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BEM-VINDO AO
RELATÓRIO SOCIAL 2019
DA UNICESUMAR
Esta publicação é inspirada nas Diretrizes do Global
Reporting Initiative (GRI). A elaboração do seu conteúdo levou em conta o propósito do Grupo e a maneira
como nos organizamos para alcançá-lo, estabelecendo
um diálogo de nossos principais resultados e impactos
com a agenda global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).
Esta é a segunda edição do Relatório Social, que é
anual, e nela reportamos as ações e os projetos realizados no período de janeiro a novembro de 2019,
enquanto, na atual, focamos no aspecto transformacional das nossas ações, cujo foco é a sustentabilidade.
Sustentabilidade é a palavra-chave que interliga os
planos e as iniciativas contidas na publicação. O forte compromisso de relevância social da Unicesumar
legitima seus projetos, seu ensino e suas operações
para que contribuam, significativamente, no enfrentamento dos desafios da sociedade, nos níveis regional,
nacional e global, claramente descritos nos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
(ODS). Nesse sentido, o caminho da sustentabilidade
torna-se parte integrante de sua estratégia organizacional, integrando-a, continuamente, às estruturas e
processos dos campi presencial e dos polos de Educação a Distância. Um exemplo disso é a coleta contínua
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de dados sobre consumo de energia e água ou resíduos, que fornece uma base para o gerenciamento
sustentável de recursos.
O Relatório Social 2019 é dividido em oito seções principais, identificadas como, especialmente, pertinentes
à Instituição. Entre outras evidências, ele mostra o
quanto a sustentabilidade e o impacto social são valores fundamentais para nós, e que, felizmente, estamos
no caminho certo em muitas áreas. Nosso desafio é
melhorar, continuamente, em busca da excelência em
tudo o que realizarmos.
Com a publicação deste documento, oferecemos à
sociedade um importante instrumento de desenvolvimento sustentável, a partir do contexto educacional,
e também uma fonte de inspiração para que outros
sujeitos sociais assumam seus papéis na construção
de um mundo melhor.

Boa leitura!

Weslley Matos
Diretor de Relações
Institucionais/Responsabilidade Social
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MENSAGEM DO REITOR
Prestes a completar três décadas de existência, a UniCesumar chega ao fim de 2019 com firmeza e energia
suficientes para continuar cumprindo sua missão de
“promover a educação de qualidade, nas diferentes
áreas do conhecimento, formando profissionais cidadãos que contribuam para o desenvolvimento de
uma sociedade justa e solidária”. Em nosso DNA, está
a convicção de que a educação de qualidade é a chave para a prosperidade de uma nação. Se outrora os
países acreditavam que o caminho para a riqueza era
a expansão territorial, hoje não se pensa mais assim;
entende-se que pelo conhecimento é que se conquista
o progresso.

diversos âmbitos, entre eles, comunitários, ambientais,
culturais, espirituais e econômicos.

Em sua essência, a educação carrega um componente
social de grande potencial. São inúmeras as histórias
pessoais testemunhadas ao longo desses anos que
evidenciam o quanto nosso trabalho é importante.
Eu mesmo posso dizer que a educação transformou
minha vida.

O Relatório Social 2019, chancelado por mim, é uma
das evidências que traduz em ação, nosso propósito
de transformação.

Ainda assim, cabe a nós, como instituição de ensino,
fazer algo mais. Podemos e devemos criar estruturas que favoreçam a transformação social em seus
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O Relatório Social 2019 tem o mérito de evidenciar, de
forma clara, organizada e, esteticamente, agradável,
nossos avanços e desafios no caminho da relevância
social, ao longo do referido ano, envolvendo a sua liderança, a sociedade civil organizada, seus colaboradores
internos, os discentes e docentes.
Somos uma instituição privada, com a visão clara do
nosso papel social. Isso nos dá discernimento para tomar as melhores decisões organizacionais, mas sem
perdermos o compromisso maior com nosso propósito.

Espero que sua leitura provoque em você resoluções
precisas de juntar-se a nós no nobre objetivo de construir uma nação mais justa e solidária.
Wilson de Matos Silva
Reitor da Unicesumar
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2019

O tamanho do
crescimento
+ de

50%

+ de

mais alunos que em 2018

+ de

1.000%

no aumento de alunos ao longo de 10 anos

100.000

+ de

alunos formados pela IES em 30 anos

190.278
ALUNOS
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Graduação EAD: 143.705
Pós-graduação EAD: 28.439

EDUCAÇÃO PRESENCIAL
MARINGÁ (SEDE)
Graduação presencial: 9.517
Pós-graduação presencial: 2.177
Mestrado: 259
Doutorado: 16
Colégio Objetivo: 1.197
CURITIBA
Graduação presencial: 2.363
Pós-graduação presencial: 137
PONTA GROSSA
Graduação presencial: 1.835
Pós-graduação presencial: 25
LONDRINA
Graduação presencial: 608

650
polos de EAD

*

CURSOS
PRESENCIAL
CURSOS DE GRADUAÇÃO
Maringá: 42 cursos
Curitiba: 56 cursos
Ponta Grossa: 45 cursos
Londrina: 45 cursos

PÓS-GRADUAÇÃO
MARINGÁ
Lato Sensu: 49 cursos
Mestrado: 5 cursos
Doutorado: 2 cursos
CURITIBA
Lato Sensu: 10 cursos
PONTA GROSSA
Lato Sensu: 7 cursos
Londrina: 7 cursos

EAD
55 cursos de Graduação
94 cursos de Pós-graduação
690 cursos livres

* Atualizado em 31 outubro de 2019.
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A UniCesumar vivenciou, em 2019, a continuidade do movimento de expansão, no Ensino Superior, com a abertura de 134 polos de Educação a Distância, sendo 2 internacionais, em Dubai e Genebra, 11 novos cursos de
graduação na modalidade EAD, a primeira turma dos Doutorados em Direito e em Promoção da Saúde, além de
investimentos em infraestrutura, recursos tecnológicos e qualificação profissional.
A palavra que define nosso ano é: inovação. Para acompanhar as transformações decorrentes do avanço da
tecnologia e da globalização, que rompem barreiras e fronteiras territoriais, temporais e espaciais, a Instituição
inova no âmbito acadêmico. Repensar currículos, adotar metodologias diferenciadas, promover a aplicação prática
dos conhecimentos, são ações estimuladas pela UniCesumar, visando atingir a sua missão e manter o seu posicionamento no mercado educacional, sendo reconhecida pelos altos conceitos obtidos nas avaliações externas.

POSICIONAMENTO
DA UNICESUMAR
NO MERCADO
GRI 102-6

Nos indicadores de qualidade das Instituições
de Educação Superior, divulgados pelo MEC, a
UniCesumar tem excelente histórico de conceitos
no Índice Geral de Cursos (IGC). Pelo oitavo ano
consecutivo, obteve o conceito 4 e, assim, posicionase entre os 4% das melhores Instituições do país.
Entre os Centros Universitários, classificou-se como
a melhor Instituição em Maringá (1º lugar) e em 23º
lugar no cenário nacional. Para o próximo quinquênio,
a UniCesumar almeja se posicionar em 1º lugar, na
região sul do Brasil, e estar ao lado das melhores
Instituições de ensino do país.

Os indicadores de qualidade das
avaliações externas da UniCesumar
mostram excelentes histórico e
resultados:
• 90,2% dos Conceitos Preliminares de
Curso (CPC) com notas 4 e 5 (na escala de
1 a 5) entre 53 cursos avaliados, no último
triênio (2015-2017);
• 58,5% dos conceitos do ENADE com 4
e 5 (na escala de 1 a 5), no último triênio
(2015-2017);
• Conceito Institucional (CI) na modalidade
Presencial = 5, na escala de 1 a 5;
• CI na Educação a Distância = 4, na escala
de 1 a 5;
• Conceito 4 pelo 9º ano consecutivo,
no Índice Geral de Cursos (IGC).
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Considerando os
parâmetros de qualidade
do Ministério da Educação,
o Grupo Educacional
UniCesumar recebeu
38 visitas de avaliação
externa (in loco), no ano
de 2019, para análise
das condições de oferta
da Educação Superior,
obtendo 09 (nove)
avaliações com conceito
04 (quatro) e 29 (vinte
e nove) avaliações com
conceito 05 (cinco), numa
escala que vai de 1 a 5.
Destaca-se o conceito
máximo atribuído no
Recredenciamento do
Centro Universitário de
Maringá (UniCesumar) e
a mais de 70% dos cursos
em Reconhecimento
e Renovação de
Reconhecimento,
chancelando o
compromisso institucional
com a qualidade do
ensino, da extensão e da
pesquisa.
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Educação Superior
Presencial
A UniCesumar iniciou as suas atividades educacionais, em 1990, e se consolidou, em Maringá e região, com o
Ensino Presencial. Ciente de que os tempos mudaram, principalmente em função do avanço tecnológico, a Instituição se desafia cada vez mais a adotar novas práticas que se adequem ao novo perfil do aluno, que tem acesso
irrestrito às informações: acesso a todo momento, de várias formas e nos mais diversos lugares.

