoconhecimento, eficiência na apren-

dizagem, ansiedade, entre outros, estão disponíveis 

para os alunos de forma clara e dinâmica.

 

As obras coletivas que apresentam os melho-

res artigos produzidos no ciclo de orientações, 

pelos alunos dos cursos de pós-graduação 

lato sensu na modalidade a distância, foram 

publicadas pelo terceiro ano consecutivo no 

Congresso Internacional ABED de Educação a 

Distância (CIAED).

O 24º CIAED - Congresso Internacional 

ABED de Educação a Distância é 100% 

presencial 

- Qualis (Capes) B N 

- ISSN 2175-4098 

- DOI 10.17143/abed1995. 1.

PRÊMIO FEBRABAN: Melhores Projetos 
Em Educação Inovadora

EAD recebe  
Prêmio por  
Inovação  
no Design  
em Material  
de Gastronomia 

Campeão
O artigo “Integração do Ensino Híbrido e Novas 

Tecnologias Digitais – Uso de Realidade Aumen-

tada e Metodologias Ativas nos Cursos de Enge-

nharia EaD” descreve o processo metodológico, 

tecnológico e os recursos educacionais inovadores 

adotados na produção dos materiais didáticos nos 

setores envolvidos.

Finalista na Categoria Game
Também houve participação como finalistas na 

categoria Game com o trabalho “Monitoramento de 

aspectos cognitivos em Raciocínio Lógico por meio 

de gamificação de nivelamento para os cursos de 

EaD - Game Joia do Conhecimento”.

A Produção de Materiais da Unicesumar 

venceu o Prêmio da Associação Brasi-

leira de Educação a Distância (ABED), 

com material didático na área de Gas-

tronomia em 2018. 

A Inovação em Estética e Design de 
Interfaces Gráficas para ambientes 
de aprendizagem e material 
Didático em EaD teve por objetivo:

Difusão de 
experiências 
relevantes, 
realizadas 
individualmente 
ou em equipe, que 
visem à valorização 
da educação a 
distância no país.

A identificação 
de práticas bem-
sucedidas que 
possam servir 
de referência 
para outros 
profissionais 
ou instituições 
interessadas em 
educação flexível 
e a distância
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SUPER: Um Núcleo de Gestão  
Para o Sucesso Acadêmico

PRÊMIO CRM:  
Unicesumar Conquista Prêmio 
Internacional de Visão e Inovação

Para garantir a melhor experiência universitária ao 

aluno, o grupo Unicesumar permanece atento a cada 

etapa do processo educativo do vestibular à formatura.

O modelo de gestão do sucesso acadêmico e 

permanência traz uma nova visão do modo de 

acompanhar e auxiliar o estudante ao longo de 

sua jornada de formação profissional.

Com esse propósito foi criado no NEaD o núcleo 

SUPER, uma diretoria formada por 60 profissionais 

com foco na gestão do sucesso e permanência. w

Dentre 1.100 instituições de ensino 

superior, de 31 países, a Unicesu-

mar conquistou o prêmio Campus 

Insight de Visão e Inovação 2018, 

promovido pela maior empresa 

de produtos e serviços de soft-

ware empresarial para ensino 

superior do mundo, a Campus 

Management. A premiação acon-

teceu em Orlando, na Flórida.

PILARES DE ATUAÇÃO

Atuação 
pedagógica 

e estratégica 
para garantir 

o sucesso 
acadêmico  

do estudante.

Identificar	
comportamentos 

e atuar com 
antecipação e 
inteligência na 
fidelização	do	

estudante.

Conhecer o 
motivador de 
evasão para 
resgatar o 

sonho de se 
formar.

Preventivo Preditivo Reativo

Perto desde o início! Próximo nos 
momentos difíceis!

Juntos para decidir!

Transformação Social  
Por Meio da Educação

Este vídeo conta a história do  
Carlos Novaes, um músico de rua 
que tomou uma decisão ousada, 
mas que expressa o tamanho da 
sua força de vontade para estudar: 
ele resolveu morar em uma barraca 
para que pudesse concluir seus 
estudos no curso de Análise de 
Desenvolvimento de Sistemas em 
um dos polos da Unicesumar em 
Belo Horizonte (MG). 

EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA
Assista ao documentário  
que relata a vida e a rotina  
de alunos da EaD Unicesumar 
que vivem às margens de rios 
no extremo Norte do Brasil.  
O vídeo mostra como a 
abrangência da Unicesumar  
e a educação têm  
a capacidade de  
transformar vidas!
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Líderes comprometidos com a transformação das pes-

soas por meio de suas empresas e empreendimentos, sem 

dúvida, causam um grande impacto na sociedade. A gestão 

do Grupo Unicesumar se ancora na missão transformadora 

de promover educação de qualidade nas diferentes áreas 

do conhecimento, formando profissionais cidadãos com-

prometidos com a sociedade, por meio da atuação focada 

nos pilares profissional, intelectual, emocional e espiritual.

Sua estrutura organizacional foi concebida de forma que cada 

um desses pilares seja alvo de atenção e comprometimento 

das equipes, visando à excelência profissional e intelectual, 

inovação tecnológica permanente, ao compromisso com 

o conhecimento e a transformação da sociedade, desen-

volvimento sustentável, respeito ao ser humano de forma 

integral, a partir do desenvolvimento emocional e espiritual 

e valorização da cultura e arte.

GRI 102-16 
GRI 102-18



56 57

A expansão da Educação a Distância possibilitou 

à Unicesumar não somente um crescimento no 

alcance das nossas propostas educacionais, mas 

também o potencial de uma presença social 

maior e mais ampla em nosso país. 

Como grupo educacional que tem como visão 

ser referência nacional pela qualidade de ensino 

nas modalidades presencial e a distância e pela 

atuação na extensão e na pesquisa, nossas ações 

estão voltadas para o crescimento sustentável e 

que promova impactos sociais, transformando 

positivamente a vida das pessoas e a sociedade.

O Relatório Social 2018 é uma amostra do que 

fazemos e do que somos capazes de fazer tanto 

no Paraná quanto em todo o Brasil. Alguns pro-

jetos sociais desenvolvidos pela equipe da EaD, 

como o “Meu Papel no Mundo”, nos animam a 

continuar crescendo com responsabilidade e 

sem perder o compromisso com as pessoas e 

com o ecossistema em que vivemos. 

A educação transforma. E é a transformação das 

pessoas que move o mundo.

WILLIAM VICTOR KENDRICK DE MATOS SILVA

Pró-Reitor Executivo de Educação a Distância

A liderança é, ao mesmo tempo, um privilégio e 

um desafio. Privilégio porque temos em nossas 

mãos a possibilidade de realizar grandes coisas, 

apontar caminhos e impactar significativamente a 

vida de muitas pessoas. Mas também é um desafio, 

porque o líder tem inúmeras responsabilidades e 

se torna uma referência.

Mas quando exercemos a liderança na perspectiva 

do serviço, as metas e os objetivos têm um sentido 

muito maior, que supera o contexto corporativo. A 

liderança como serviço torna-se um propósito que 

transforma a vida das pessoas, e ensina, por meio 

das experiências, que o capital humano é o que há 

de mais valoroso em uma empresa, na sociedade 

e no seio familiar.

É por isso que a atuação corporativa da Unicesumar 

é voltada para o serviço, como é possível perceber 

claramente no Relatório Social 2018. Nossa gestão 

fortalece nossa missão, enquanto nossa missão 

é o norte para nossa gestão. Sob uma liderança 

forte e inovadora, multiplicamos projetos relevan-

tes tanto para a comunidade interna quanto para 

a comunidade externa, potencializando assim as 

boas ações em cada projeto iniciado.

Em todas as nossas decisões estratégicas, não 

abrimos mão dos princípios que regem a instituição. 

Princípios estes que valorizam a qualidade e o ser 

humano em sua totalidade.

 

WILSON DE MATOS SILVA FILHO

Vice-Reitor 

PALAVRA DO PRÓ-REITOR 
EXECUTIVO EAD

PALAVRA DO VICE-REITOR

Possibilidades e 
Responsabilidades

Liderança e Serviço
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VALORES INSTITUCIONAIS
Ética, integridade e transparência se apresentam como valores institucionais, também possibilitados 

pela estrutura de gestão, cujo objetivo é gerar valor para o seu público direto, compreendido pelos 

acionistas, governo e órgãos regulamentadores, alunos e comunidade em que está presente. 

A Gestão 
do Grupo 
Unicesumar
A gestão da mantenedora é exercida pelo reitor e pelo vice-reitor, 

apoiados estrategicamente pelos pró-reitores, assessores, diretores 

e coordenadores de curso. O Regimento Geral estabelece as normas 

relativas ao funcionamento de todas as unidades e órgãos universitá-

rios previstos no Estatuto e a execução dos serviços administrativos 

e atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, observada a 

legislação educacional vigente e demais dispositivos legais pertinentes.

Compete à mantenedora promover adequadas condições de funcio-

namento das atividades das mantidas, colocando à disposição os bens 

móveis e imóveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela 

cedidos, assegurando os suficientes recursos financeiros de custeio, 

bem como controlar a operação.

Estratégias, 
Decisões e Ações 
Pedagógicas
No que se refere às estratégias, decisões 

e ações de caráter pedagógico, voltadas 

para o ensino e a aprendizagem, consti-

tuem-se o Conselho Universitário, Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho 

Didático-Pedagógico, Conselhos de Curso 

e órgãos colegiados que possuem regula-

mentos internos próprios, de acordo com 

o Regimento Geral. As reuniões são con-

vocadas pelo Presidente, e delas as atas 

são lavradas, lidas, aprovadas e assinadas 

por todos os presentes, na mesma sessão 

ou na seguinte.

GRI 102-16
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Governança, Gestão de Riscos  
e Compliance na Geração de Valor

Em 2018, a Unicesumar estabeleceu a área de Gover-

nança, Riscos e Compliance (GRC) como uma evolu-

ção da prática de Auditoria Interna, já estabelecida no 

grupo anteriormente.

A área tem como objetivo desenvolver e integrar as 

competências de Controles Internos, Compliance, 

Gestão de Riscos, Canal Confidencial e Ouvidoria, 

contribuindo para o fortalecimento dos processos do 

negócio, a conformidade com normas e regulamentos 

internos e externos e, principalmente, o aprimora-

mento das práticas de governança da organização.

Uma abordagem GRC está voltada para a integração 

de todos os esforços de governança, avaliação e redu-

ção de riscos e das atividades de controles internos, 

de forma a contribuir para que o negócio opere em 

equilíbrio e sustentabilidade.

Essa área direciona esforços para respaldar a geração 

de valor para a instituição e permite a identificação e o 

gerenciamento efetivo dos riscos operacionais, éticos, 

financeiros e estratégicos do grupo.

Comitê Executivo Estratégico

Projetos e Processos  
para Melhoria Contínua

MEU: Modelo de Excelência Unicesumar

Foi constituído em 2018 o Comitê Executivo (COMEX), 

composto pelo Reitor, Vice-reitor e Pró-Reitores 

Executivos Presencial, de Educação a Distância e 

de Serviços Compartilhados. Ao comitê compete 

acompanhar e validar o direcionamento estratégico 

de cada área funcional da instituição, por meio da 

verificação contínua dos indicadores estratégicos, 

projetos e orçamento.

O Comitê Executivo visa, portanto, a uma ges-

tão transparente, uniformizada e voltada para 

resultados sustentáveis. As reuniões acontecem 

semanalmente, são registradas em atas e delas 

decorrem planos de ação, acompanhados pelos 

gestores correspondentes, que prestam contas 

ao Comitê.

O grupo Unicesumar investe na implementação 

de sistemas robustos de gestão, que automatizam 

processos e integram dados de compras, estoque, 

finanças e contabilidade. Também trabalha na melho-

ria contínua dos sistemas de gestão acadêmica e 

financeira, de colaboradores e corpo docente.

Desta forma, estabelecemos uma área própria para 

condução dos projetos e processos, com objetivo 

de gerar melhores resultados e excelência ope-

racional. Desde 2015 são mais de 800 processos 

e projetos documentados e automatizados, além 

da criação de procedimentos operacionais, regu-

lamentos, normas e manuais, a fim de estabelecer 

a padronização das ações entre a instituição de 

ensino, parceiros e alunos.

Com essas ações, garantimos a qualidade em todas 

as áreas que permeiam as nossas atividades opera-

cionais e estratégicas, reflexo estabelecido na nossa 

missão, que tem como alicerce entregar educação 

de qualidade nas diferentes áreas do conhecimento.