PROJETO PEDAGÓGICO
DA UNICESUMAR E SEU
COMPROMISSO COM A
FORMAÇÃO INTEGRAL
A qualidade nas soluções educacionais é construída por meio de plataformas digitais inovadoras e a
contínua atualização de recursos pedagógicos e de
laboratórios. Os cursos presenciais de Educação Superior visam à formação humana, de maneira integral,
e, para isso, a flexibilização pedagógica exerce papel
fundamental, dada sua base humanista, a busca pela
equidade, personalização e adaptação da formação ao
contexto de vida prático do estudante.
A Instituição tem como pressuposto que um projeto
pedagógico é parte indissociável dos projetos sociais
e culturais que o compõem. Entre suas características
básicas estão:
I.

Construir uma identidade pedagógica;

II. Entender o “ser humano” como foco de sua
concepção;
III. Orientar-se por um referencial metodológico
comum;
IV. Comprometer-se com os contextos social, econômico e cultural nos quais se desenvolve o processo
educacional;

APOIO ÀS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
Na Educação Presencial da UniCesumar, há uma constante busca pela inovação, mediante a oferta de plataformas modernas de ensino bem como de novos
cursos voltados às demandas atuais do mercado de
trabalho. Além disso, há permanente atenção com a
qualidade do ensino, refletida em diversas instâncias
institucionais, que envolvem desde o apoio ao docente
e ao discente até questões operacionais, como a adoção do banco de questões, cujo conteúdo produzido é
fundamentado em padrões de qualidade e, cuidadosamente, revisado, para a elaboração de avaliações
de todos os cursos.

Disciplinas Digitais
As Disciplinas Digitais foram fortalecidas e revisitadas, em 2019, proporcionando uma experiência de
aprendizagem digital aos alunos dos cursos presenciais, mediada por recursos tecnológicos, objetos de
aprendizagem, simuladores, games, vídeos, interações
ao vivo, realidade aumentada e e-books convergentes.
Estão estruturadas em um ciclo de aprendizagem que
permite a construção do conhecimento e o desenvolvimento de competências e habilidades.

V. Pautar-se por políticas institucionais que permitam
uma visão sistêmica.
A UniCesumar está focada na preparação de profissionais para o mercado de trabalho, no processo de
inclusão social de seus alunos e egressos e, consequentemente, no desenvolvimento regional, no qual
alicerça a sua missão institucional. A responsabilidade
social de preparar profissionais éticos e competentes, capazes de contribuir para o desenvolvimento,
o bem-estar e a qualidade de vida de seus cidadãos
está fortemente presente nas práticas pedagógicas
dos cursos oferecidos.
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PERFORMAR
Considerando o pilar profissional, a UniCesumar implementou o Performar - o novo Núcleo de Formação
Docente da Instituição, responsável pelos projetos de
formação continuada de professores e coordenadores de curso, integração de novos docentes e projetos, como Professor Inspiração, Mentoring Docente
e InspiraSpace.

Entrega de prêmio ao Professor Inspiração

Semana Inspira 2019

SEMANA DE
FORMAÇÃO DOCENTE
Em 2019, o Inspira – Semana de Formação Docente
promoveu 57 horas de formação e impactou mais de
mil professores. Ao longo do ano, promovemos 100
eventos, totalizando 330 horas de formação docente.
O projeto “Professor Inspiração” tem o objetivo de incentivar os professores a compartilharem com seus
colegas suas boas práticas pedagógicas. Em 2019, foram
avaliadas 182 práticas, 8 delas apresentadas no Inspira e
34 divulgadas via e-mail marketing, impactando, diretamente, centenas de pessoas. Com o apoio da equipe de
design instrucional e marketing, muitos desses trabalhos
foram transformados em objetos de aprendizagem,
como vídeos, podcasts, infográficos e blogs.

InspiraCão

desenvolvimento de plano de ação, apoiar o desenvolvimento docente de maneira personalizada.
Em 2019, o programa atendeu 18 mentorados com
98 horas de mentoria e 78 horas de observações em
sala. Este programa foi premiado pelo Sindicato de
Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste
Paraná (SINEPE/NOPR) como prática inovadora no Ensino
Superior.

Mentoring Docente
Outra ação desenvolvida pelo núcleo é o programa de
mentoria - Mentoring Docente - que objetiva, por meio
da observação pedagógica, orientação individual e do

2019 UNICESUMAR
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PROGRAMAS DE
APOIO AO DISCENTE

Oficina - técnicas de manejo
do estresse – psicologia

Como se inserir no
mercado de trabalho

HOMENAGEM DA
UNICESUMAR AOS
PROFESSORES
O Mestre é o nosso principal
aliado na missão de transformar
o Brasil por meio da educação!

Mediação de conflitos

Veja este vídeo e emocione-se!
Planejamento
de carreira – vida

Oficina de aprendizagem
Elaborar currículos
de excelência

Administração
da ansiedade

Comunicação assertiva

Board games

Segundou

Preocupada em apoiar os alunos com deficiência e
outras necessidades especiais, a Instituição oferece,
a partir de seu Núcleo de Apoio, diversos programas
e projetos aos estudantes. O foco principal é promover a acessibilidade, por meio de diferentes recursos,
como digitalizador de alta precisão (disponibilizado
na biblioteca), softwares de leitura de tela, mobiliário
adequado, entre outros.

professores, por meio de guia de orientação para
docentes e colaboradores, monitorias entre pares,
oficinas, intervenção nas turmas de aluno com deficiência, provas adaptadas, avaliação assistida, intérprete de libras, tudo isso organizado em um plano individual de acessibilidade. O Núcleo de Apoio
Acadêmico (NAAc) também apoia alunos com dificuldades de aprendizagem e com necessidade de
suporte emocional, além de projetos como o InspiraCão, Mindfulness e oficinas de aprendizagem.
Além disso, a UniCesumar busca dar acessibilidade e incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades, como o uso de produtos,
serviços e informações. Alguns exemplos são os
prédios com rampas de acesso para cadeira de
rodas e banheiros adaptados para deficientes.

Além disso, as ações de promoção da acessibilidade
metodológica e atitudinal perpassam a formação de

Digitalizador de alta precisão (disponível na biblioteca).
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NÚCLEO DE APOIO
ACADÊMICO (NAAC)

SUPER

Em 2019, o NAAc realizou 594 atendimentos individuais e e impactou com suas ações 3.487 alunos em
Maringá, Londrina, Curitiba e Ponta Grossa.

Unidades

Alunos

NAAC - Maringá

345

NAAC - Ponta Grossa

132

NAAC - Londrina

60

NAAC - Curitiba

57

Total Geral

594

Em 2019, a UniCesumar inovou e implantou o Núcleo
de Sucesso e Permanência Acadêmica - SUPER - que
atua, apoiando o aluno a não desistir de seu curso.
Para isso, mapeia os estudantes com risco de evasão
e realiza atendimentos individuais, orientando-os na
resolução de seus problemas. Além disso, o SUPER
promove ações como “Segundou”, Boardgame e workshops voltados para o planejamento de carreira.

Em 2019, o SUPER realizou 2.315
atendimentos individuais, em
Maringá e unidades, a partir
dos programas preditivo e
reativo e impactou com suas
ações 2.635 estudantes nos
programas preventivos.

ALMOÇO COM OS
MELHORES ALUNOS
Iniciado em 1996, com o objetivo de reconhecer o mérito dos estudantes que possuem as melhores notas,
na UniCesumar, o Almoço dos Melhores Alunos teve
2 edições, em 2019.

2019 UNICESUMAR

Número de participantes:

450 alunos
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ATIVIDADES HANDS ON:
INOVAÇÃO PEDAGÓGICA
A UniCesumar fomenta, entre seus alunos, a inovação e
a criatividade por meio da aplicação dos conhecimentos
técnico-científicos construídos. O modelo de hackathon
é utilizado em todo o mundo e tem sido uma ferramenta muito eficiente quando se pensa em encontrar soluções rápidas e criativas para problemas relacionados à
tecnologia da informação, aproximando o participante
à aplicação prática de conceitos, solucionando problemas reais.

Nasa Spaceapps na UniCesumar
O NASA SpaceApps é um hackathon mundial da NASA,
que possibilita aos participantes o contato com os temas de estudo da NASA e o desenvolvimento de novas
tecnologias, além de colocar a UniCesumar no cenário
mundial para esse tipo de evento.
O Hackathon teve 24 horas de duração e foi realizado
nas unidades de Maringá, Londrina e Ponta Grossa.

+ de

500

PESSOAS
PARTICIPARAM
DAS EDIÇÕES DO
HACKATHON

Inova Agro Expoingá
Este hackathon tem por objetivo incentivar o desenvolvimento de soluções digitais voltadas ao agronegócio, por meio do desenvolvimento de software e/ou
hardware, e estimular o envolvimento dos alunos na
participação e realização do evento.

160 participantes

(alunos e empresários de Maringá e região)
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MARINGÁ
225
LONDRINA
90
PONTA GROSSA
104

419 participantes
Startup Garage 2019
O Sebrae/PR selecionou alunos da UniCesumar para
participarem da edição 2019 do Programa Startup
Garage. A instituição foi a única de Maringá a participar do projeto, que tem como meta escolher oito
ideias para receberem orientações e mentorias sobre
empreendedorismo.
Com o objetivo de estimular a criação de startups em
instituições de Ensino Superior e instigar a visão empreendedora nos estudantes, o projeto realizou mais
de 54 horas de trabalhos, dentre workshops, videoaulas, bancas de avaliação de desempenho, consultorias
com especialistas do Sebrae, mentoria com empreendedores, gamificação para medir a evolução de cada
startup, além da premiação para o projeto destaque.
Nessa mesma linha, os alunos são desafiados a desenvolver e criar formas dinâmicas e diferentes de aplicar
a teoria na prática.
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Futebol de Robôs
O 1º Campeonato de Futebol de Robôs foi uma disputa
inusitada entre robôs criados pelos alunos. O evento
estimulou a criatividade e fez com que os alunos colocassem em prática as teorias aprendidas em sala de
aula, além de proporcionar muita diversão.

150 pessoas
32 jogos
assistiram ao campeonato

foram realizados

Corrida de Carrinhos de Rolimã
O objetivo da ação interdisciplinar foi promover a integração, o desenvolvimento de trabalho em equipe
e colocar em prática os aprendizados. Os alunos se
depararam com a tarefa de avaliar o material para
construir o carrinho, o tipo de freio, o piloto da corrida,
a melhor forma de ganhar impulso e o jeito correto
para frear, que garantisse a conclusão da prova no
menor tempo.

33

equipes
participantes

+ de

300

pessoas assistiram à corrida

Campeonato
de Luta de Robô
Os alunos dos cursos das Engenharias Elétrica,
Mecânica, de Produção e Controle e Automação da UniCesumar tiveram a oportunidade de
unir aprendizados adquiridos em sala de aula a
momentos de descontração. Trata-se do Campeonato de Luta de Robô, no qual as equipes
desenvolveram robôs para competirem nos
moldes de uma luta de arena.
Para a atividade, eles aplicaram conhecimentos de engenharia para a confecção do robô,
que foi controlado por um piloto, durante a
competição. Além disso, os acadêmicos também praticaram
conceitos de integração, desenvolvimento de trabalho em
equipe e interdisciplinaridade.

Participantes do campeonato de luta de robôs
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Educação Superior
a Distância
O Núcleo de Educação a Distância da UniCesumar estrutura, pedagogicamente, seus 55 cursos de graduação,
em mais de 650 polos, integrando um corpo discente de mais de 150 mil alunos. A UniCesumar está entre as 10
maiores instituições de Educação Superior em número de matrículas, em cursos de graduação a distância, no
Brasil, segundo o levantamento da Hoper Educação, baseada no Censo da Educação Superior (MEC/Inep, 2018).

IDENTIDADE PEDAGÓGICA
E COMPROMISSO COM
A EXCELÊNCIA NA
EDUCAÇÃO
Baseando-se na premissa de que o estudante deve
desenvolver a autonomia intelectual, o protagonismo, a capacidade de resolver problemas em cenários
complexos, além das especificidades do conhecimento técnico exigido por cada profissão, a educação
a distância da UniCesumar concebeu um ciclo de
aprendizagem próprio a partir do qual o processo
educativo é orquestrado. Esse ciclo perpassa toda
a atividade docente e discente e foi organizados em
diferentes momentos, e distribuídos em sete etapas fundamentais: problematização, significação,
experimentação, reflexão, conceitualização, ação e
avaliação.
A concretização do ciclo de aprendizagem está ancorada nas concepções da identidade metodológica
da UniCesumar, composta por um conjunto de elementos estruturados e articulados entre si e definidos por um modo de desenvolver ou conduzir um
processo particularizado. Desta forma, a identidade
metodológica da EAD UniCesumar está pautada em
três principais abordagens inovadoras: as metodologias imersivas, ativas e ágeis.
As metodologias imersivas são voltadas para os cursos de graduação online, as ativas para os cursos
com metodologia híbrida (on-line com presencialidade nos polos) e as ágeis para os cursos de pós-graduação lato sensu.
A aplicação das metodologias imersivas, ativas e ágeis
fornece subsídios para uma pedagogia dinâmica, centrada na criatividade e na atividade discente, numa
perspectiva de construção do conhecimento, do protagonismo, do autodidatismo, da capacidade de resolução de problemas, do desenvolvimento de projetos,
da autonomia e de maior engajamento no processo
de ensino e aprendizagem de forma inovadora.
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PREPARAÇÃO PARA O
MERCADO DE TRABALHO
Formar cidadãos capazes de trabalhar, coletivamente,
e resolver problemas concretos, de forma criativa, crítica e reflexiva é o que se objetiva com a abordagem
metodológica da EAD. Para possibilitar aos acadêmicos
o desenvolvimento das competências necessárias a
uma prática profissional significativa, é fundamental a
integração entre academia e mercado de trabalho. Essa
integração dá-se em diversos momentos, tais como
estágios, visitas técnicas, projetos de ensino, extensão
e pesquisa.

Em 2019, foi
implantado o
projeto Ambientes
Profissionais,
espaços acadêmicos
dentro do mercado
de trabalho, que
permitem uma
formação imersiva
do estudante e o
aperfeiçoamento
dos conhecimentos
adquiridos, durante
as disciplinas do
curso.

RELATÓRIO SOCIAL

ACESSIBILIDADE NA
PROMOÇÃO DO ENSINO
DE QUALIDADE
Com a finalidade de ofertar o acesso, em caráter de igualdade,
ao aluno com deficiência e/ou Necessidades Educacionais Especiais (NEEs), no Ensino Superior, o setor de apoio PNEE (em
referência ao termo Pessoa com Necessidades Educacionais
Especiais) da UniCesumar, visa ofertar ao público pertencente
a educação inclusiva, na modalidade Educação a Distância
(EAD), o acesso, a permanência e a formação, atendendo aos
preceitos das legislações brasileiras. O processo de inclusão
respalda-se nas Políticas Públicas para Educação Inclusiva,
que garantem a oferta de atendimento diferenciado aos deficientes na educação, em todos os níveis de ensino.

Recursos acessíveis ofertados:
Libras
Legendas
Provas Adaptadas/Interpretadas
Material Adaptado
Adaptação de Atividades
Descrição de Imagens
Tempo Adicional
Ledor/Escriba
Sala Individual
Sala Adaptada
Leitor de Tela NVDA

VESTIBULAR DIAGNÓSTICO:
FERRAMENTA PARA O
SUCESSO E A PERMANÊNCIA
Atentos a cada etapa do processo formativo do estudante,
do vestibular à colação de grau, o Núcleo de Gestão do Sucesso e da Permanência acompanha e auxilia o estudante
ao longo de sua jornada de formação profissional.
Visando atender, de forma mais eficaz, aos estudantes, em
2019 foi implantado o Vestibular Diagnóstico, pelo qual duas
competências fundamentais são avaliadas: raciocínio lógico e interpretação. Apresentando um diagnóstico dessas
competências fundamentais, a prova permite identificar
potencialidades e fragilidades dos candidatos selecionados,
que realizarão, logo no início da jornada acadêmica, cursos
de proficiência que auxiliarão na superação das dificuldades
apresentadas.
Até o momento,

46.000 estudantes

588

alunos utilizam os recursos
acessíveis ofertados:
146 de deficiência visual
96 de deficiência auditiva
124 de NEES
25 de deficiência intelectual
183 de deficiência física
14 de deficiência múltipla.

108

alunos concluíram a
graduação recebendo
atendimento especializado:
43 com deficiência visual
14 com deficiência auditiva
16 com NEES
30 com deficiência física
03 com deficiência intelectual
02 com deficiência múltipla
Em 2019, foram produzidas:

1.600
1400
2200
1100

+ de

traduções de aulas em Libras

descrições de imagens

legendas para aulas

provas adaptadas

foram avaliados pelo processo do vestibular diagnóstico.

2019 UNICESUMAR
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INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA: APRENDIZAGEM
POR MEIO DA INTERAÇÃO E
DA CONECTIVIDADE
Além do cuidado e da reflexão sobre a qualidade do ensino no que tange à metodologia, a UniCesumar trabalha
para garantir a melhor experiência ao acadêmico, incorporando, constantemente, a tecnologia enquanto colaboradora para o processo de ensino e aprendizagem.
Os alunos contam com ferramentas exclusivas para
seus estudos, como o Studeo (Ambiente Virtual de
Aprendizagem), aplicativos mobile e Design Universal
de Aprendizagem que se apresenta
nos diversos recursos inovadores: QRCodes, Realidade Aumentada, games,
simuladores, podcasts gravados com
microfone binaural, entre outros.
Vídeo sobre
uso pedagógico
da Realidade
Aumentada

Games Proficiência

+ de

145 mil

Cursos de Proﬁciência
Os cursos de proficiência consistem em um ambiente
de nivelamento gamificado, com árvore de escolhas e
consequências na mecânica de quiz. As temáticas dos
cursos disponibilizados aos estudantes relacionam-se
às competências e habilidades identificadas, por meio
do vestibular diagnóstico. Sendo elas:

Equalize
Para aperfeiçoamento dos conteúdos específicos de Matemática, foi desenvolvido o game
Equalize, que, por meio de situação gamificada, desenvolve nove tópicos de operações
básicas matemáticas, a fim de nivelar o conhecimento dos estudantes dos cursos de exatas.

acessos

Simuladores e Ambientes
de Realidade Aumentada

+ de

265 mil
acessos

QRCodes

+ de

82 mil

acessos

A gamificação é uma das estratégias que a EAD adota
para auxiliar na motivação estudantil, no engajamento
e na construção significativa da aprendizagem.