O Programa denominado Modelo de Excelência 

Unicesumar (MEU) foi implementado institucio-

nalmente em 2018 para garantir objetividade nos 

processos e na gestão da operação, transparência 

e fácil acesso em relação aos dados disponíveis, 

disciplina e comprometimento das equipes em 

cumprir as atividades propostas, padronização 

das ações gerenciais, direcionamento de esforços 

com foco em resultados e monitoramento dos 

indicadores para a tomada de decisão.

Em 2018 foram mais de 850 horas de reuniões, 282 planos de ação criados, 47 departamentos 
envolvidos em 10 Diretorias distintas, somando mais de 700 pessoas relacionadas à gestão.

GRI 102-17
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TI: Segurança,  
Suporte e Tecnologia de Ponta

Em todos os nossos campi  
e polos de educação a distância, 
sejam próprios ou de parceiros da 
Unicesumar, a Diretoria de Tecnologia 
da Informação (TI) tem como principal 
responsabilidade a adequação  
do uso de tecnologia aos objetivos 
estratégicos, táticos e operacionais  
do grupo, com recursos tecnológicos  
que oferecem suporte para  
os serviços acadêmicos,  
administrativos e de governança.

A Unicesumar possui Data Center próprio - o 

primeiro com a certificação da Hewlett-Packard 

Enterprise (HPE), uma das maiores companhias 

de tecnologia da informação do mundo.

Investimos mais de 12 milhões de reais para 

que nossos alunos tenham segurança, alta dis-

ponibilidade e performance diferenciada para 

realizar acesso aos sistemas de informação e 

aprendizagem.

A equipe, distribuída em cinco vertentes, tem mais 

de 100 colaboradores que atuam desde a manu-

tenção física de computadores e laboratórios, até 

a gestão integral do Data Center. 

Nossa equipe de análise e desenvolvimento de 

sistemas atua com suporte integral a usuários 

e desenvolvimento de soluções que contri-

buem para melhoria contínua dos nossos pro-

cessos, em especial de captação, retenção e 

aprendizagem.

No ano de 2018, a Diretoria de TI concluiu 35 

projetos novos, além de diversas manutenções 

evolutivas nos sistemas já existentes.

Data Center  
Hewlett-Packard Enterprise

Suporte Integral  
aos Usuários

Na educação presencial, para garantir maior 

segurança nos lançamentos de notas e frequência 

dos alunos, foi desenvolvido um projeto para gera-

ção de um autenticador, via QR Code, que valida 

os registros de nossos docentes e impede que 

os lançamentos sejam feitos equivocadamente.

Geração de um  
Autenticador via QR Code

Uma evolução de recurso implantada é o pro-

jeto de transmissão de aulas em HD em todos 

os nossos estúdios, o que, sem dúvida, trouxe 

impacto direto na qualidade de aprendizagem 

de nossos alunos.

Somente no segundo semestre foram desen-

volvidos 14 novos projetos voltados exclusiva-

mente para otimizar os processos de captação 

de educação presencial e a distância.

Destacam-se, na vertente de Educação a Distância, 

dois projetos disruptivos na área acadêmica. Um 

deles é o lançamento do LMS (Learning Manage-

ment System - Sistema de Gestão de Aprendiza-

gem) próprio denominado STUDEO, com tecnolo-

gias focadas na experiência acadêmica de nossos 

estudantes, que podem realizar seu aprendizado 

em qualquer local ou dispositivo, desde que este-

jam conectados na internet.

Outro projeto bastante relevante se refere à digita-

lização de provas. Com a nova plataforma, todos os 

polos enviam as provas no formato digital e a tec-

nologia realiza a correção das questões objetivas, 

permitindo ao time pedagógico da sede avaliar e 

inserir as notas das questões subjetivas. Ao final, as 

notas são integradas automaticamente em nosso 

sistema de gestão acadêmica.   

Transmissão de Aulas em HD Otimização dos Processos  
de Educação Presencial  
e a Distância

Projetos Disruptivos  
em Educação a Distância

Tivemos avanços significativos nas áreas de ges-

tão relacionadas aos setores Financeiro e de 

Serviços Compartilhados, com ganhos de escala 

e produtividade, e busca contínua da melhoria 

dos processos, visando ao aumento da quali-

dade na prestação de serviços que suportam 

as atividades da instituição.

Iniciamos vários projetos de automatização de 

processos de Recursos Humanos, Financeiro, 

dentre outras áreas. Como destaque, pode-se 

citar a implantação do módulo de orçamento, 

que já movimenta toda instituição nas práticas 

de planejamento para o ano de 2019.

Avanços significativos nas 
Áreas Financeiras e Serviços 
Compartilhados

APREN
DIZ

AG
EM

EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL

CAPTAÇÃO

STUDEO  
(LMS PRÓPRIO)

ORÇAMENTO
PROVAS 
DIGITALIZADAS

TECNOLOGIAS DE 
AUTOMAÇÃO DE P.S

APOIO AO 
COMERCIAL E  
AO MARKETING

TRANSMISSÃO DE 
AULAS EM HD

PILARES 
ESTRATÉGICOS
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Uma Gestão de Recursos 
Humanos em Prol das Pessoas

Uma grande empresa se faz com uma grande equipe. Os benefícios oferecidos pelas 

empresas são grandes atrativos no momento do recrutamento e da seleção de colabo-

radores e sempre trazem vantagens para ambos – empresas e colaboradores.

Para os colaboradores, oferecem vantagens que facilitam e melhoram a qualidade de 

vida, além de proporcionar um ambiente de trabalho mais agradável. Para as empresas, 

há um significativo aumento da produtividade e melhora na retenção dos talentos.

Cesta básica 
(alimentação)

Programa 
de bolsa de 
estudos e 

incentivo à 
educação

Plano de saúde 
parcialmente 

subsidiado 
para o 

colaborador

No grupo 
Unicesumar 
há vários 
benefícios 
oferecidos a 
colaboradores, 
tais como:

388 
treinamentos

+2000 h 
treinadas

Em 2018 oferecemos 
aos colaboradores  

carga horária total de 
treinamento

GRI 102-8
GRI 401-2

3269  
COL ABOR ADORES

em 2018 
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Cuidar das Pessoas é Compromisso 
da Unicesumar

As Nossas Estrelas

Capacitar e treinar colaboradores é fundamental 

para o crescimento da empresa e para o aperfei-

çoamento pessoal e profissional de cada integrante 

desta grande equipe. Isso porque o mundo e a 

educação estão em constante mudança. O impacto 

de tal investimento afeta toda a comunidade.

Gratidão aos colaboradores de longa data

“Comecei minha carreira em 1993, como professor nos cursos de Administração e 

Informática e, no ano seguinte, de Direito. Admiro o grupo pela criação de metodo-

logia própria e pelo modelo de gestão da educação, diferente de outras instituições. 

Para mim é um orgulho ter vivenciado a trajetória da Unicesumar e me sinto parte 

dessa história”.

Ricardo César Gardiolo
Professor

“Entrei em 1989, quando era só Colégio Objetivo e vi a construção da instituição. 

Hoje trabalho na reitoria e amo estar com a família Matos. Para mim, a Unicesumar 

é como uma casa com uma quantidade enorme de irmãos. Quando olho para 

o tamanho do grupo fico feliz. Depois de todos esses anos, fiz minha graduação 

em Recursos Humanos e MBA em Gestão de Pessoas pela EaD. Era um sonho 

e consegui realizar. Resumindo, amo trabalhar aqui”.

A cerimônia “Estrelas da Casa” é o momento em que a Unicesumar demonstra gratidão aos colaboradores que 

estão na instituição há 5, 10, 15, 20 e 25 anos, com prêmios específicos a partir de cada tempo de trabalho. A 

homenagem é uma maneira de reconhecer o valor e a perseverança dos nossos colaboradores.

Marcília Aparecida Ribeiro Pezarini 
Copeira 

A copeira Marcília Aparecida Ribeiro Pezarini, que trabalha há 29 anos na Unicesumar e o professor de Direito Ricardo 
César Gardiolo, há 25 anos, se orgulham de ter participado desde o início do desenvolvimento da instituição.

Motivação Promovida  
pelo Clima Organizacional
Em 2018, desenvolvemos inúmeras ações que contribuíram para melhorar o clima organizacional e 

motivar os colaboradores, entre elas:

Ações motivacionais, 
resgate dos pilares que 
regem a instituição, 
atividades esportivas.

Almoço e celebração 
interativa para o 
colaborador.

Treinamento sobre 
administração de 
tempo para as mães.

Dia recreativo 
para os filhos dos 
colaboradores.

Mensagens 
motivacionais e 
gravações em vídeo 
com colaboradores 
pais e seus filhos sobre 

Transmissão dos 
jogos em auditórios da 
Unicesumar para os 
colaboradores, com 
pipoca e refrigerante.

Incentivo de troca 
de mensagens entre 
colaboradores amigos.

Campanhan do 
Colaborador

Dia do 
Trabalhador

Comemoração  
Dia das Mães

Dia  
das Crianças

Comemoração  
Dia dos Pais

Copa  
2018

Dia  
do Amigo

Programa de Acolhimento 
e Relacionamento do novo 
colaborador.

PAR

Outubro Rosa 
Novembro Azul

GRI 404-1
GRI 404-2
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ATENDIMENTO AO 
CONSUMIDOR: Unicesumar  
é indicada ao Prêmio Época

O grupo Unicesumar demonstra respeito aos seus 
clientes. No que se refere aos canais de atendimento, 
como reconhecimento de nossa atuação responsável 
e preocupada com a comunicação transparente, ética 
e assertiva, pelo segundo ano consecutivo estivemos 
entre os finalistas do Prêmio Época – Reclame Aqui 
na categoria Educação – Universidades e Faculdades, 
que tem como objetivo apontar as empresas que 
melhor atendem seus consumidores. Oscar  

do Atendimento  
Brasileiro

Com 100% das reclamações atendidas e 

um índice de solução de 80%, a Unicesu-

mar tem os melhores indicadores entre seus 

concorrentes. O Prêmio Época, considerado 

o “Oscar” do atendimento brasileiro, foi criado 

para incentivar as empresas a buscar exce-

lência no atendimento, realizando esforços 

para melhorar o relacionamento com o con-

sumidor por meio do aprimoramento de seus 

processos e, consequentemente, da solução 

de problemas de seus alunos.

Em 2018 a Unicesumar foi 
premiada, pela segunda vez 
consecutiva, entre as melhores 
instituições na categoria 
Educação - Universidades  
e Faculdades
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No Combate 
à Corrupção, 
Unicesumar Lança 
Campanhas de 
Conscientização 
No momento em que a corrupção foi pauta em todo o 

Brasil, o grupo Unicesumar trabalhou, no mês de outu-

bro de 2018, duas campanhas educativas voltadas ao 

combate à corrupção: “Vota Bem” e “Cola Não Rola”. 

Ambas foram veiculadas nas mídias digitais, além de 

ações realizadas diretamente com os alunos.

Este vídeo mostra, por meio de uma atuação, como seria um 

profissional que passou todos os anos da graduação ‘colando’ 

nas provas. Foi uma forma que a Unicesumar encontrou para 

impactar os alunos, provocando refletir sobre a conduta deles 

em sala de aula, como cidadãos e futuros profissionais. O vídeo é 

uma forma de combater as “pequenas” atitudes corruptas prati-

cadas por muitas pessoas e, por vezes, de forma inconsequente.

Cola	Não	Rola:	Que	Tipo	de	Profissional	Você	Quer	Ser?

2359  
I N S C R I T O S

GRI 102-17

GRI 205-2

O Brasil possui mais de 147,3 milhões 

de eleitores, segundo o Tribunal 

Superior Eleitoral do Brasil (TSE). 

Como forma de instruir sobre a 

importância do voto consciente nas 

eleições de 2018, a Unicesumar dis-

ponibilizou, em parceria com o Insti-

tuto Mude, um curso online gratuito 

sobre cidadania e seu exercício no 

combate à corrupção.

Democracia e Papel do Congresso Nacional

O Instituto Mude participou ativamente na cam-

panha que elaborou as “10 medidas Contra a 

Corrupção”. Agora, aliado ao “Transparência 

Internacional” e a outras organizações, como 

a Unicesumar, ofereceu à população um maior 

entendimento do cenário político nacional atual.

O curso abordou questões como democracia 

e informações sobre as medidas de combate à 

corrupção, além de um histórico que mostra o 

papel do Congresso Nacional no país.