Simulador Virtual
Ambiente de simulação virtual, em ambiente 3D com
quiz, que visa ilustrar situação de risco em atendimento
clínico, com base nos conceitos das disciplinas convergentes, como Biossegurança, utilizando a mecânica de
game Escape Room.

Game de Merchandising
Game com mecânica de quiz onde o estudante testa
seus conhecimentos em Merchandising, Lojas e Pontos de Venda. Os professores da disciplina orientam e
desafiam os jogadores no ambiente profissional onde
são aplicados os conceitos.
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Óculos 3D
Por meio da criação de objetos de aprendizagem para
utilização de metodologia imersiva, os óculos de realidade virtual acompanham as inovações no processo
de ensino e aprendizagem da UniCesumar, permitindo
experiências reais em ambiente virtual.

Livro Didático Digital
Livro responsivo, apresenta: infográficos,
podcasts, vídeos e interações.

Os 656 kits (óculos
+ cartelas de
cursos) permitem
uma experiência
imersiva nos cursos.
Apresentações
das coordenações,
em ambientes de
atuação de cada
área, transportam
os estudantes para
uma ambientação
disruptiva.

Microscopia Digital Atlas
O Microscopia Digital Atlas traz para nossos
alunos uma biblioteca de lâminas histológicas digitais, em alta resolução, algo que antes
só seria possível em um laboratório. É uma
ferramenta já utilizada por instituições de ensino no exterior e pela Unicamp, parceira no
projeto. Poderá ser utilizado por alunos do
ensino presencial e da EAD, atendendo aos
cursos da área biológica, bem-estar e produção cervejeira.
Acesse para conhecer:

2019 UNICESUMAR
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Webinars
Destinados aos encontros virtuais de disciplinas e eventos, os webinars podem ser direcionados tanto à comunidade interna quanto externa à Instituição. Pessoas de
todo o país são impactadas com temas interdisciplinares e focados no desenvolvimento de competências.

Produção de Artigos
da Pós-graduação
Pelo quarto ano consecutivo, a Pós-graduação a distância publicou no CIAED - Congresso Internacional ABED
de Educação a Distância, obras que reúnem alguns dos
melhores artigos produzidos para conclusão dos cursos, inclusive, em 2019.

Em 2019, chegamos a

+ de

328

transmissões ao vivo

Média de audiência de

400

pessoas por transmissão

131 mil
pessoas impactadas

A ação tem intenção de valorizar e divulgar os trabalhos
de conclusão de curso elaborados pelos estudantes da
Pós-Graduação a distância, enaltecendo o esforço dos
alunos, sua dedicação e a experiência vivenciada, no decorrer da realização dos cursos, bem como o empenho
dos professores orientadores, que tanto contribuíram
com a formação dos pós-graduandos.

Com matriz flexível, que
permite início imediato dos
estudos, a UniCesumar oferta

Estas ações contribuem para democratizar o acesso ao
conhecimento, e visa a preparação dos alunos tanto
para a inserção e manutenção no mercado de trabalho
quanto para a sua vida pessoal, contribuindo com o
desenvolvimento de uma sociedade mais justa, próspera e solidária. Também é um excelente recurso para
disseminar conhecimento científico como fator crucial
na integração das áreas do conhecimento na análise e
solução de problemas que envolvem a vida cotidiana.
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+ de

90

Pós-graduações EAD
concebidas sob perspectiva
da Metodologia Ágil.
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GESTÃO DO SUCESSO E
PERMANÊNCIA - #VAIPRACIMA
Primamos pela qualidade de ensino e pelo sucesso dos
nossos estudantes, garantindo sempre a melhor experiência, durante sua jornada acadêmica. Para garantir esse
objetivo, a Diretoria de Permanência e Marketing da EAD
desenvolveu a campanha “Sou Meu Case de Sucesso”.
Para desenvolver a campanha, 11 alunos veteranos da
EAD foram convidados a compartilhar suas histórias
de sucesso e superação com os demais estudantes. O
objetivo é mostrar ao aluno que a jornada pelo ensino
superior é desafiadora, que dificuldades virão, mas que
vale a pena seguir em frente.
Para isso, toda a comunicação foi revisada, trabalhando
com imagens dos alunos veteranos e com com a hashtag
#vaipracima.
A campanha trabalha a sensibilização para que o aluno
seja seu próprio case de sucesso, demonstrando todo
o nosso apoio a ele.
Recebemos diversos relatos de estudantes que foram
impactados pela campanha e que, a partir dela, se sensibilizaram a continuar pelo sonho no ensino superior.

A tecnologia a serviço da
excelência na Educação
RELACIONAMENTO
COM O ALUNO
A equipe de Tecnologia da Informação da UniCesumar
reconstruiu a Inteligência Artificial Preditiva, com mais
de 130 indicadores de alunos por modalidade (EAD e
Presencial), com um algoritmo que, a cada módulo/
período, aprende e otimiza os resultados de predição
a fim de gerar indicadores/protocolos aos setores de
Permanência, por meio de sistemas de BPMS (Business
Process Management System - Sistema de Gestão de
Processos de Negócios), para que, com seus times de
análise e relacionamento, seja possível realizar contato
com os alunos, antecipando situações que poderiam
influenciar uma experiência acadêmica e financeira de
forma negativa, com possibilidade de evasão.

2019 UNICESUMAR

GOOGLE FOR EDUCATION
Em 2019, a Instituição adotou a ferramenta GSuite
da Google para aplicação de provas no Google Form
integrado ao Classroom. Além disso, disponibiliza o
uso de chromebooks para realização das atividades
acadêmicas.

90%

dos alunos de
Medicina que
participaram
da experiência de realizar avaliações
de desempenho com chromebook
aprovaram a ferramenta.
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APP UNICESUMAR
EXPERIENCE
O aplicativo Unicesumar Experience tem o foco em estabelecer a mesma experiência acadêmica que o estudante
tem no Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES, o Studeo,
permitindo que tenha auxílio para a gestão do tempo, com
orientações das tarefas e dos eventos previstos, diariamente, por disciplina, além da possibilidade de assistir às
aulas ao vivo e sob demanda, baixar áudios e vídeos para
assistir quando quiser, em seu próprio celular, realizar
as atividades por meio do aplicativo. O app disponibiliza,
ainda, recursos mais ágeis para serviços cotidianos, como
emissão da segunda via de boleto com a oportunidade de
copiar a linha digitável e pagar, diretamente no App do
banco, caso queira.

LABORATÓRIOS
VIRTUAIS PEARSON
Os Virtual Labs são softwares que permitem realizar experimentos realistas e sofisticados com os principais recursos de
um laboratório físico. Os alunos têm acesso a um ambiente
virtual em que podem fazer escolhas, como se estivessem
em um laboratório real, observando todas as reações, com
absoluta segurança e precisão.
Além dos laboratórios físicos, os alunos têm acesso a softwares que permitem realizar experimentos realistas e sofisticados com os principais recursos de um laboratório
físico. São utilizados em disciplinas dos cursos, que necessitam da experimentação laboratorial.

BIBLIOTECA
DIGITAL
UNICESUMAR
A Biblioteca Digital UniCesumar
(BDU) conta com um
metabuscador com capacidade
de buscas avançadas e
segmentadas, facilitando o
acesso às publicações, ao
pesquisador. São publicações
que podem ser buscadas em
um único local de acesso.

Mecanismos de
acompanhamento
da qualidade
A UniCesumar, com foco na garantia da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, possui diversas ferramentas de avaliação, feedback e melhoria. O radar da qualidade é uma ferramenta de gestão que acompanha,
permanentemente, os principais indicadores acadêmicos como rendimento, frequência e postagem de atividades. O coordenador pode acompanhar, diariamente, os indicadores que mais impactam seu curso, prevendo
ações de justificativa e melhoria. Além do radar, a avaliação instantânea qualifica o andamento da aula, por meio
da avaliação do clima de aprendizagem, e as ações pontuais realizadas como projetos, eventos, atividades são
avaliadas, ao final de cada processo, permitindo reflexão imediata e melhorias permanentes.
Além disso, a autoavaliação interna é realizada, sistematicamente, pela Instituição na busca de identificar pontos
fortes e de melhoria, nas suas práticas pedagógicas e administrativas. Representa, portanto, um mecanismo
adotado para aferir a percepção que os diversos públicos têm a respeito da qualidade em todos os seus aspectos.
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TOTAL DE ALUNOS PARTICIPANTES
Graduação presencial

+ de

9000
alunos

Graduação EAD

+ de

35.500
alunos

Pós-graduação lato e stricto sensu

+ de

400
alunos

TOTAL DE COLABORADORES

+ de

2000

entre administrativos
e corpo docente

2019 UNICESUMAR

HACKA
THONS
300
VAGAS
A MAIS
DE
ESTA
CIO
NA
MEN
TO
GRA
TUITO

Campeonato
de carrinho
de rolimã

PARTICIPANTES DA
AUTOAVALIAÇÃO
INTERNA

Em decorrência das pesquisas realizadas, foram implementadas melhorias, no âmbito pedagógico, como a ampliação e o fortalecimento dos programas de formação de
professores e apoio ao aluno, bem como intensificadas
ações voltadas para o desenvolvimento de habilidades e
competências, aliando teoria e prática, com a realização
de Hackathons, futebol de robô, campeonato de carrinho
de rolimã, entre outras. Na infraestrutura, houve investimento em laboratórios específicos, estacionamento,
climatização das salas de aula e ampliação do espaço
físico para atendimento às necessidades dos cursos.