 

Formato do Curso

Os alunos tiveram acesso a 20 aulas, divididas 

em dois módulos, com duração de 10 a 15 minu-

tos cada. O objetivo foi capacitar a população 

para eleger candidatos dispostos a mudar o 

quadro de corrupção do país. 

Curso Online sobre 
Cidadania e Voto 
Consciente



72 73

MUDE-SE: Uma Campanha  
que Inspirou Transformações
Colaboradores foram 
desafiados a participar de 
ações de transformação 
com foco em ações 
individuais.  
  
Os resultados foram 
surpreendentes!

Este material mostra atitudes de vários colaboradores desafiados a sair da “zona 
de conforto” para realizar ações ambientais, exercícios físicos, doações de sangue, 
matricular-se em um curso, entre outras. Assista ao vídeo.

Etapa Atitude Nesta fase, os colaboradores foram desafiados a tomar uma atitude e sair 
da zona de conforto. As ações foram as mais diversas, como:

A Campanha “Mude-se – Semeie” foi uma iniciativa da Pró-Rei-

toria Executiva de EaD voltada para o aprendizado de 10 lições 

e teve como objetivo a transformação, fazendo a diferença na 

vida dos colaboradores por meio de temas que incentivaram o 

desenvolvimento pessoal e profissional.

As etapas foram divididas em: Essência, Excelência, Equipe, Ousa-

dia, Propósito, Gratidão, Preparação, Confiança, Atitude e Inovação. 
Etapa Equipe  
Neste estágio, os colaboradores 
experimentaram a importância do 
trabalho em equipe e se aventuraram 
em passeio ao Tiro de Guerra e 
participação em Oficina de Música.

Etapa Gratidão 
Árvore da Gratidão, composta com mensagens de gratidão escritas pelos 
colaboradores.

“A cada etapa repensava minhas ações e, ao longo dos meses, acabei fazendo 

uma autoanálise, o que me ajudou a conquistar uma mudança interna. Além 

disso, a atitude do William – Pró-Reitor Executivo de EaD –  em nos trazer men-

sagens fez a gente criar um vínculo com a pessoa dele, mesmo estando longe. 

Hoje, ele é uma referência como líder e o admiro muito”.

“Através dos ensinamentos, fui percebendo algumas mudanças em minhas 

ações que me influenciaram a ser uma pessoa melhor pois, automaticamente, 

passei a ter novas atitudes na minha rotina e isso fez muita diferença para mim”.

Kelli Renata da Silva
A mediadora relata que a campanha 
fez com que ela saísse da zona de conforto

Camila Carolina Veiga Rosetim
A analista de processos relata que o Mude-se foi uma inspiração: 

Depoimentos

14

1 63 226

2 2 26 106
doações de 

sangue

pedido de 
casamento

 inícios de 
cursos

ações 
ambientais

ações voltadas ao 
complemento de 

renda

atitudes de se 
exercitar

doações de 
cabelo

novos 
youtubers

atitudes de 
emagrecer e 

parar de fumar

ações sociais
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SUSTENTABILIDADE: Fachada de Vidro 
Refletivo Aproveita Iluminação Natural
O bloco 11, que reúne as funções administrativas e a Reitoria do grupo Unicesumar, em Maringá, foi 

construído com fachada de vidros refletivos a fim de aproveitar a luminosidade externa e diminuir a 

troca térmica, melhorando a eficiência dos equipamentos de ar-condicionado.

Eficiência Energética na Redução  
de Impacto ao Meio Ambiente
O grupo Unicesumar utiliza novas tecnologias para reduzir o impacto no meio ambiente e gerar eco-

nomia de recursos não renováveis. Das novas construções a pequenas práticas, temos o compromisso 

com a sustentabilidade ambiental como parte da nossa missão.

Medidas de Redução de Impacto Unicesumar

Ar-Condicionados 
novos do modelo 
Inverter

●Testes de veículos 
elétricos para  
rondas no Campus 
para substituir 
veículos movidos  
à combustão

●Aquecedor 
Solar para 
aquecimento 
da Piscina

●Geradores 
Eólicos no 
Bloco 11 de 6 
KW de geração 
de energia  
por hora

Toda iluminação 
do Campus em 
LED, que gera 
economia de 
aproximadamente 
50% em relação às 
convencionais

● ●Diariamente são 
feitas rondas pela 
segurança patrimonial 
para desligar luzes 
e equipamentos que 
ficaram ligados após  
o término das aulas.

●Geradores 
Fotovoltaicos 
de 20 KW de 
geração de 
energia por 
hora

GRI 302 -4

GRI 302 -4
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Gerenciamento de Resíduos  
Incentiva Práticas Sustentáveis 

A prática do gerenciamento de resíduos ajuda uma 

empresa a cuidar do meio ambiente e a ser sus-

tentável. No grupo Unicesumar, incentivamos os 

colaboradores a reciclar, reutilizar ou descartar os 

materiais de forma adequada.

A implementação de boas práticas de gerencia-

mento de resíduos também traz benefícios para 

a instituição em outros diferentes aspectos. Nesta 

perspectiva, estrutura e processos da Unicesumar 

estão alinhados com as necessidades ambientais.

Resíduos domésticos (classe D) que 
geram em torno de 20ton/mês são 
destinados a aterro sanitário certificado

Resíduos da área de saúde (classe A, 
E, A/3, A/5) que geram em torno de 
300kg/mês

Resíduos químicos (classe B) geram 
em torno de 50kg/mês, são destinados 
para empresa certificada

Resíduos contaminados, gerados pela 
construção civil (latas de tinta vazia, 
gesso, lã de vidro, isopor, lâmpadas, são 
descartados em torno de 1300 kg/mês

Todo o material descartado é encaminhado para empresas contratadas  
que	possuem	certificação	de	descarte	responsável.

RECICLÁVEIS GERADOS  
PELA INSTITUIÇÃO

➔Fazemos	
parcialmente  
a coleta seletiva 
dentro da 
instituição, 
utilizando lixeiras 
específicas	para	
a separação 
adequada  
dos itens.

➔PAPELÃO
4000 kg/mês  
destinados para 
reciclagem

➔PLÁSTICO
600 kg/mês
destinados para 
reciclagem

➔METAL
400kg/mês  
destinados para 
reciclagem

➔VIDRO
500kg/mês 
doados para 
cooperativas  
de reciclagem

➔SUCATA	 
ELETRÔNICA  
400kg/mês 
doados para 
cooperativas  
de reciclagem

GRI 301-1
GRI 301-2
GRI 306-2
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IMPACTO 
SOCIAL E 
COMUNITÁRIO

Transformar o mundo é uma tarefa gigantesca. Por onde 

começar? Estamos fazendo nossa parte mobilizando 

pessoas, recursos e criatividade em favor de uma sociedade 

mais justa e com oportunidade para todos. Nossos projetos 

extrapolam as salas de aula e alcançam milhares de pessoas 

dentro e fora da Unicesumar.
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O PROPÓSITO DE UMA 
INSTITUIÇÃO SOCIALMENTE 
RESPONSÁVEL 

Fomentar e potencializar as ações de impacto social 

utilizando os princípios do empreendedorismo e da inovação 

para criar valor econômico e social visando a atender as 

necessidades da sociedade.

Unicesumar  
Potencializa Ações 
Sociais de Forma 
Inovadora 

Como um grupo de educação de excelência, reconhecemos 

nossa responsabilidade perante as questões sociais. Desenvol-

vemos e apoiamos uma diversidade de projetos como forma 

de ajudar na geração de impacto positivo por meio da prática 

da Responsabilidade Social.

Contribuímos de maneira significativa para o desenvolvimento 

da comunidade e sociedade como um todo por meio do ensino, 

dos projetos de extensão e de uma ampla gama de ações 

realizadas por nossa equipe de colaboradores, alunos e ex-alu-

nos. Dentre as diversas atividades de cunho social, ambiental, 

cultural e educacional, destacamos algumas que você terá 

oportunidade de conhecer a seguir.
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ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES  
DA COMUNIDADE
A Unicesumar desempenha um papel funda-

mental no atendimento à comunidade interna e 

externa por meio das clínicas, do posto de saúde 

e dos atendimentos em hospitais da região. Isso 

coloca a instituição como agente fomentador 

do aprendizado humanizado de grande impacto 

na vida e saúde de toda a comunidade, além 

de contribuir para o desenvolvimento das com-

petências profissionais necessárias aos nossos 

alunos.

A Unicesumar realiza, em média anual, 100 mil atendimentos em 
clínicas de odontologia, fonoaudiologia, fisioterapia, bem como hospital 
veterinário, Núcleo de Prática Jurídica, Extensão do Juizado Especial Cível 

Número de Atendimentos nas Clínicas da Unicesumar 

Fonoaudiologia Odontologia

Psicologia

RadiologiaEstética
Número de 
atendimentos 
realizados pela equipe 
e alunos Unicesumar - 
Ambulatório - Hospital 
Municipal Maringá.

*2018 Fevereiro a Setembro

Nutrição

1137

1355 373

Fisioterapia

1380811809

9336

47110

9292

A Unicesumar possui convênio com mais de 14 Unidade Básicas de Saúde em Maringá

5 hospitais de Maringá e Região possuem 
convênio com a Unicesumar. Apenas no Hospital 
Municipal, até outubro de 2018 foram:

Número de atendimentos realizados  
por alunos Unicesumar no Ambulatórios 
Habilidades UBS Aclimação

Unicesumar Realiza Reformas em Hospitais  
e Unidades de Saúde da Região

A Unicesumar contribuiu com 
obras de reforma estrutural e 
compra de materiais hospitalares 
de dois hospitais e quatro 
Unidade Básica de Saúde, 
localizados na região de Maringá.

UNIDADES REFORMADAS:

- Hospital Municipal de Maringá

- Hospital Municipal de Paiçandu

- UBS Pinheiros

- UBS Aurora

- UBS Flores

- UBS Marialva

6972

2261
atendimentos

atendimentos

GRI 203-1

GRI 203-1

Com essa contribuição, a Unicesumar reforça 

o compromisso com a sociedade, melho-

rando a vida da comunidade que necessita 

do atendimento médico na região.

Investidos
+ R$ 500 mil
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Centro Judiciário  
de Solução de Conflitos 

O	Projeto	de	Extensão	do	CEJUSC	(Centro	Judiciário	de	Soluções	de	Conflitos)	 
na	Unicesumar	tem	a	finalidade	de	oferecer	à	comunidade	soluções	de	conflitos	
e	problemas	judiciais	de	maneira	acessível,	simplificada,	justa	e	eficaz.

O CEJUSC foi desenhado a partir das diretrizes da Política Judiciária Nacional 
de	Tratamento	Adequado	de	Conflitos	com	base	na	Resolução	nº	125/2010	do	
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Atividades Multidisciplinares
O projeto desenvolve atividades multidiscipli-

nares com alunos do Mestrado em Ciências 

Jurídicas e dos cursos de graduação em Direito, 

Psicologia, Serviço Social e Teologia, com o 

objetivo de avaliar conflitos familiares, infanto-

juvenis, escolares, imobiliários e contratuais.

Em 2018 foram 
realizadas:

1333
sessões de mediação (pré
e processual) e audiências

de conciliação

655
pessoas atendidas

286
atendimentos 

cidadania e justiça

GRI 203-1
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BOLSAS DE ESTUDO: Equidade Social 
por Meio do Acesso à Educação

Convênios com  
Organizações do Terceiro Setor

Buscamos transformar a realidade social e gerar 

oportunidades para a redução das desigualdades 

entre os cidadãos por meio do acesso à formação 

acadêmica e profissional de qualidade. 

 

A instituição busca se consolidar como alternativa 

de promoção social a partir da oferta de bolsas de 

estudos, descontos, convênios e da adesão a pro-

gramas governamentais voltados para graduação 

e pós-graduação.

Incentivos ao Ensino Promovidos  
pela Unicesumar

Em 2018, muitas pessoas ingressaram no ensino 

superior por meio dos convênios governamentais, 

doações espontâneas de bolsas institucionais e 

descontos oferecidos pela Unicesumar.

O grupo Unicesumar possui convênios com algu-

mas instituições do Terceiro Setor com o obje-

tivo de promover a inclusão social de pessoas 

que vivem em situação de vulnerabilidade social. 

Oferecemos bolsas de estudo, apoio logístico e 

oportunidades de trabalho em conjunto.

Total
Institucional 

23252

Total
Governamental 

9572

Bolsas de Estudos Institucionais

Bolsas de Estudos Governamentais

* De 50% a 100% 
de desconto

Projeto Cidade Refúgio é uma comunidade terapêutica de 

apoio à população de rua que oferece tratamento e recupe-

ração, promovendo retorno ao convívio social e profissional.

A Missão Vida é o primeiro Centro de Recuperação de Men-

digos do Brasil, fundada em 1983. Atualmente, desenvolve 

atividades voltadas para a população carente em Anápo-

lis, Brasília, Uberlândia, Camaçari, Governador Valadares, 

Saquarema e Londrina.

Jovens Com Uma Missão (JOCUM) é uma missão interna-

cional empenhada na mobilização de jovens para o traba-

lho missionário e social, atuando em escolas, resgate de 

crianças em risco, recuperação de dependentes químicos, 

desenvolvimento comunitário, entre outros.

A OPEM é uma entidade que desenvolve várias iniciativas 

de impacto religioso e social para a comunidade local. 

Marev é uma organização sem fins lucrativos que tem por 

finalidade principal o acolhimento a pessoas com transtor-

nos decorrentes do uso, abuso ou dependência de subs-

tâncias psicoativas e suas respectivas famílias. 

O CER é uma instituição que presta acolhimento e desen-

volvimento de restauração para pessoas em situação de 

risco e dependentes químicos e alcoólicos. 

Associação Projeto Cidade Refúgio / Belo Horizonte – MG

Associação Missionária Evangélica Vida - Missão Vida / Anápolis – GO

Jovens com uma Missão – JOCUM

Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá (OPEM)

Associação Maringá Apoiando a recuperação de Vidas (Marev)

Centro Evangélico Restauração (CER)

GRI 203-1

2977
beneficiados

6980
beneficiados

2592
beneficiados

Educação a Distância
(PROUNI)

Educação 
Presencial

Educação Presencial
(PROUNI / PROMUBE)

Educação 
a Distância

20275
beneficiados
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MOSTRA DE PROFISSÕES:  
Oportunidade de Conhecer as 
Diferentes Possibilidades de Atuação 

Presente de Natal Unicesumar

A Mostra de Profissões é uma concepção do Rotary 

de Maringá, em parceria com a Unicesumar, o Núcleo 

Regional de Educação de Maringá e o Transporte Cole-

tivo Cidade Canção (TCCC).

Realizada no 2º semestre de cada ano, a Mostra tem 

como objetivo proporcionar aos alunos do Ensino Médio 

e à comunidade em geral a oportunidade de conhecer 

um pouco mais sobre cursos dos diferentes níveis de 

formação em relação ao mercado de trabalho e à expe-

riência profissional necessária.

O curso online e gratuito em Língua Brasileira 

de Sinais (Libras) foi oferecido pela Unice-

sumar como um presente de fim de ano à 

sociedade brasileira, com o objetivo de pro-

mover a inclusão por meio da comunicação.

PROJETOS EDUCACIONAIS

Por Edição:

Visitas Guiadas 
Ao chegarem à Fazenda BIOTEC/Unice-

sumar, as crianças são conduzidas  pelos 

seus diferentes setores através de uma visita 

guiada por monitores, que são alunos da 

graduação. Em cada setor, participam de ati-

vidades, observam e acompanham a rotina, 

agregando conhecimento de forma lúdica.

Meio Ambiente: Repensar, 
Recusar, Reduzir, Reutilizar  
e Reciclar
Nos setores, sob a responsabilidade do 

PPGTL, são promovidas ações que envol-

vem o “Projeto Repensar”, focado em dis-

cussões sobre os 5 Rs (Repensar, Recusar, 

Reduzir, Reutilizar e Reciclar), por meio de 

palestras interativas, brincadeiras, pinturas 

e teatro, com o objetivo de sensibilizar as 

crianças sobre os cuidados com o meio 

ambiente.

1000 crianças de escolas da rede 
pública da região são envolvidas  
a cada edição do projeto

117 mil

8000

30 mil

80 30

inscritos

visitantes

matriculados

profissões 
apresentadas

cidades 
presentes

Escola na Fazenda Permite  
que Alunos Aprendam Brincando
O Projeto de Extensão “Escola na Fazenda” (BIO-

TEC/Fazenda Unicesumar) leva alunos da rede 

pública a conhecer e aprender como funciona a 

rotina de uma fazenda. O “Escola na Fazenda” tem 

a participação do Programa de Pós-graduação em 

Tecnologias Limpas (PPGTL) em conjunto com os 

cursos de graduação em Agronomia e Medicina 

Veterinária. Este projeto acontece duas vezes ao 

ano, paralelamente às edições do Dia de Campo 

Unicesumar, tanto de verão quanto de inverno.

O simples gesto de se comunicar do Papai Noel 
causa grande impacto na criança. O filme “Um pre-
sente de Natal para você” mostra o quão especial 
é aprender algo novo.

Assista  
ao filme
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Um Dia de Campo Voltado à Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente

FOCA NA CARREIRA:  
Ação com Alunos de Escolas Públicas 

Os visitantes podem conferir os resultados de 

diversas pesquisas desenvolvidas na Fazenda 

Experimental e participar de palestras que versam 

sobre temas relacionados à agricultura, pecuária 

e ao meio ambiente. Desde 2014, o PPGTL atua 

na organização e participação no Dia de Campo 

da Unicesumar, juntamente com os cursos de 

graduação em Agronomia, Medicina Veterinária, 

Engenharia Ambiental e Sanitária, Ciências Bioló-

gicas e Gestão Ambiental (EaD). Além dos cursos 

de graduação e do PPGTL, empresas parceiras 

também participam da organização do evento.

O Programa Foca na Carreira é oferecido nas escolas de Ensino Médio do estado do Paraná com o 

objetivo de incentivar o aluno a refletir sobre sua escolha profissional por meio de técnicas, jogos e 

palestras realizadas por psicólogos, dentro de sala de aula. 

Dia do Campo tem edições no Verão e no Inverno:
São 4.000 visitantes em cada edição, entre alunos, professores, 

técnicos agrícolas e produtores rurais da região.

Treinamento e Capacitação para o Terceiro Setor
A Unicesumar contribuiu para o fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais capacitando as orga-

nizações do Terceiro Setor por meio dos projetos apresentados a seguir. 

Orientações Sobre Como 
Escolher	uma	Profissão
As atividades incluem orientações sobre 

como escolher uma profissão e informa-

ções a respeito do mercado de trabalho. 

Iniciado em 2011, o Programa sempre 

atuou em Maringá e região, expandindo 

para Curitiba em 2016 e Londrina e Ponta 

Grossa a partir de 2017.

Tour Institucional
O Foca na Carreira - Tour Institucional possibilita que os alunos do 3º 

ano do Ensino Médio tenham a oportunidade de conhecer de perto 

clínicas e laboratórios de diversos cursos, por intermédio de uma visita 

guiada pelo Campus. Esse tour pretende proporcionar um direciona-

mento profissional por meio do contato com a realidade acadêmica. É 

um programa de relacionamento entre a Instituição e os alunos do Ensino 

Médio, procurando auxiliar na escolha mais adequada às aspirações e 

afinidades dos estudantes. 

CAPACITA OSC – Ciclo de Capacitação para Organizações da Sociedade Civil     

O projeto visa a promover a capacitação de acadêmicos e profissionais do terceiro setor por meio de palestras e trei-

namentos realizados com profissionais de referência na área de gestão e desenvolvimento de projetos, promovendo 

espaços de diálogo e interação. 

0 10000 20000 30000 40000 50000

Um Dia de Campo Voltado à Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

784

2.479

2.402

1.829

45.677

47.444

46.675

Projetos de construção, acessibilidade e design

Histórico de alunos atendidos pelo Foca na Carreira

178
agentes do Terceiro Setor 

foram capacitados em 2018
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Gesta	Social	–	Fortalecer	Atuação	Profissional	das	Entidades	

O objetivo do projeto é fortalecer iniciativas e movimentos sociais dando condições para o desenvol-

vimento e a formalização de suas práticas e melhorar seu funcionamento. 

Por meio do projeto, dirigentes e voluntários de movimentos sociais e organizações que atuam infor-

malmente têm acesso a temas relacionados à gestão e prestação de serviços, o que leva a um maior 

engajamento por meio do planejamento e da instrumentalização de suas práticas.

Apoio e Desenvolvimento do Terceiro Setor 

Este projeto busca dar suporte para o fortalecimento institucional das Organizações da Sociedade 

Civil (OSC), representadas pela Associação Maringaense de Organizações da Sociedade Civil (AMOSC), 

auxiliando na estruturação e execução de seus objetivos, com foco na  sustentabilidade político-institu-

cional e financeira das entidades. A AMOSC se constitui como um espaço para convívio e para troca de 

experiências do setor. A parceria proporciona aos alunos da Unicesumar uma interação que colabora 

tanto para a formação quanto para a identificação de oportunidades disponíveis no mercado. 

Associação Maringaense 
de Organizações  
da Sociedade Civil

PROJETOS CULTURAIS

MUSEU: Um Espaço de Preservação  
da História

Um passeio pela Casa do Pioneiro, Tulha 
Cafeeira e Espaço do Automóvel
O museu multidinâmico alia história e tecnologia para relatar 

o desenvolvimento da cidade desde o seu surgimento até os 

dias atuais, a partir de três unidades que se complementam: 

Casa do Pioneiro, Tulha Cafeeira e o Espaço do Automóvel. 

12 351 970
organizações profissionais 

registrados em 
carteira

voluntários 
ativos

Investimos em projetos culturais para 

consolidar nossa atuação como agente 

promotor de educação para a sociedade. 

O Museu Unicesumar, inaugurado em 

outubro de 2011, foi criado para preservar 

a história de Maringá e de seus pioneiros. 
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RÁDIO: Programação Estimula  
a Cidadania e a Cultura

TV: Jornalismo com Foco na Educação  
e no Desenvolvimento do Senso Crítico

A Rádio Universitária Unicesumar (RUC FM) é uma 

emissora que tem como compromisso a veiculação 

de programas educativos que estimulam o desen-

volvimento da cidadania, arte e cultura, voltados 

às questões regionais, com a finalidade de prestar 

serviços à comunidade, divulgando informações 

e projetos relevantes para o público.  

Música de Qualidade e  
Notícias de Interesse da Comunidade
Alunos dos cursos da área de Comunicação partici-

pam do desenvolvimento da programação, que traz, 

além de notícias de interesse da comunidade, músi-

cas de produção regional, mpb, pop-rock, samba 

soul, reggae, rock, pop internacional e world music.

Retransmissora do Canal Futura, a TV Unicesumar 

tem como premissa o caráter educativo em suas 

produções jornalísticas, as quais visam a incenti-

var a discussão sobre o temas fundamentais para 

o exercício do senso crítico dos telespectadores 

(alunos, professores e população da região).

Museu de Portas Abertas
O Museu Unicesumar abre as portas para diversas entidades, entre 

elas: escolas públicas e particulares de Maringá e região, ONGs, CRAS, 

Centros de Idosos, escoteiros, hospitais, abrigos, fundações, etc. 

17356
visitantes

2018
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Orquestra Filarmônica Leva Música  
ao Alcance de Todos

A Orquestra Filarmônica Unicesumar (OFUC) foi criada 

pelo Reitor Wilson de Matos Silva, sob a coordenação 

do Maestro e Diretor Artístico Davi Oliveira, e realizou sua 

sua primeira apresentação em 2003, nas dependências 

da própria instituição.

Pontos Altos da Trajetória  
da Filarmônica
A Filarmônica já gravou diversos CDs e DVDs ao vivo em 

Maringá e outras cidades. Alguns momentos marcaram a 

trajetória da OFUC. Um deles foi a gravação do espetáculo 

“Temas de Filmes” em 2012 no Teatro Guaíra de Curitiba-PR, 

com a capacidade do teatro esgotada. Outros pontos altos 

na história da OFUC foram a presença do maestro Roberto 

Tibiriçá conduzindo a Orquestra no “Festival Tchaikovsky” 

em 2016; e a participação do cantor popular brasileiro 

Lenine cantando suas canções junto com a Filarmônica. .

Orquestra conta com Programa  
de	Concerto	Diversificado

A OFUC executa um programa de concerto diversificado, 

com obras sinfônicas, populares nacionais e internacionais, 

trilhas sonoras, entre outras. 

Os concertos temáticos também fazem parte do conteúdo 

inovador da Orquestra, com apresentações didáticas, infan-

tis, operísticas e sacras. 

Composição da Orquestra 
Atualmente são 65 músicos que estão organizados entre 

as sessões das cordas, sopros e percussão sinfônica, além 

da equipe administrativa e de produção do DCA – Depar-

tamento de Cultura e Artes da Unicesumar.