Futebol de robô

Todos os membros da comunidade acadêmica - alunos, egressos, professores, gestores e colaboradores
das mais diversas áreas - têm a oportunidade de participar da avaliação e, assim, contribuir com insumos
para a tomada de decisões estratégicas. Em 2019,
foram pesquisados os segmentos que constituem a
educação em seus dois níveis de ensino: graduação e
pós-graduação lato e stricto sensu. O alto e crescente índice de participação nas pesquisas, em especial
da graduação, deve-se, em partes, à campanha de
sensibilização adotada, bem como de apresentação
de resultados e melhorias, amparada por identidade
visual jovem e moderna e pelo mote “Você avalia. Nós
melhoramos”.

100% das
salas de aula
climatizadas
No âmbito da área de autoavaliação institucional, este
ano foi marcado por inovações tecnológicas com a adoção do Qlik View para o desenvolvimento e a disponibilização de dashboards com os resultados da pesquisa,
que proporcionam autonomia aos gestores na consulta
das informações, aplicação de filtros e análise. Em paralelo a isso, o registro de planos de ação passou a ser
realizado por uma ferramenta interna chamada Portal
Corporativo e Acadêmico, que possibilita o cadastro e o
acompanhamento até a entrega das ações planejadas.
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Relações
Internacionais

GRI 102-4

O Departamento de Relações Internacionais atua no âmbito acadêmico e institucional, trabalhando na elaboração
de convênios, parcerias, projetos e programas que destinam e recebem alunos para a internacionalização da
UniCesumar. Além disso, oferece suporte à Instituição na recepção de alunos e professores estrangeiros com o
objetivo de maximizar as frentes de trabalho e atuar, globalmente, com a marca da Instituição.

CONVÊNIOS
INTERNACIONAIS

A UniCesumar tem três polos internacionais, que estão localizados em:

Miami
nos Estados Unidos
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Dubai Genebra
nos Emirados Árabes

na Suíça
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Temos 33 convênios
internacionais.
Os principais são:
•

Ibero-Americanas do Banco
Santander.

•

Programa Global Agriculture de
Agronomia e Veterinária.

•

Programa de ministração de
disciplinas em inglês (Brazilian
Agriculture e Advanced Topics in
Animal Reproduction).

•

Programa Educação que
Transforma: viagens humanitárias.

BOLSAS
Atualmente, temos a
parceria de bolsas IberoAmericanas do Programa
Santander Universidades,
beneficiando 230 alunos
no ano de 2019.

O Departamento de Relações Internacionais ainda participa na elaboração de projetos para a pós-graduação,
com dupla certificação, sendo uma delas internacional;
coordena o programa de High School; faz tradução
em palestras e aulas; e representa a UniCesumar em
congressos nacionais e internacionais.

UniCesumar
Empresarial
Já são 19 anos de história da UniCesumar Empresarial e, desde então, o foco é atuar como um Centro de Empreendedorismo, por meio do programa de extensão universitária da UniCesumar, que tem como objetivo estreitar e
fortalecer as relações entre a academia e o mercado de trabalho.

2019 UNICESUMAR
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PUBLICAÇÕES
UNICESUMAR
EMPRESARIAL

120

crianças do Lar Esperança de
Sarandi tiveram seus pedidos
de Natal atendidos pelo time
de colaboradores e consultores
juniores da UniCesumar.

Tendo o empreendedorismo como base para suas
ações, a UniCesumar Empresarial visa aproximar as
atividades acadêmicas das necessidades das organizações públicas, privadas e não-governamentais e
fomentar no “consultor júnior” o espírito empreendedor, para que ao concluir seu curso de graduação, ou
mesmo durante o curso, considere a possibilidade de
ter seu próprio negócio.

16
285

LIVROS SOBRE
EMPREENDEDORISMO

consultorias juniores firmadas

alunos selecionados e treinados como
consultores empresariais

REVISTA EMPREENDA JR
Revista com temas atuais das mais diversas
áreas do conhecimento, disponível para toda
a comunidade, no QR Code a seguir:

406

atendimentos a pequenas e
microempresas, entidades sem fins
lucrativos e visitas técnicas

26

RELATÓRIO SOCIAL

2019 UNICESUMAR

A T U A Ç Ã O

INSTITUCIONAL

GRI 102-1
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A UniCesumar é uma instituição cuja atuação está
ancorada na sua estrutura organizacional que, principalmente com o movimento expansionista, a partir de
2015, privilegiou a transparência e a profissionalização
dos gestores e suas equipes. Muitas foram as iniciativas ligadas à integração e sinergia entre áreas afins,
com destaque para a criação da Pró-Reitoria Executiva
de Serviços Compartilhados, em 2018; a gestão de
compliance, ao longo de 2018, e sua consolidação, em
2019, e o início do Comitê Executivo (COMEX) e do Modelo de Excelência UniCesumar (MEU). São processos
e ações que reforçam o compromisso da UniCesumar
com os seus diversos públicos, por meio da qualidade,
ética, transparência, excelência administrativa e dos
serviços educacionais.
A gestão da UniCesumar é orientada pelos requisitos
legais, pela sua missão e visão e pelos valores institucionais, compartilhados entre todos os membros, em
todos os níveis hierárquicos.

Liderança

bem como as Pró-Reitorias Financeira e de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.
A Pró-Reitoria de Serviços Compartilhados agrega a
Diretoria Executiva de Operações - Secretaria Acadêmica, Tecnologia da Informação e Logística - e a Diretoria
Executiva de Recursos Humanos. Na Pró-Reitoria Executiva de Educação a Distância, as atividades voltadas à
modalidade estão sob a responsabilidade das Diretorias
Executivas de Marketing, Polos e Expansão e da Pró-Reitoria de Ensino a Distância, com foco nos aspectos
pedagógicos e da experiência dos alunos. A Pró-Reitoria
Executiva de Ensino Presencial é composta pela Diretoria Executiva de Marketing, a Pró-Reitoria de Ensino, as
Diretorias de Extensão e Pós-Graduação Lato e Stricto
Sensu e as Diretorias das unidades presenciais. Todas
as áreas convergem para os objetivos de excelência nos
serviços prestados, com foco nos alunos, colaboradores
e comunidade externa.
Demais áreas como as Diretorias de Relações Institucionais, de Pesquisa e aquelas cuja atuação volta-se
à disseminação da cultura e da arte, estão vinculadas
diretamente à Reitoria.

GRI 102-22
REITORIA

A liderança da UniCesumar é exercida pela Reitoria,
Vice-Reitoria e pelas Pró-Reitorias Executivas e Pró-Reitorias. Na instância executiva, encontram-se as áreas de
Serviços Compartilhados, Educação a Distância e Ensino
Presencial, com suas respectivas equipes de gestão,

PRÓ-REITORIA
EXECUTIVA EAD

PRÓ-REITORIA
EXECUTIVA DE CSC

PRÓ-REITORIA DE
ENSINO A DISTÂNCIA

DIRETORIA
EXECUTIVA DE
POLOS E EXPANSÃO
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VICE-REITORIA

DIRETORIA
EXECUTIVA DE
MARKETING

PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO

DIRETORIA EXECUTIVA
DE RECURSOS
HUMANOS

DIRETORIA
EXECUTIVA DE
OPERAÇÕES
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Posicionamento
e abrangência
GRI 102-4 / 102-7 / GRI 102-10

O cenário educacional brasileiro atual é marcado pela
presença de grandes players, que ganharam notoriedade por conta de seus tamanhos e pelo potencial que
representam para o desenvolvimento da educação no
país. O setor demonstra resiliência à instabilidade do
ambiente macroeconômico nacional, o que tem aumentado a confiança de investidores e gestores.
Impulsionada pelo movimento de expansão, a UniCesumar consolidou, em 2019, a sua presença e o seu
posicionamento. Tivemos êxito no processo de recredenciamento da instituição junto ao MEC. Já são mais
de 190 mil alunos distribuídos nos quatro campi presenciais (Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba)
e em mais de 650 polos de EAD, em todos os estados
brasileiros. Além disso, já estão avançadas as obras de
implantação do novo campus em Corumbá (MS) com o
curso de Medicina, previsto para ser iniciado em 2020.
Tudo isso foi possível pelo posicionamento assumido,
institucionalmente: de crescer com qualidade e fazer a
diferença nos locais em que atua. O plano de expansão
da UniCesumar, tanto na modalidade a distância quanto
presencial, e a abrangência nacional, se baseiam na

premissa de que o acesso à Educação superior promove
mudanças de impacto social. A instituição instalou-se
em diversas cidades de pequeno, médio e grande portes, espalhadas pelo Brasil, com o objetivo de qualificar
seus alunos e egressos para que eles possam contribuir,
positivamente, com a sociedade em que vivem. Esta é
uma marca da UniCesumar: a crença de que a educação
transforma.
Para alcançar esse objetivo, em alinhamento com as
diretrizes do Ministério da Educação, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), a UniCesumar incentiva o acompanhamento das tendências do mercado profissional, a atualização de conteúdos dos cursos
para adequá-los às necessidades e exigências de qualificação, o relacionamento entre academia e mercado,
por meio de projetos de extensão, das consultorias e
do atendimento nas clínicas. Assim, a UniCesumar é
reconhecida tanto pela qualidade educacional oferecida quanto pelos serviços prestados à comunidade,
cumprindo seus objetivos pedagógicos e sociais.