Seu corpo artístico é formado por bolsistas do Projeto de 

Extensão da Unicesumar, os quais são profissionais da área 

com formação superior, estudantes de Música e músicos 

de outras áreas do conhecimento. 

Títulos pela Missão de Levar  
Música ao Público 
A Filarmônica, que é movida pela missão de levar a música 

ao alcance de todos, recebeu títulos entregues pelo poder 

legislativo municipal e estadual justificados pela relevância 

de sua atuação.

 apresentações
Apresentações  
e Público  
da Filarmônica 
Unicesumar

+400

+33 mil
espectadores
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Ações e Incentivos da Unicesumar às comunidades 
de Imigrantes e Refugiados
•	 ➔Doações de bolsas de estudos para imigrantes e refugiados 

ligados a AERM.

•	 ➔Atendimento aos imigrantes e refugiados, em especial, àqueles 

vinculados a Associação de Refugiados do Município de Maringá, 

na prestação de orientação jurídica, por meio do CEJUSC CID, 

na área de direito internacional, direito empresarial, direito do 

trabalho e todas as demais áreas relacionadas..

PROJETOS SOCIAIS

Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável 

Mais de 70 alunos  
foram formados nos cursos  
de	qualificação	de	Costura,	

Conserto, Servente de 
Obras e Doméstica  

com habilidades  
para cozinha.

Imigrantes e Refugiados Recebem 
Capacitação e Bolsas de Estudo
Com a meta de ampliar a participação nos projetos vin-

culados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-

vel (ODS), bem como contribuir para o reconhecimento 

positivo dos imigrantes, a Unicesumar desenvolveu o 

Programa de Apoio aos Imigrantes e Refugiados (PAIR), 

dedicado ao avanço da equidade, com foco em servir 

de base para ações institucionais dedicadas ao apoio 

desse público.

Associação dos Estrangeiros Residentes  
na Região de Maringá
Por meio de uma parceria com a Associação dos Estran-

geiros Residentes na Região Metropolitana de Maringá 

(AERM), a Unicesumar oferece cursos de qualificação 

gratuitos aos imigrantes e refugiados da região de Maringá.

O haitiano Dukkens chegou no Brasil há três anos. Para ele, estar cursando o terceiro 

ano em Tecnologia da Informação, é a realização de um sonho. 

“No meu país, muita gente tem vontade de estudar, mas não tem oportunidade. Logo 

que cheguei aqui, pensei em buscar um emprego e também procurei uma vaga em 

uma instituição de ensino. Graças à bolsa de estudos que ganhei da Unicesumar, 

pude realizar meu sonho”. Ele enfatiza que, com a graduação em TI, enxerga um futuro 

melhor para ele e para a sua família.

52 imigrantes e refugiados foram atendidos na orientação  
jurídica para processo de nacionalização.

Programa de Apoio aos Imigrantes e Refugiados
O Programa de Apoio aos Imigrantes e Refugiados traz uma contribuição ímpar para a sociedade de forma global, na medida 

em que fomenta o engajamento da comunidade - por meio dos alunos -, e da instituição com ações de impacto, minimizando 

o preconceito e a desigualdade ao promover o protagonismo a esses cidadãos, por meio da inclusão profissional e social. 

GRI 203-1

GRI 102-11

Qual o caminho para mudar o mundo? 

Há muitas respostas, mas entendemos 

que os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da ONU são uma 

trilha estrategicamente importante 

para a resolução das questões fun-

damentais das nações. A Unicesumar 

atua em prol de um mundo melhor 

para todos por meio dos seus proje-

tos e  tem realizado  um trabalho de 

compartilhamento dos ODS entre os 

alunos, colaboradores e a comunidade.

Fazemos a nossa parte para que as 

metas da agenda mundial sejam alcan-

çadas com êxito até o ano de 2030. 

.

Princípios de 
Responsabilidade dos 
Negócios de Educação
Fazemos parte da comunidade Prin-

ciples For Responsible Management 

Education (PRME), uma plataforma glo-

bal da Organização das Nações Unidas 

(ONU) de engajamento voluntário para 

as escolas de negócios e outras insti-

tuições de ensino superior. 

O planejamento de nossas ações está 

alinhado com os valores disseminados 

tanto pelo PRME quanto pelas ODS e 

percebemos que as ações até aqui 

promovidas tiveram um papel impor-

tante na aproximação da nossa comu-

nidade acadêmica com as demandas 

do mercado atual. 

SAIBA MAIS DO PRME: www.unprme.org/reports/RelatorioSIP.pdf

Bolsas de Estudos para 
Estrangeiros
A Unicesumar também concede Bolsa 

de estudos para Refugiados de Guerra 

e Imigrantes vindos do Haiti e da Vene-

zuela, sendo que em alguns cursos de 

educação superior as bolsas no primeiro 

ano podem chegar a 100% e 50% a partir 

do segundo ano. 
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Programa de Excelência  
na Educação Básica 

O Programa de Excelência na Educação Básica 

(PEEB) é um projeto de extensão do grupo Unice-

sumar, criado sob a perspectiva da metodologia 

colaborativa que abre espaço para aprendizagem 

ativa para a solução de problemas, proposição 

de alternativas, negociações e estímulo ao pen-

samento crítico. 

Avaliações voltadas à Melhoria  
no Desempenho 
As escolas da rede pública da região passam por 

avaliações que visam a promover melhorias no 

desempenho escolar dos alunos e na qualidade 

da educação.

São 103 escolas da rede municipal dos 

municípios conveniadas em que se 

investiga o nível de aprendizagem do 

4º e 5º anos e a gestão da unidade esco-

lar nas dimensões pedagógica, admi-

nistrativa e relação com a comunidade 

interna e externa. Até o momento, já apli-

camos 11.674 avaliações em 15 Centros 

de Educação Infantil (CMEI), em três dos 

municípios conveniados, alcançando 753 

alunos da Infantil IV e V (Sarandi, Floresta, 

Presidente Castelo Branco).
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1 Amaporã

2 Ângulo

3 Doutor Camargo

4 Floraí

5 Floresta  

6 Florida

7 Iguaraçu

8 Itambé

9 Ivatuba

10 Jaguapitã

11 Loanda  

12 Mandaguaçu

13 Mandaguari

14 Marialva

15 Marilena

16 Maringá,  

17 Munhoz de Melo

18 Nova Esperança 

Municípios  
beneficiados	 
pelo PEEB:

19 Ourizona

20 Paiçandu  

21 Planaltina do Paraná

22 Pres. Castelo Branco

23 Querência do Norte

24 Sta Cruz de Monte Castelo 

25 Santa Isabel do Ivaí

26 Santo Inácio

27 São João do Caiuá

28 São Jorge do Ivaí

29 São Pedro do Paraná

30 Sarandi 

31 Uniflor

32 Guarapuava

33 Varginha (MG)  

34 Pará de Minas (MG) 

35 Três Lagoas (MT)

GRI 203-1

CONSULTORIA JÚNIOR: Alunos Ajudam 
Elaborar Declaração de Imposto de 
Renda para a Comunidade
O projeto é desenvolvido por professores, alunos 

da SECONT – Consultoria Júnior – e outros alunos 

voluntários do curso de Ciências Contábeis do 

grupo Unicesumar, e consiste na elaboração da 

declaração de ajuste anual do Imposto de Renda 

Pessoa Física (IRPF) para a comunidade interna 

da instituição, como alunos, professores, colabo-

radores e seus familiares e estende a pessoas da 

comunidade externa que tiveram um rendimento 

anual até 60 mil reais.

Da Prestação de Serviços  
à Arrecadação de Alimentos
Além de contribuir para a integração da teoria e 

prática do curso de Administração, este projeto 

auxilia a comunidade de forma geral. A Instituição 

arrecada alimentos não perecíveis das pessoas 

que recebem apoio na elaboração do seu IRPF 

para doar a entidades.

38 de Imposto de Renda para  
a Receita Federal do Brasil

declarações
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Aprendizagens Compartilhadas  
entre mais de 400 Acadêmicos 
O Programa de Excelência na Educação Básica 

(PEEB) propiciou momentos de reflexão e apren-

dizagens compartilhadas entre mais de 400 alu-

nos e seus professores dos cursos de Mestrado 

em Gestão do Conhecimento, Especialização em 

Gestão Escolar, Gestão em Logística, graduação 

em Sistemas para Internet, Psicologia, Engenharia 

Civil, Engenharia Elétrica, Mecatrônica, Enferma-

gem, Gestão Pública, Direito, Fisioterapia, Ciên-

cias Contábeis, Biomedicina, Recursos Humanos, 

Administração, Pedagogia, Psicologia e Design 

de Interiores.  

Diversidade de Áreas Requer 
Integração dos Saberes
Diante do panorama da educação básica da rede 

municipal, a abertura de espaço para a construção 

coletiva do conhecimento provocada pelo PEEB esti-

mulou os participantes de diversas áreas do conheci-

mento a buscar por instrumentalização teórica e prá-

tica para responder ao grupo com análises e suges-

tões. Os envolvidos se viram desafiados a se avaliar 

enquanto cidadãos, alunos e futuros profissionais. 

O contato com o público externo, as escolas, famí-

lias e representantes da sociedade civil organizada 

e o envolvimento com as atividades de extensão 

como um todo promoveram um rico laboratório 

de experiências. 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Alunos
698

Alunos
6.651

Alunos
6.765

Alunos
7.674

Alunos
12.848

Alunos
10.438

Professores
52

Professores
200

Professores
270

Professores
283

Professores
302

Professores
445

Escolas
12

Escolas
113

Escolas
72

Escolas
98

Escolas
98

Escolas
103

Palestras
5

Cidades
30

Cidades
31

Cidades
31

Cidades
5

Cidades
27

Cidades
31

Total 
1.082 

Total 
6.851 

Total 
7.035 

Total 
8.589

Total 
11.941

Total 
14.125

Palestras 
54 3.984

participantes

Palestras 
54 632 

participantes

Palestras 
0

Palestras 
0

Palestras 
22 

Reconhecimento 
PEEB

Certificação	com	o	Selo	SESI	ODS	2017	e	2018
Selecionado
4th Responsible Management Education Research Conference
5th Responsible Management Education Research Conference

332 
participantes

3.242
participantes

Desde o início do projeto, em 2013,  
já foram impactadas 50.530 pessoas

TROTE SOLIDÁRIO:  
Calouros e Veteranos Realizam Ações  
de Impacto Social em Todo o Brasil
Todo ano, a Unicesumar promove o “Trote Solidário” com calouros dos mais 
diversos cursos. A iniciativa tem gerado forte impacto social e, em 2018, teve 
como foco as comunidades terapêuticas com a temática “Drogas, ação e 
conscientização”, sendo desenvolvida em 50 diferentes cidades do país.

Apresentação musical dos residentes da comunidade 
para todos os participantes (alunos e familiares).

Ação realizada na Casa de Misericórdia em Apucarana 
(PR), que acolhe dependentes químicos. 

Polo de Mafra - SC Polo de Maringá - PR

Polo de Apucarana - PR

Realizado almoço solidário com música ao vivo, ativida-
des desportivas, doação de livros e tour de integração 
na Fundação Hermon de Porto União - SC.

Polo de Porto União - SC

Associação Casa de Acolhimento Restaurando Vidas.

Nova Iguaçu - RJ

1531 participantes
9 polos próprios

37 polos parceiros

Ação realizada no CAPS-AD Indaiatuba. Um dia espe-
cial, com doação de roupas, plantio de 2.952 mudas 
de verduras para a horta comunitária, aula de zumba, 
dança de salão, karaokê, oficina de artes e maquiagem. 
Todos os internos, bem como os moradores de rua que 
frequentam o CAPS, participaram da ação. 

Polo de Indaiatuba - SP

Oficinas de empreendedorismo, agronegócio, admi-
nistração, literatura e música na Associação Maringá 
Apoiando Recuperação Vidas (Marev).
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Projeto Sorrir Leva 
Atendimento Odontológico 
para Comunidade Carente

Em 2016, diante da realidade da comunidade de 2 mil pessoas 
que não tinham atendimento odontológico, a dentista e 
missionária da agência missionária Jovens com uma Missão 
(JOCUM), Gisela Maria Castelle Souza, idealizou o Projeto Sorrir.