PRÓ-REITORIA
EXECUTIVA PRESENCIAL

PRÓ-REITORIA
DE ENSINO

PRÓ-REITORIA
DE FINANÇAS

DIRETORIA EXECUTIVA
DE MARKETING E
VENDAS

DIRETORIA DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
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DIRETORIA DE
PESQUISA
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Governança
Na UniCesumar, a definição das estratégias e a tomada
de decisão são orientadas pela missão institucional e
pela legislação educacional vigente. O fundador e reitor
Wilson de Matos Silva reforça, em seu discurso e em sua
prática, a busca incessante por qualidade e excelência
na prestação dos serviços educacionais. A cultura da
qualidade é difundida em todas as áreas e instâncias de
gestão da Instituição, e 2019 foi um ano de consolidação
de programas implementados nos anos anteriores,
que visam integrar condutas e processos, acompanhar
resultados e gerar indicadores e evidências.
A Administração Superior do Centro Universitário de
Maringá (UniCesumar) dá-se por meio de atos consultivos, deliberativos ou normativos, exercidos por instâncias colegiadas (Conselhos Universitários) ou monocráticas (Órgãos Executivos da Administração Superior).
Os órgãos colegiados reúnem-se, periodicamente, ao
menos quatro vezes ao ano, para tratar de assuntos
de planejamento e avaliação acadêmica e de administração geral, relacionados, exclusivamente, a ensino,
extensão e pesquisa. São compostos por membros da
comunidade discente e docente, membros técnico-administrativos, gestores executivos, coordenadores de
cursos, diretores e representantes da sociedade civil
organizada e da mantenedora.
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GRI 102-17 / 102-18

COMEX
No âmbito corporativo, o Comitê Executivo (COMEX),
criado em 2018, visa à excelência no modelo de gestão
da UniCesumar, a partir do compartilhamento de informações e a consolidação da cultura orientada para
resultados, com a definição de um processo formal de
estabelecimento de objetivos, metas e projetos estratégicos da Instituição, bem como acompanhamento, prestação de contas e sistematização do processo decisório.
A partir do novo modelo de reuniões implantado em
2019, a Instituição vem fortalecendo as atividades de
monitoramento, análise e avaliação da implementação
da estratégia e melhorando a capacidade de escolha e
priorização dos temas que a impulsionam para o alcance dos objetivos almejados. Em 2019, foram realizadas
22 reuniões do COMEX, nas quais os diretores responsáveis pelas áreas de negócio apresentaram os principais
indicadores de desempenho e projetos de relevância
para o futuro da Instituição. Essas reuniões geraram
cerca de 70 ações que envolvem desde estudos até a
condução de novos projetos estratégicos.

22
70

Aos membros executivos da administração superior
competem as decisões referentes a questões financeiras e de execução orçamentária, precedidas pelo
parecer da instituição mantenedora, momento pelo
qual superintendem em decisões o reitor e vice-reitor,
além de coordenar e fiscalizar todas as atividades universitárias, nos termos do estatuto e regimento geral
da instituição.

reuniões realizadas

Entre as diversas atividades, especialmente, deliberadas de forma colegiada, estão a criação, modificação e
extinção de cursos e programas da educação superior;
a programação de atividades acadêmicas; normas e regulamentos que organizem a prática do ensino, da pesquisa e da extensão universitária; as forma de ingresso
e processos seletivos; os critérios de aproveitamento e
adaptação de estudos de alunos regulares e transferidos; normas gerais para o cumprimento dos planos
de ensino, estágios, Trabalhos de Conclusão de Curso;
os Projetos Pedagógicos; Políticas Institucionais para
o Ensino, Pesquisa e Extensão; Mecanismos de Aproveitamento e Desempenho Discente e medidas que
propiciem aperfeiçoamento das atividades acadêmicas.

Outro programa já existente, o MEU - Modelo
de Excelência da Gestão UniCesumar - consiste em uma ferramenta de
gestão que auxilia na organização de reuniões para
acompanhamento dos indicadores e do registro de
ações realizadas para atingir os objetivos da Instituição, representadas pelas suas áreas. Existem dois tipos
de reuniões no MEU: Alinhamento e Resultado. Nos
encontros de alinhamento, são feitas análises sobre
os indicadores e, também, tratados assuntos de rotina, e nos encontros de resultados, são conferidos os
resultados do último mês e realizada a consolidação
dos indicadores das áreas.

ações geradas

MEU

RELATÓRIO SOCIAL

Neste segundo ano de vida, o MEU
tem alcançado solidez e efetividade,
aumentando, exponencialmente,
sua relevância na instituição.
Foram realizadas 580 reuniões
de alinhamento e 334 reuniões
de resultados, contando com a
participação de 50 departamentos.
Foram criados 87 planos de ação e
concluídos 63, em 2019.

Os principais fomentadores da busca pela excelência
são os próprios colaboradores, por meio do comprometimento com o compartilhamento de informações,
fortalecimento da cultura organizacional e alinhamento
da visão entre os níveis hierárquicos. A realização das
reuniões contribui, diretamente, para o aumento do
sentimento de pertencimento, por meio do alinhamento da visão nos níveis estratégico, tático e operacional,
integrando todos os setores da Instituição e colaborando com o crescimento da UniCesumar por contribuir
no atingimento de metas e fortalecimento dos vínculos
das equipes.

MEU

No aspecto de inovação, destaca-se, em 2019, a inserção dos planos de ação decorrentes do processo de
autoavaliação institucional, na plataforma MEU, por
meio do registro das Atas de reuniões realizadas para
compartilhar e analisar resultados, do cadastro e do
acompanhamento dos Planos de Ação delineados pelas
áreas acadêmica e administrativa visando a implementar melhorias.

131

planos de ação acadêmicos
cadastrados e validados
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planos de ação concluídos

PROCESSOS, PROJETOS
E QUALIDADE
Com o objetivo de gerar eficiência operacional e
padronização de processos nos campi presenciais da
UniCesumar, em 2019, o escritório de projetos (PMO)
atuou em projetos com foco em melhoria contínua,
gerando documentação, automação de fluxos e
implantação de sistemas informatizados.
O portfólio do PMO conta com 446 demandas abertas pelas diversas áreas da Instituição. Desse total, 260
foram totalmente atendidas, 96 estão em execução e
restam, ainda, 90 demandas a serem priorizadas e iniciadas. Tal volume de ações é subdividido em grandes
projetos, como “Implantação de Setor de Permanência”,
”Aplicação de provas Online”, “Ingresso Automatizado”,
“Secretaria Digital”, gestão de processos sazonais como
“Vestibular”, “Curso de Férias”, “Colação de Grau” e automação de fluxos, tornando os processos mais ágeis,
transparentes e seguros.
No âmbito da EAD, a área de processos e qualidade
registrou, em 2019, a conclusão de 111 documentos que
visam a institucionalizar e padronizar procedimentos e
a atualização de 209 processos já existentes.
Além disso, registrou mais de 13 mil atividades que envolvem desde reuniões, atendimentos, suportes, envio
de comunicados, configurações em sistemas de gerenciamento de processos até a elaboração de Manuais e
treinamentos.

+ de

13 mil

atividades realizadas

371

processos concluídos

Para 2020, as equipes de Governança, Riscos e Compliance (GRC) e Gestão de Performance do Negócio
(GPN) estão em processo de atualização e modernização da plataforma, a fim de entregar melhor experiência
e promover mais conforto a seus usuários.

2019 UNICESUMAR
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ÉTICA E COMBATE
À CORRUPÇÃO

CANAL
CONFIDENCIAL

GRI 102-17 / 102-41 / 205-2

Em 2019, foi lançado o Canal Confidencial, meio disponibilizado para o público interno e externo para denúncias
referentes a violações aos valores e aos princípios descritos em nosso Manual Institucional de Conduta e Ética.

Em todos os níveis, a UniCesumar trabalha para aumentar a conscientização dos colaboradores e alunos
sobre políticas e leis anticorrupção, boa conduta e
efeitos nocivos da falta de integridade na universidade.
A UniCesumar promove ações que visam conscientizar
os estudantes que ‘colar’ nas provas é trapaça, ato de
corrupção e, ainda, provoca lacunas no conhecimento.
Como afirma o reitor, Wilson Matos, “a cola é apropriação indébita de conteúdo, é uma falsidade ideológica
e uma autossabotagem”.