2760 340
atendimentos  
de 2016 a 2018

alunos já passaram  
pelo estágio

GRI 203-1

A comunidade dispunha de uma 

estrutura de posto de saúde, porém 

sem equipe e sem atendimento 

odontológico. Foi então que a den-

tista começou os atendimentos. Pos-

teriormente, a Unicesumar tornou-se 

parceira do Projeto Sorrir, dando início 

ao estágio obrigatório dos alunos do 

último ano de Odontologia. 

O projeto é uma excelente iniciativa 

para a humanização do atendimento 

voltado à saúde pública.

PROJETOS DE SAÚDE 
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HUMANIZART: Apresentações Artísticas 
Humanizam os Ambientes Hospitalares
O Projeto Humanizart auxilia na humanização do 

atendimento hospitalar, por meio de música, dança 

e contação de histórias. Desde 2012, os alunos do 

curso de Medicina da Unicesumar realizam apre-

sentações em hospitais, instituições de apoio a 

idosos, unidades básicas de saúde e unidades de 

pronto atendimento.

Apoio Psicológico e Emocional  
aos Pacientes
O Humanizart atua com apoio psicológico e emo-

cional aos pacientes, especialmente, crianças e 

seus familiares, a fim de amenizar o desgaste e a 

ansiedade durante o período de internação.

Música, Dança e Histórias  
para Confortar
A arte, por meio da música, dança e das histórias, 

tem o potencial de trazer à tona boas lembranças da 

infância. Desta forma, o projeto proporciona conforto 

ao paciente e também sensibiliza os profissionais 

da saúde que tanto precisam exercitar o contato 

humanizado com crianças, adultos e idosos que, 

por causas distintas, estão sob cuidados médicos.

200
horas

2500
pessoas

82
palhaços

ATUANDO NAS COMUNIDADES

Saiba mais sobre o Projeto de Extensão da Medicina da Unicesumar 
que atua na formação de universitários com fins de humanização.

Laboratório Interdisciplinar de 
Intervenção em Promoção da Saúde
O Laboratório Interdisciplinar de Intervenção em 

Promoção da Saúde (LIIPS) da Unicesumar norteia 

suas ações baseadas no tripé Ensino, Pesquisa e  

Extensão.

Em relação ao ensino, são realizadas aulas práticas 

de fisiologia do exercício, medidas e avaliação, com 

a condução de testes de desempenho pulmonar e 

físico em esteiras e bicicleta ergométrica. Na pes-

quisa científica, a estrutura do LIIPS colabora com 

o desenvolvimento de trabalhos de conclusão de 

curso de Graduação e Especialização (Educação 

Física, Fisioterapia e Nutrição), Iniciação Científica 

e Pós-graduação Stricto Sensu.

Monitoramento de Desempenho de Atletas
O LIIPS monitora o desempenho de atletas de diferentes modalidades 

esportivas, com foco em auxiliar preparadores físicos na melhora da per-

formance em esportes amadores e de alto rendimento.

Tratamento de Excesso de Peso e Obesidade
O Laboratório conduz projetos de extensão voltados ao tratamento do 

excesso de peso e da obesidade  em diferentes faixas etárias: adolescentes, 

adultos jovens e de meia idade, assim como idosos da região de Maringá.

155

1172
pessoas 

atendidas

 pessoas de diferentes 
faixas etárias foram 

atendidas e avaliadas

Preparação Física de Atletas de Judô  
e Brazilian Jiu-Jitsu
A preparação física de atletas juvenis e juniores de 

judô e Brazilian jiu-jitsu é realizada pelos alunos do 

curso de Educação Física e da especialização em 

Fisiologia do Exercício da Unicesumar.

Os atletas atendidos têm entre 15 e 18 anos e rece-

bem orientações e programas de treinamento per-

sonalizados, três vezes por semana, durante todo 

o ano letivo. Os alunos participam das atividades 

que envolvem avaliação da composição corporal, 

aptidão aeróbia e anaeróbia, testes de resistên-

cia muscular localizada, potência e força máxima, 

assim como a planificação do treinamento físico 

ao longo da temporada esportiva.

sob a supervisão  
dos professores do 

curso, são atendidos 
nas dependências da 

Academia Escola  
da Unicesumar.

Aprendizado Prático 
Os alunos aprendem na prática a elaborar programas de avaliação e 

periodização do treinamento físico-esportivo, com foco na maximização 

do desempenho físico e na prevenção de lesões musculares.

Atletas com Medalhas e Resultados Expressivos
Alguns atletas participantes do projeto tiveram resultados expressivos 

em competições regionais e até mesmo estaduais, com destaque para 

obtenção de medalhas nos jogos escolares, universitários e abertos 

do Paraná.

20
atletas
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Programa responsável por avaliar fatores de risco e tratamento 

da obesidade em adolescentes, adultos e idosos, apresenta 

caráter interdisciplinar e conta com a contribuição de profis-

sionais da Medicina, Educação Física, Nutrição, Fisioterapia, 

Psicologia e Biomedicina para aliar avanços de cada especiali-

dade na redução dos impactos causados pelo excesso de peso.

Atendimento a Pessoas  
de Baixa Renda
O Programa de tratamento de obesi-

dade é totalmente direcionado para 

pessoas da comunidade de baixa 

renda, a partir dos 12 anos de idade.

77
adultos

44
idosos

100
adolescentes

Pessoas atendidas

OBESIDADE: Fatores de Risco  
e Tratamento  para População  
de Baixa Renda
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Projeto Oferece  
Reabilitação para Amputados

Assistência Fisioterapêutica  
à Comunidade

Hidro-Cinesioterapia  
para Doenças Crônico-Degenerativas

O propósito do projeto é possibilitar a rea-

bilitação na fase de pré-protetização e pós 

protetização. Também são realizados aten-

dimentos pelos acadêmicos de fisioterapia, 

com o objetivo de auxiliar de forma assis-

tida e completa, o retorno dos pacientes 

ao mercado de trabalho.

Próteses
Em conjunto com o médico perito 

do INSS, foram realizadas 52 pres-

crições de próteses previstas para 

serem entregues e dar início ao 

processo de reabilitação em feve-

reiro de 2019. 

O Projeto Unicesumar de Integração 

com a Comunidade tem como mis-

são impactar positivamente na saúde 

das pessoas. A partir da participação 

dos alunos do curso de Fisioterapia, a 

instituição presta assistência à comu-

nidade interna e externa, gerando inú-

meros benefícios, que vão desde uma 

melhor postura até questões fisiotera-

pêuticas mais complexas. 

Os efeitos das atividades terapêuticas por meio 

da água são extremamente positivos para as pes-

soas que sofrem de problemas como fibromial-

gia, artrite reumatoide e doenças neurológicas. 

Por meio do tratamento de hidroterapia, o pro-

jeto “Hidro-Cinesioterapia” da Unicesumar tem 

como finalidade aumentar a qualidade de vida de 

pacientes com doenças crônico-degenerativas. 

São atendidas pessoas com:

• Fibromialgia 

• Artrite Reumatoide 

• Doenças Neurológicas

388

98

250

atendimentos

atendimentos

atendimentos

GRI 203-1

GRI 203-1

Unicesumar é Tricampeã  
dos Jogos Universitários do Paraná

Jogo das Estrelas Reúne  
Craques e Arrecada Alimentos

Unicesumar 
Patrocina Bolsas de 
Estudos para Atletas 
do Santos FC

A Unicesumar sagrou-se, pela terceira vez conse-

cutiva, campeã geral dos Jogos Universitários do 

Paraná. Disputando com outras 19 faculdades e uni-

versidades de 11 cidades do Estado, a Unicesumar 

venceu em oito modalidades, ficando na segunda 

colocação em três e em terceiro lugar em duas. 

Milhares de pessoas participaram do “Jogo das 

Estrelas” no Estádio Regional Willie Davids, em 

Maringá, apoiado pela Unicesumar. Em campo, 

jogadores consagrados como o atacante que já 

atuou na seleção brasileira, Giuliano, e o ex-joga-

dor do v Japão, Alex Santos. Todos os alimen-

tos arrecadados foram doados a organizações 

sociais.

Como uma das patrocinadoras do Santos FC, a 

Unicesumar também firmou parceria para apoiar os 

estudos de atletas das categorias de base do clube.
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TERCEIRA IDADE: Idosos 
Participam de Atividades Físicas, 
Culturais e de Lazer

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: 
Desenvolvimento de Recursos Humanos 
no Ensino e nos Serviços De Saúde 

É necessário repensar as questões e condições que 

envolvem o “envelhecer”, estimulando a população 

a adotar hábitos saudáveis, exercitar o corpo e a 

mente, além de interagir em grupos de convivência.

No projeto voltado à Terceira Idade, são desenvolvi-

das atividades físicas, de lazer, culturais, esportivas e 

recreativas, hidroginástica e exercícios na academia 

da Unicesumar, promovendo a qualidade de vida 

aos idosos.

É necessário repensar as questões e condições 

que envolvem o “envelhecer”, estimulando a 

população a adotar hábitos saudáveis, exercitar 

o corpo e a mente, além de interagir em grupos 

de convivência.

No projeto voltado à Terceira Idade, são desen-

volvidas atividades físicas, de lazer, culturais, 

esportivas e recreativas, hidroginástica e exer-

cícios na academia da Unicesumar, promovendo 

a qualidade de vida aos idosos.

ACESSIBILIDADE: Alunos de Engenharia 
Civil Reformam Casas de Crianças  
com Deficiência Física

O projeto “Reformar” tem como objetivo promo-

ver condições mais favoráveis para crianças com 

deficiência física. O projeto visa também a integrar 

os alunos do curso de Engenharia Civil na ques-

tão técnica de serviços com foco social por meio 

do levantamento de informações e dados sobre 

o perfil das construções, preços, orçamentos e 

execução de serviços de reforma.

Ambientes e Móveis Adaptados 
Facilitam a Rotina das Crianças
Com o objetivo principal de garantir acessibilidade 

no uso dos espaços, mobiliários e equipamentos 

urbanos foram realizadas três reformas, em que 

as características dos imóveis foram adaptadas 

com intuito garantir mais autonomia, segurança 

e melhorar a qualidade de vida das crianças com 

limitações físicas.

Residências Adaptadas.

Juntamente com a Associação Norte Paranaense de 

Reabilitação (ANPR), são selecionadas as crianças 

que necessitam de adaptações nas residências. As 

mudanças com base em normas de acessibilidade 

incluem rampas, aumento na largura de portas para 

passagem de cadeira de rodas, instalação de barras 

de apoio e espaço para circulação de cadeira de roda 

nos banheiros, entre outras retiradas de barreiras para 

a locomoção das crianças dentro da própria casa.

Da Construção à Liberdade
O envolvimento dos voluntários é tão grande que a 

reforma acaba se expandindo para a casa toda, com 

troca de revestimentos cerâmicos, portas, janelas e 

pintura. O Projeto “Reformar”,  além das adequações 

e mudanças técnicas e visuais para as casas, traz a 

liberdade de ir e vir aos pequenos.

45 140h
idosas 

atendidas 
de atendimento
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DESIGN DO BEM:  
Alunos Melhoram Espaços  
Para Promover Qualidade de Vida

Unicesumar Amiga do Lar Esperança

O “Design do Bem” é uma ação desenvolvida pelos 

alunos dos cursos de Design de Interiores e Design 

de Produto da EaD Unicesumar que são convida-

dos a se organizar em equipes e utilizar ferramen-

tas do design para a melhoria de espaços de uso 

coletivo de instituições sociais.

Toda intervenção que proporcione melhor quali-

dade é bem-vinda: a mudança de um layout, uma 

pintura, reforma de mobiliários, enfim, qualquer 

proposta que possa tornar o espaço mais funcional 

e agradável.

O Design Responsável Socialmente
O “Design do Bem” tem como objetivo primário 

inserir os futuros designers nas questões de res-

ponsabilidade social, mostrando, na prática, que 

o design tem o potencial de proporcionar mais 

qualidade de vida às pessoas por meio de boas 

soluções, mesmo com baixo investimento.

O Lar Esperança é uma organização da sociedade 

civil criada em 2013, na cidade de Sarandi (PR). O 

Lar oferece oficinas com o propósito de auxiliar as 

crianças a terem um bom desempenho escolar.

Auxílio para Melhorar  
o Desempenho Escolar das Crianças  

O Lar atende 120 crianças de 6 a 11 anos no contra-

turno escolar e oferece café da manhã, almoço e 

lanche da tarde. O fluxo de atendimento acontece no 

período matutino com 60 crianças e no vespertino 

com mais 60. O atendimento é totalmente gratuito.

120	crianças	beneficiadas 
Trabalhando as Emoções 
Consultoria de Psicologia

120	crianças	beneficiadas
Dia das Crianças – Livraria Campus Store e 
Colaboradores Unicesumar

120	crianças	beneficiadas
Festa Junina 
Alunos das Consultorias Juniores

120	crianças	beneficiadas
Semana da Criança 
Curso de Administração

120	crianças	beneficiadas
Psicologia Escolar 
Curso de Psicologiar

120 crianças e 10 colaboradores
Reforma da Lavanderia 
Consultoria de Engenharia Civil

13	colaboradores	beneficiados 
Treinamento de Pessoal  
Curso de Administração

10	colaboradores	beneficiados 
Treinamento de Pessoal  
Curso de Psicologia

120	crianças	beneficiadas
Oficina de Robótica – Alunos de Mecatrônica 
e Engenharia Elétrica

Uma das Histórias de Esperança 
e Transformação
Robert Theodoro da Silva foi aluno do Lar Esperança 

quando tinha entre 12 e 13 anos. Ele conta que foi uma 

experiência muito boa ter acesso às oficinas oferecidas na 

instituição durante o contraturno escolar. Quando comple-

tou 15 anos, ingressou em outra entidade de Sarandi, no 

projeto Jovem Aprendiz e foi encaminhado para algumas 

entrevistas de emprego.

“Fiquei muito feliz quando fui aprovado na Unicesumar 

e comecei a trabalhar em dezembro de 2011 no setor de 

almoxarifado. Fui promovido a assistente de almoxarifado, 

em seguida, a assistente de recursos humanos e, no final 

de 2017, promovido a assistente III”, conta o colaborador.

Atualmente, além de trabalhar no grupo Unicesumar, ele 

também é aluno do curso de Psicologia da instituição. 

“Iniciei meus estudos em 2014, por meio do ProUNi, com 

bolsa de 50% de desconto. Me formo este ano, realizando 

estágio de clínica, escolar e esportes. Tenho uma relação 

desde muito cedo com a Unicesumar e em dezembro 

completo sete anos trabalhando aqui”.

No ano de 2018 a Unicesumar esteve presente no Lar Esperança atuando em  diversas ações:

301 66 25 23
alunos de 
design de 
interiores

instituições  
sociais 

impactadas

equipes cidades
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O grupo Unicesumar incentiva os sentimen-

tos de compreensão, esperança e frater-

nidade como meios para que as pessoas 

possam se desenvolver melhor emocional e 

espiritualmente, superando desafios, traumas 

e barreiras. A Capela é, para a comunidade, 

um local de acolhimento, participação e 

busca por sabedoria.

CAPELA CRISTÃ UNICESUMAR:  
Um Espaço de Louvor a Deus

Refúgio, Sabedoria  
e Celebração da Paz
O visitante encontra na capela 

um ambiente de paz que favo-

rece o diálogo a partir de valores 

cristãos como amor, tolerância e 

generosidade em relação ao pró-

ximo. Tais valores têm um poder 

transformador para o indivíduo e 

para a sociedade como um todo. 

PROJETOS DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO  
E ESPIRITUAL

A Capela Cristã 
Unicesumar está situada 
em um ponto estratégico 
da instituição. Sua beleza 
é inspirada na arquitetura 
belga e impressiona.  
O espaço de quase 1000 
m² simboliza valores 
espirituais que marcam 
profundamente a trajetória 
dos fundadores  
da Unicesumar. 
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NAI: Núcleo de Apoio Integral  
para Alunos e Colaboradores

O Núcleo de Apoio Integral (NAI) oferece 

suporte para alunos, professores e cola-

boradores nas áreas emocional e espiritual 

e propicia um ambiente acolhedor para o 

desenvolvimento integral da comunidade 

acadêmica e da sociedade.

Foco no Desenvolvimento Integral  
do Ser Humano
Com foco orientado para as pessoas de forma 

individual e também coletiva, o propósito do 

NAI é apoiar o ser humano em seu desen-

volvimento integral, valorizando os fatores 

emocionais e espirituais em todos os âmbitos, 

colaborando com a formação de caráter a par-

tir do cultivo de reflexões, atitudes e relações 

que promovam o bem.

25000
pessoas impactadas   

1075 colaboradores 
participaram dos 
momentos de reflexão

147 colaboradores  
nas sessões de 
aconselhamento

207 docentes  
nas sessões  
de aconselhamento 

243 alunos nas sessões  
de aconselhamento

7000
alunos envolvidos em ações do NAI

2018

VOCAÇÃO DAY: Evento Promove 
Compartilhamento de Experiências  
entre Profissionais Experientes e Alunos
O “Vocação Day” é um evento idealizado pelo Núcleo de Apoio Integral (NAI) 

da Unicesumar que acontece várias vezes ao longo do ano.

Cenário, Possibilidades e Orientação
Professores experientes e profissionais renomados compartilham suas expe-

riências, tiram dúvidas e orientam os alunos sobre possibilidades de atuação 

nas mais diferentes áreas, sem perder o propósito da vida e da vocação.

7 
encontros

3070
alunos participantes
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AUGUSTO CURY: Programa 
Gratuito de Prevenção 
Contra o Suicídio

Muitas pessoas são escravas das cobranças 

sociais e da opinião dos outros, não conse-

guindo lidar com as emoções provocadas por 

circunstâncias em que se sentem criticadas, 

excluídas ou rejeitadas. Nessas situações é 

que surgem os quadros depressivos e pen-

samentos suicidas. 

Pensando em ajudar essas pessoas, o grupo 

Unicesumar aderiu ao Programa Mundial 

“Você é Insubstituível”, do psiquiatra e escritor 

Augusto Cury.

Gestão das Emoções
Augusto Cury reforça que “as pessoas precisam 

aprender a serem líderes de si mesmos para 

depois liderar uma instituição ou uma empresa. 

Até mesmo em universidades renomadas, o pro-

blema sempre é o mesmo. Ensinamos os alunos 

a conhecer o mundo, mas não os ensinamos 

a conhecer a mente e gerenciar seus pensa-

mentos”.

Preocupada com os números alarmantes de 

transtornos emocionais e suicídios, a Unicesumar 

tem realizado várias ações de conscientização 

voltadas à comunidade.

Programa Gratuito de Valorização  
e Transformação de Vidas
Com o “Você é Insubstituível” as pessoas percebem 

que é possível transformar os episódios de frustração, 

tristeza e decepção vividos no dia a dia em capítulos de 

realização e conquistas.

O Programa é um projeto social, totalmente gratuito, que 

tem a missão de ajudar aqueles que precisam superar 

momentos delicados ou mesmo de desespero. A meta 

é integrar a participação de polos de EaD para alcançar 

o maior número possível de pessoas. 
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Compensação  
de CO2 em Áreas  
de Preservação 
Permanente (APPS)

Plantio e Manejo  
de Espécies Nativas
O projeto demonstra a preocupação da Unicesu-

mar com o meio ambiente e por meio do plantio 

e manejo de 2.067 mudas de espécies nativas, a 

instituição está engajada em contribuir para atingir 

a meta de preservação.

mudas de espécies 
nativas plantadas

2067

O grupo Unicesumar  
em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Maringá criou o  
Projeto de “Compensação de CO2 
em Áreas de Preservação Ambiental 
Permanente”.  O Projeto já entrou  
na segunda fase em 2018.

GRI 305-5
GRI 304-3

Apoio à População  
do Vale do Rio Guaporé  
e Preservação da Fauna Aquática

O grupo Unicesumar em 
parceria com a Ecovale, 
uma organização não 
governamental que tem 
desenvolvido um grande 
trabalho junto aos órgãos 
ambientais, desenvolve 
ações sincronizadas 
no sentido de apoiar e 
preservar áreas ambientais 
e comunidades.

Desde o início do Projeto, ele devolveu à natureza mais de 

32.000.000 de filhotes de tartarugas, mais de 1.600.000 filhotes 

de tracajás, 265.000 filhotes de camaleões, mais de 300.000 

filhotes de gaivotas, 11.000 filhotes de teteu, mais de 8.000 filhotes 

de lulu. Vale frisar ainda o grande impacto social na comunidade,  

que sobrevivem do que recebem, prestando serviços ao projeto.

No ano de 2018 o projeto devolveu à natureza mais de 300.000 

filhotes de tartarugas. Vale frisar ainda o grande impacto social 

na comunidade,  que sobrevivem do que recebem, prestando 

serviços ao projeto.

PROJETOS AMBIENTAIS

EM 20 ANOS,  
O PROJETO JÁ 
SALVOU 32 MILHÕES 
DE FILHOTES DE 
TARTARUGAS
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MEU PAPEL NO MUNDO: Incentivo 
à Utilização de Livros Digitais para 
Reduzir o Impacto ao Meio Ambiente

Os livros são parte importante da jornada aca-

dêmica, mas suas versões físicas podem ter 

impacto negativo no meio ambiente. O Projeto 

“Meu Papel no Mundo” visa a conscientizar os 

alunos da Unicesumar que o uso de livros digitais 

é uma alternativa mais sustentável em relação 

aos livros impressos.

Economia Revertida em Doação  
de Alimentos para Entidades
O grupo Unicesumar reverte o valor economi-

zado com a impressão e distribuição dos livros 

para a compra de alimentos não perecíveis que 

serão doados a entidades beneficentes.

MOBILIDADE URBANA: Empréstimo  
de Bicicletas Estimula Práticas 
Alternativas de Transporte

Pensando no meio ambiente e no estímulo de 

práticas alternativas de transporte, a Unicesumar 

oferece o serviço de empréstimo gratuito de bici-

cletas para alunos e colaboradores em Maringá, 

Londrina, Ponta Grossa e Curitiba.

Polos EAD: Semana de Solidariedade 

Os alimentos adquiridos por meio do projeto serão 

distribuídos na “Semana de Solidariedade”, quando 

todos os polos de EaD farão as entregas para suas 

respectivas entidades.

346
polos participantes

10
toneladas de  

alimentos arrecadados

10540
alunos aderiram no primeiro módulo 

de implantação do projeto

BAZAR DE MODA: Era Seu, Agora é Meu
O projeto “Bazar de Moda” da Unicesumar 

realiza uma feira de moda para troca de rou-

pas usadas. 

Ponto de Troca Coletivo
O “Bazar da Moda” funciona para a comu-

nidade, como um ponto de troca coletivo e 

estimula a prática do correto reaproveitamento 

e reutilização das roupas usadas que, normal-

mente, iriam parar nos aterros sanitários.

750
empréstimos  
de bicicletas
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Selo de IES Socialmente Responsável Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino 
Superior (ABMES)

2018

Selo SESI Paraná: Empresa Comprometida 
com as ODS

SESI Paraná 2017/2018

Unimed de Solidariedade Unimed 2015

Vídeo Institucional de Responsabilidade 
Social

Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino 
Superior (ABMES)

2016

Águia Americana: homenagem aos 
destaques empresariais

I.N.Q.S. Instituto Nacional da 
Qualidade Social

2018

Adesão aos ODS ONU 2016

Empresa Amiga da Criança Priscilla Mazzo 2014

Prêmio Cadeira de Rodas Rotary Club International 2017/2018

Programa Green IT" (TI Verde) Furukawa 2015

Seleção Gols pela Vida Instituto Pequeno Príncipe 2016

MARINGÁ

CURITIBA

LONDRINA

PONTA GROSSA

PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES
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PROJETOS DE EXTENSÃO 
UNICESUMAR 

Confira algumas outras ações desenvolvidas pelo grupo Unice-

sumar, por meio dos Projetos de Extensão:

Projeto Taxidermia de Animais Silvestres da Reserva Biológica das Perobas

Projeto de Educação Ambiental com Crianças

Projeto Flor da Melhor Idade

Projeto Revitalização e Manutenção da Horta da Rede Feminina de Combate ao 
Câncer – Maringá- PR

Projeto Construção de Saberes por meio das Tecnologias da informação e 
comunicação (TICs): formação continuada para professores da rede infantil

Projeto Conhecendo a Cidadania na Escola

Projeto a Enfermagem promovendo a saúde na comunidade

Projeto a Enfermagem promovendo a saúde do trabalhador nas empresas

Projeto a Educação em Saúde com Grupos na Comunidade

Projeto Princípio Ativo: Programa de Rádio

Projeto do Prato ao Prato

Projeto Educação Nutricional: Aprender Brincando

Projeto Qualidade de Vida no Trabalho

Projeto Viralize

Projeto Qualidade de Vida na Terceira Idade

Projeto Reformar

Projeto Hidrocinesioterapia nas doenças crônico-degenerativas: promoção, 
prevenção e tratamento fisioterapêutico