Integrando competências, como Auditoria Interna,
Gestão de Riscos, Compliance, temos atuado na consolidação de práticas de gestão e controle, além do
aprimoramento de mecanismos de apoio à gestão e
definição e acompanhamento de ações estratégicas,
como o COMEX e o MEU.

Vídeo da campanha
contra a cola

Gestão da qualidade

GRI 102-28 / 102-29 / 102-30

A UniCesumar define, em sua visão institucional, a promoção da qualidade e inovação da gestão acadêmica e administrativa e, por isso, busc,a constantemente, aprimorar seus métodos e suas ferramentas de gestão, provendo
aos seus líderes o arcabouço para acompanhamento do desempenho operacional frente aos desafios propostos.
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Radar da Qualidade

MEU

SAD

O “Radar da Qualidade”
é uma ferramenta
desenvolvida,
internamente, com foco
na geração de dados
acadêmicos para a gestão
dos cursos. Por meio de
dashboard de indicadores,
como notas, faltas e
postagens de materiais,
o coordenador de curso
e os gestores acadêmicos
mobilizam ações
estratégicas para melhoria
constante da qualidade
acadêmica.

Com foco nos
indicadores de
mercado, o MEU Modelo de Excelência
Unicesumar - é uma
plataforma criada,
internamente,
personalizada,
sistêmica, que
auxilia o gestor
no gerenciamento
dos principais
indicadores,
proporcionando
visão clara e atual da
situação do negócio.

A primeira versão do Sistema de
Alocação Docente (SAD), desenvolvido,
internamente, pela equipe de inovação
da área de Tecnologia da Informação,
gera informações antecipadas sobre a
carga horária atribuível para o próximo
semestre e garante a atribuição da carga
horária prevista para cada disciplina.
Os principais benefícios para a gestão são:
•
•
•

alocação mais eficiente do tempo do
professor;
uso otimizado de recursos, como
laboratórios e salas de aula;
aderência ao Plano de Ensino e Matriz
Curricular.

RELATÓRIO SOCIAL

Gestão de pessoas

GRI 102-8 / 401-2

Nosso negócio não é educação. São, sim, as pessoas que transformamos com a educação. Nosso foco é ter equipes
motivadas e dispostas a mudar o rumo de outras pessoas por meio do conhecimento. Por isso, nos esforçamos
para proporcionar condições necessárias a fim de que tenhamos equipes altamente preparadas e engajadas
com a missão da UniCesumar. Afinal, são as pessoas que sustentam uma instituição.
COLABORADORES - POR GÊNERO

1552

DOCENTES

2164

41,7%

58,3%
Total 3716

Doutores(as)

DOCENTES - POR GÊNERO
Mestres(as)
464

664

41,1%

58,9%
Total 1128

UNICESUMAR ESTÁ
ENTRE AS TRÊS COM
NÚMERO MAIOR
DE MULHERES
PROFESSORAS
Mulheres representam apenas 46% do
total de docentes do Ensino Superior
brasileiro, segundo dados do Censo da
Educação Superior, de 2018, divulgados
pelo Ministério da Educação (MEC).
No Brasil, somente 21 instituições privadas,
com corpo docente superior a 500
professores em exercício, possuem mais
de 50% de mulheres no cargo. A terceira
maior taxa (58,9%) pertence ao Centro
Universitário de Maringá (UniCesumar).

2019 UNICESUMAR

Especializados(as)
Graduados(as)
Total

217
505
327
78
1128

Em um cenário onde o crescimento de uma empresa
demanda processos mais estruturados, controle e
gestão com mais qualidade e assertividade, o Recursos
Humanos da UniCesumar tem procurado se organizar
para que suas entregas sejam as mais eficientes e aderentes ao negócio.

CENTRO DE SERVIÇOS
COMPARTILHADOS
Buscando sinergia com os melhores exemplos
de sucesso existentes no mercado e nas
empresas de referência, a Instituição está se
estruturando para adotar um modelo de Centro
de Serviços Compartilhados (CSC). A implantação
de um CSC auxilia na redução de custos por
vários fatores, como: evita a redundância de
profissionais e processos, acelera o ritmo da
implementação de melhorias, oferece maior
nível de controle sobre processos críticos,
flexibiliza a implementação de mudanças-chave,
aumenta a produtividade, entre outros.

33

POLÍTICAS DE BENEFÍCIOS
Os benefícios oferecidos pelas empresas são grandes
atrativos, no momento do recrutamento e da seleção
de colaboradores, e sempre trazem vantagens para
ambos. 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.
Na UniCesumar, o pacote de benefícios oferecido aos
colaboradores* consiste em:
Plano de saúde, parcialmente
subsidiado para o colaborador.
Programa de bolsa de estudos e
incentivo à educação.
Cesta básica para colaboradores
com menor poder aquisitivo.
Vale-alimentação.
Vale-refeição.
Vale-transporte.
Consignado Santander.
Plano Odontológico.
Previdência Privada.
Seguro de Vida.
Estacionamento 100% gratuito
para todos os colaboradores.
* Política aplicada, conforme convenção
coletiva de cada categoria/unidades/polos.

POLÍTICAS DE CONVÊNIOS
Os convênios com empresas também são importantes
formas de oferecer benefícios aos colaboradores. Na
UniCesumar, o pacote de convênios oferecido aos colaboradores* com desconto da mensalidade em folha,
consiste em:

PROGRAMA DE
ACOLHIMENTO E
RELACIONAMENTO
GRI 404-1 / 404-2

A UniCesumar investe em treinamento e desenvolvimento de seus colaboradores. Em 2019, foram
realizados:

JANEIRO A
OUTUBRO 2019

763
4.331:55
15.450
388.996,60
treinamentos

horas de treinamento

inscrições

R$

investidos

Atendimento Fantástico
O treinamento de Atendimento foi criado para atender
aos colaboradores do Multiatendimento e Comercial
dos campi de Curitiba e Ponta Grossa, e teve como objetivo aprimorar o relacionamento com o cliente e desenvolver novas habilidades de comunicação e atender
de forma assertiva.

Academia.
Farmácia.
Clínica de Estética.
Clínica de Odontologia.
Salão de beleza.
Livraria e Conveniências.
Hospital Veterinário.
* Convênios exclusivos para o campus de Maringá
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RELATÓRIO SOCIAL

Treinamento Google

AÇÕES E PROGRAMAS

O treinamento do Google Education foi desenvolvido
pela Google para capacitar os professores na nova
metodologia de avaliação dos alunos de Medicina.
Utilizando chromebooks, os professores aprenderam
como desenvolver as provas, corrigir as atividades e
compartilhar as notas com os alunos.

Fazer a gestão de pessoas também significa valorizá-las. A UniCesumar faz isso há muito tempo, com
ações e programas inovadores, como os seguintes:

Estrelas da Casa
O programa tem como objetivo reconhecer e celebrar a dedicação e o comprometimento dos colaboradores da Instituição que completarem 05, 10,
15, 20 e 25 anos de tempo de admissão.
Até 2019,

800

colaboradores
já foram homenageados

Treinamento de Inclusão
Treinamento de inclusão, em que os colaboradores
de diversos setores da IES tiveram a experiência de
vivenciar o dia a dia de uma PCD, sendo expostos às
dificuldades e aos problemas encontrados pelos PCDs,
em ambientes corporativos.

Treinamento sobre
Mapeamentos Conceituais
Treinamento aplicado ao PBL para os professores do
curso de Medicina, quando foram discutidas estratégias pedagógicas para a potencialização do processo
de aprendizagem dos conteúdos das aulas conceituais.

PROJETO SOMAR- Programa
Social de Mobilidade,
Adaptação e Relacionamento
O programa tem como objetivo contribuir para que
se faça, com base na consciência social e no respeito à inclusão, um processo acolhedor, por meio do
apadrinhamento da pessoa com deficiência (PCD).
Apadrinhamento

2019 UNICESUMAR

Padrinhos

303

PCD´s Homens apadrinhados

40

PCD´s Mulheres apadrinhadas

52

Total de PCD´s apadrinhadas

92
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O programa conta com

76

padrinhos/madrinhas
distribuídos em

46

setores da instituição.
Em 2019, foram acolhidos

193
colaboradores.

PAR - Programa de
Acolhimento e Relacionamento
O Programa de Acolhimento e Relacionamento (PAR) tem como
objetivo acompanhar o novo colaborador em sua jornada de trabalho, facilitando a ambientação, no seu respectivo local de serviço.

Ações institucionais
internas

GRI 302-1

A UniCesumar trabalha para proporcionar um ambiente de trabalho solidário e consciente em relação às necessidades individuais e coletivas. Por isso,
desenvolvemos campanhas internas para causas importantes.