Projeto de Atendimento Fisioterapêutico em Amputados Segurados pelo INSS da 
Regional de Maringá-PR

Projeto GELE – Grupo de Estimulação de Leitura e Escrita

Projeto Práticas fonoaudiológicas em amamentação

Projeto ELO: A saúde mental como estratégia de integração entre Escola/
Localidades/Organização e redes

Projeto Bem-Estar: atendimento nutricional aos colaboradores de empresas da 
cidade de Maringá-PR

Projeto Revitalizando Vidas

Projeto Vida Leve: atendimento nutricional aos colaboradores de um hospital da 
cidade de Maringá-PR

Projeto música, arte e ludicidade: educação e humanização em ambiente hospitalar

Projeto: A Ideia De Uma Vida Melhor E A Situação Dos Imigrantes Refugiados Na 
Região Metropolitana De Maringá
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Projeto Direito Companheiro

Projeto Amigo Pet

Projeto: coleção para o segmento infantil - Moda

Projeto GIS - Grupo de interação Social

Projeto Saúde Unicesumar

Projeto: Transtorno do espectro autista: diagnóstico precoce e estratégias de 
intervenção para uma melhor qualidade de vida

Projeto ANRAOS - Atenção multiprofissional ao ronco e apneia obstrutiva do sono

Projeto de atendimento fisioterapêutico na incontinência urinária masculina e 
feminina 

Projeto Unicesumar de Integração com a comunidade (PUIP)

Projeto de estimulação precoce na promoção de saúde de bebês prematuros

Projeto: a Fisioterapia na promoção de saúde em colaboradores de uma instituição 
particular de ensino superior

Projeto saúde na folia: ação multiprofissional para prevenção de DST/AIDS

Projeto de noções básicas de enfermagem e primeiros socorros como projeto 
cultural para alunos-PCA do Ensino Fundamental II  do Colégio Objetivo

Projeto de acompanhamento de enfermagem a pacientes com câncer  
e seus familiares

Projeto: Juizado Especial Cível – Facilidade no Acesso à Justiça

Projeto: Centro de Informação sobre Medicamento – CIM

Projeto Saúde no Parque

Projeto de leitura de projetos da construção civil

Projeto Pomar

Projeto em cada flor um sorriso

Projeto de teleconferência do Terceiro Setor: “Quando a Sociedade Civil faz sua auto 
análise, planeja suas ações e percebe os indicadores de resultado”

Treinamento para Colaboradores sobre os ODS

Treinamento para Colaboradores: Autoconhecimento

Treinamento para Colaboradores sobre Inteligência Emocional: Janeiro Branco

Ação de Saúde: Boas práticas de manipulação de alimentos na praça de alimentação 
da feira ponta de estoque da Associação Comercial de Maringá (ACIM)

Ação de Saúde: Avaliação Nutricional e Orientação Alimentar utilizando a Pirâmide de 
Alimentos

Ação de Saúde: Dosagem de Glicemia Capilar e Colesterol Total

Ação de Saúde: Cuidados com Saúde Bucal em pacientes internados em unidade de 
terapia intensiva

VIII Ação de prevenção das DST/AIDS para universitários no dia dos namorados

VIII Ação Voluntária para Vivência da Responsabilidade Social

Ação de Educação Física: Atividade no Dia Nacional do Diabetes

Ação: Feira de Doação de Livros - Polo de Betim

Grupo Operativo com adolescentes vítimas de bullying e abusos

Grupo Operativo com adultos em depressão

Grupo Internacional de Sujeitos com Síndrome de Down

Grupo Folclórico Alemão Grüne Stadt do Curso de Educação Física da Unicesumar

Atendimento clínico e cirúrgico e animais silvestres

Atendimento Clínico e cirúrgico a pequenos animais

Atendimento no processo Mediação de Conflitos nas Relações Familiares, Infanto-
Juvenis e Escolares

Semana do Meio Ambiente: Atividades Educativas para Conscientização da 
População Maringaense

Plantão Expoingá 2018

Estágio em endodontia na rede pública de saúde do município de Marialva-PR

Show de Campo de Agrárias (Verão)

Show de Campo de Agrárias (Inverno)

Enfermagem na Comunidade: Criando Espaços de Promoção da Saúde Por Meio de 
Ações Educativas

Noções Básicas de Enfermagem e Primeiros Socorros Como Projeto Cultural para 
Alunos-Pca do Ensino Fundamental Ii do Colégio Objetivo

Acompanhamento de Enfermagem a Pacientes com Câncer e Seus Familiares 

A Enfermagem Promovendo a Saúde do Trabalhador Nas Empresa

Leitura de Projetos da Construção Civil

Dosagem de Glicemia Capilar e Colesterol Total

Saúde no Parque 

Show de Campo de Agrárias (De Verão)

Show de Campo de Agrárias (Inverno)
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GRI 202-1
GRI 405 -1
GRI 405-2

2 - Indicadores sobre o Corpo Funcional

2018

Nº total de empregados(as) ao final do período 3269

Nº de admissões durante o período 1105

Nº de prestadores(as) de serviço 764

% de empregados(as) acima de 45 anos 538

Nº de mulheres que trabalham na instituição 1904

% de mulheres que ocupam cargo de chefia 10%

Salário médio das mulheres 2.285,02

Salário médio dos homens 2.554,27

Nº de negros(as) que trabalham na instituição 562

% de negros que ocupam cargo de chefia 8%

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição 2588

Salário médio dos(as) brancos(as) 2.554,03

Nº de Menor Aprendiz 49

Nº de estagiários(as) 58

Nº portadores(as) necessidades especiais 52

Salário médio portadores(as) necessidades especiais 1.978,49

INDICADORES SOCIAIS

1- Identificação 

O Cesumar – Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda. é pessoa jurídica de direito privado 

que atua na educação superior por meio da oferta de cursos de graduação e pós-graduação 

lato e stricto sensu

GRI 102-5
GRI 202-1
GRI 405-1
GRI 405-2
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3 - Indicadores sociais internos

4 - Qualificação do corpo funcional

2018

a. Alimentação CESTA BÁSICA 307.065,00

b. Educação 278.504,26

c. Capacitação e desenvolvimento profissional 231.604,00

d. Creche ou auxílio-creche ND

e. Saúde 1.495.134,55

f. Transporte 834.472,33

g. Previdência privada e seguro social ND

h. Bolsas/estágios 414.209,59

i. Outros 146.461,12*

Total - Indicadores sociais internos 3.707.450,85

2018

Nº total de docentes 992

Nº de doutores(as) 183

Nº de mestres(as) 440

Nº de especializados(as) 295

Nº de graduados(as) 74

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico ew administrativo 2277

Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) 329

Nº de graduados(as) 766

Nº de graduandos(as) 371

Nº de pessoas com ensino médio completo 571

Nº de pessoas com ensino fundamental (1º grau completo) 62

Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto (até 5º ano incompleto) 17

Nº de pessoas não-alfabetizadas 0

5 - Informações relevantes quanto à Ética,   
      Transparência e Responsabilidade Social

6 - Outros indicadores

2018

Nº total de alunos(as)* 127.674

Nº de alunos(as) com bolsas integrais e parciais EaD 20275

Nº de alunos(as) com bolsas integrais parciais Presencial 2977

Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa 161

(*) Compra de 276 Edredons para entrega aos colaboradores; 46 kits maternidades para entrega aos filhos recém-na-
scidos de colaboradores; homenagens aos 328 colaboradores que participaram do Programa Estrelas da Casa.

O processo de admissão de 
empregados(as) é:

50% Indicação, 50% seleção

A instituição desenvolve alguma 
política ou ação de valorização da 
diversidade em seu quadro funcional?

[    ] negros  
[    ] gênero  
[    ] opção sexual
[ x ] portadores de necessidades especiais

Se “sim” na questão anterior, qual?
[ x ] sim, institucionalizada
[    ] sim, não institucionalizada

A organização desenvolve alguma 
política ou ação de valorização da 
diversidade entre alunos(as) e/ou 
colaboradores beneficiários(as)?

[    ] negros 
[    ] gênero  
[    ] opção sexual    
[    ] portadores de necessidades  
[ x ] não desenvolve

Se “sim” na questão anterior, qual?

[    ] negros  
[    ] gênero  
[    ] opção sexual    
[    ] portadores de necessidades               

Na seleção de parceiros e prestadores 
de serviço, critérios éticos e de 
responsabilidade social e ambiental:

[    ] não são considerados  
[    ] são sugeridos 
[ x ] são exigidos

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

[    ] não ocorre  
[ x ] ocorre em nível de chefia   
[    ] ocorre em todos os níveis

Os processos eleitorais democráticos 
para escolha dos coordenadores(as) e 
diretores(as) da organização:

[    ] não ocorre  
[ x ] ocorre em nível de chefia   
[    ] ocorre em todos os níveis

A instituição possui Comissão/
Conselho de Ética para o 
acompanhamento de:

[    ] todas as ações e atividades  
[ x ] ensino e pesquisa  
[    ] experimentação animal/vivissecção 
[    ] não tem



136 137

Sumário de 
Conteúdo da  
GRI Standard 
- 2016

INDICADOR PÁGINA

GRI 101: FUNDAMENTOS  

GRI 102: INDICADORES GERAIS  

102-1 Nome da organização 03

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 06

102-3 Localização da sede 20

102-4 Localização das operações 20

102-5 Natureza e propriedade jurídica 132

102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores 64

102-11 Abordagem ou princípio da precaução 98

102-14 Declaração do mais alto executivo 08

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de conduta 06, 12, 55  e 58

102-17 Mecanismos para orientações e queixas relacionadas a condutas éticas 60, 70 e 138 

102-18 Estrutura de governança 55

102-46 Processo de definição do conteúdo do relatório e limites dos temas materiais 11

102-47 Lista de tópicos materiais 06

102-50 Período relatado 06 e 11

102-53 Ponto de contato para questões relacionadas ao relatório 138

102-55 Sumário de conteúdo da GRI 136

GRI 202: PRESENÇA NO MERCADO  

202-01 Proporção do salário inicial padrão por sexo em relação ao salário mínimo local  132

GRI 203: IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS
 

203-1 Investimentos em infra-estruturas e serviços apoiados 82, 83, 84, 99, 100, 
106 e 111

GRI 205: COMBATE À CORRUPÇÃO 
 

205-2 Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate à corrupção  71

GRI 301: MATERIAIS  

301-1 Materiais usados por peso ou volume 78

301-2 Suprimentos reciclados  78

GRI 302: ENERGIA  

302-4 Redução do consumo de energia  75

GRI 304: BIODIVERSIDADE
 

304-3 áreas protegidas e restauradas  205

GRI 305: EMISSÕES  

305-5 Redução de emissões de Gases  122

GRI 306: EFLUENTES E RESÍDUOS
 

306-2 Resíduos por tipo e método de descarte  76

GRI 401: EMPREGO 
 

401-2 Benefícios para funcionários em tempo integral que não são oferecidos a empre-
gados temporários ou de meio período

 64

GRI 404: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO 
 

404-1 Média de horas de treinamento por ano por empregado  66

404-2 Programas de aprendizagem contínua para empregados e preparação para a 
aposentadoria 

 66

GRI 405: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
 

405-1 Diversidade nos corpos diretivos e empregados  132

405-2 Proporção de salário base e remuneração de mulheres para homens  132

GRI 102-55

POR UMA 
SOCIEDADE  
MAIS PRÓSPERA
O Brasil ocupa a 79ª posição - entre 189 países -  

no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) compilado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). O país está estagnado pelo terceiro 

ano consecutivo. Diante do potencial que temos,  

tal estatística nos dá a percepção de que ainda  

há muito trabalho a ser feito para que sejamos  

uma nação próspera e justa. 

Todos devem se unir em torno deste alvo: governos, 

partidos políticos, igrejas, organizações sociais, 

empresas, instituições de ensino. O Relatório Social 

2018 nos trouxe uma amostra do que uma instituição 

de ensino socialmente responsável é capaz  

de realizar em favor do Brasil.

Criatividade, vontade, senso de justiça são valores 

que nos impulsionam a agir de forma relevante. 

Olhando o que já foi feito, podemos também 

visualizar o futuro, o que virá pela frente. 

Espero que, após a leitura desta publicação, você  

se sinta desafiado a juntar-se a nós nesta jornada  

de formação de cidadãos justos e solidários.  

O trabalho continua!

WESLLEY MATOS 

Diretor de Relações Institucionais

Área de Responsabilidade Social 
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