É COLETIVO:
USO CONSCIENTE
As fronteiras territoriais e políticas diminuíram, e vivemos cada vez mais em
espaços compartilhados. Estamos juntos, construindo sonhos, criando relacionamentos e escrevendo nossa história. O mundo é a nossa casa, e é responsabilidade de todos cuidarmos dele. A UniCesumar caminha junto com os
colaboradores na campanha de “Uso Consciente”.
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JUNTOS
PELO
COMBATE
AO CÂNCER
DE MAMA

TRÂNSITO NÃO
É PARTICULAR,
É COLETIVO
A UniCesumar aderiu à bandeira do
“Maio Amarelo” - uma Iniciativa para
conscientizar e alertar condutores e
pedestres sobre cuidados que podem
ser adotados, a fim de evitar acidentes
no trânsito.

O câncer de mama é a
doença mais incidente
na população feminina mundial e brasileira. Temos muito a progredir. A UniCesumar
entrou nesta luta e disseminou, entre seus
colaboradores, ações
sobre como identificar
e prevenir o câncer de
mama.

Arrecadamos centenas de produtos
de higiene, que foram distribuídos
em organizações de acolhimento de
pacientes com câncer de Maringá.

#TODASPORTODAS
A UniCesumar foi palco de um rico debate, no Dia Internacional da Mulher sobre o
sonho de uma sociedade em que as oportunidades, as avaliações, as impressões, as
vagas, os salários e as escolhas são apresentados de forma equiparada aos homens, naturalmente, e, em todos os aspectos, justa
e equilibrada.

2019 UNICESUMAR

Também produzimos uma
websérie com histórias
emocionantes e inspiradoras
de mulheres que trabalham,
ou estudam na UniCesumar.
Confira neste QRCode!
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AÇÃO SOLIDÁRIA
DE PÁSCOA E NATAL
Os colaboradores do campus de Maringá celebraram a Páscoa fazendo o bem. A campanha de comunicação interna “Juntos Podemos
Renovar Esperanças” arrecadou 237 litros de
leite para o Lar de Preservação da Vida. Já no
Natal, foram arrecadados mais de 120 brinquedos para crianças em vulnerabilidade social que enviaram cartinhas para os Correios.

DIA DA MULHER:
WORKSHOP DE
DESIGN THINKING
Em 2019, a UniCesumar realizou um
Workshop que utiliza a abordagem
do Design Thinking, metodologia baseada na criatividade para a solução
de problemas. O evento chamado
“Design de Futuros Desejáveis para
a Liberdade do Feminino” teve como
objetivo debater questões relacionadas à desigualdade de gênero, à violência contra a mulher e ao empoderamento feminino, criando uma ideia
de futuro desejado para as mulheres,
em 2030.
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Gestão da
ecoeficiência

GRI 302-1 / 302-4

A Diretoria Administrativa é responsável pela gestão das atividades, dos planos e dos programas voltados à
manutenção da infraestrutura da UniCesumar, gerenciando os recursos e definindo estratégias para o correto
funcionamento da Instituição e atingimento dos objetivos estratégicos. A Diretoria Administrativa é composta
pelas áreas de Facilities, Utilities, Engenharia, Logística e Suprimentos, Segurança e Áreas de Negócios.

PROGRAMAS
DESENVOLVIDOS NA ÁREA
DE ENERGIA E ÁGUA
O Bloco Administrativo da UniCesumar (bloco 11) é, em
parte, autossustentável na geração de energia e água.
Possui 84 placas fotovoltaicas capazes de fornecer 20kW
de energia elétrica e aerogeradores, cada um com potencial de gerar 3kW de energia elétrica.
A UniCesumar também possui um sistema de captação de água da chuva e dos drenos dos aparelhos de
refrigeração. Toda água recolhida é direcionada para
um reservatório de 15 mil litros, sendo utilizada para
limpeza, irrigação dos jardins, válvulas de descarga etc.
Temos um dos maiores projetos de geração de energia
solar da região, o que tem levado muitas empresas e
profissionais da área de engenharia e construção civil
a visitar as nossas instalações para conhecer o sistema.
Já o nosso projeto eólico foi pioneiro, sendo o primeiro
aerogerador 100% brasileiro. Projetado, fabricado e
distribuído pela empresa maringaense ZM-Bombas,
o gerador recebeu nota máxima em todos os testes
brasileiros desenvolvidos para aerogeradores.
As fachadas em vidro permitem boa claridade no interior do ambiente sem que haja a necessidade da utilização de luminárias em tempo integral, o que ajuda na
economia de energia elétrica.

INDICADORES DE CONSUMO:
Energia

Água

As salas estão equipadas com aparelhos de ar-condicionado
do modelo Inverter, o que garante economia em torno de
20% no consumo em relação aos modelos convencionais.

Até o mês de setembro, tínhamos conseguido economizar 9897 m³ de água
em relação ao consumo do ano anterior.

A UniCesumar instalou sensores de presença para acionamento das luzes
e exaustores, nos banheiros de toda instituição, com o objetivo de evitar o
desperdício de energia quando os toaletes não estiverem ocupados.

2019 UNICESUMAR
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INSUMOS RECICLADOS
GRI 301-1 / 301-2 / 306-2

A UniCesumar realiza, parcialmente, a coleta seletiva
de materiais recicláveis: papelão e sucata. Os insumos
coletados são direcionados para empresas certificadas
que realizam a destinação adequada dos materiais.

EM 2019, FORAM RECICLADAS:

23t
10t
de papelão

de sucata

CARRO
ELÉTRICO
PARA COLETA
DE LIXO
Pensando em realizar a coleta seletiva de lixo de forma mais consciente, visando minimizar os impactos
ambientais, a UniCesumar
adquiriu um veículo elétrico, utilizado para suprir a
necessidade no transporte
de cargas com grande autonomia, sem a emissão
de gases poluentes, pois
é alimentado por baterias
recarregáveis.
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R E S P O N S A B I L I D A D E

SOCIAL
GRI 102-40 / 102-15 / 203-1

2019 UNICESUMAR
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A UniCesumar coloca a
sustentabilidade no centro do
ensino, da pesquisa, das operações
e da infraestrutura. Levar educação
de qualidade para nossos alunos e
gerar impacto positivo à comunidade
são prioridades. Assim, permitimos
que estudantes, professores e
funcionários contribuam ao expandir
o envolvimento da comunidade
local, regional e internacional,
aumentamos a colaboração nas
questões de sustentabilidade.

+ de

90

O envolvimento com a comunidade possibilita à UniCesumar alcançar suas aspirações acadêmicas e criar
valor econômico, social e cultural.

ALGUMAS PARCERIAS

ações e projetos comprometidos
com a transformação social

40 mil

pessoas, diretamente, impactadas
pelos programas institucionais

+ de

190 mil

alunos desenvolvendo aprendizado dentro e fora da sala de aula - que impacta
diretamente no bem-estar da sociedade

3.000

horas de voluntariado
dedicadas a esta transformação

+ de

1.100

professores transformando
a comunidade por meio dos
projetos de extensão

+ de

75

convênios firmados com
organizações do terceiro
setor espalhados pelo Brasil,
possibilitando o acesso à educação
gratuita e demais investimentos
sociais a centenas de pessoas
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Ranking e
Certificações

GRI 102-12 / 102-13

Prêmio Pacto Global 2019
A UniCesumar foi uma das 36 finalistas entre 800 empresas e instituições inscritas no Prêmio Pacto Global 2019, com o projeto “A ideia de
uma vida melhor e a situação dos
imigrantes e refugiados da região
metropolitana de Maringá”. A indicação para esse
prêmio é consequência do esforço da instituição
de fomentar, sistematizar e apoiar as ações sociais.

United Nations
Academic Impact
A UniCesumar faz parte, oficialmente,t do United
Nations Academic Impact (UNAI), uma iniciativa
de impacto acadêmico associada à Organização
das Nações Unidas (ONU). Com isso, passamos a
fazer parte de uma rede de compartilhamento de
conhecimento, pesquisa e soluções pautada em
questões inter e multidisciplinares que dialogam
com os valores da ONU, como representados nos
princípios da UNAI.

Selo Instituição
Socialmente Responsável
A UniCesumar comprova mais uma vez que a sua
preocupação e responsabilidade com o bem-estar
social e coletivo. A instituição recebeu da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior o “Selo Instituição Socialmente Responsável”.

2019 UNICESUMAR

Selo SESI ODS 2019
A UniCesumar e o Instituto Unicesumar receberam o selo SESI ODS 2019, por reconhecimento
de ações e projetos já realizados por indústrias,
empresas, organizações não governamentais e
instituições públicas em torno dos ODS (Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável). Para participar
do Selo SESI ODS, o Instituto UniCesumar inscreveu o Programa de Excelência na Educação Básica
(PEEB), desenvolvido na instituição desde 2013. Já
a UniCesumar inscreveu o Programa de Apoio aos
Imigrantes e Refugiados e o projeto Gesta Social.

PRME e Objetivos
do Desenvolvimento
Sustentável
A UniCesumar é signatária do PRME - Principles for
Responsible Management Education, plataforma
da ONU de engajamento voluntário que reúne instituições de ensino que se comprometem a trabalhar em consonância com a agenda de Desenvolvimento Sustentável. A Instituição também apoia
os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU. A agenda global, assinada por 193
países em 2015, propõe metas significativas para
2030 que envolvem temas, como erradicar a pobreza extrema, promover a educação de qualidade para todos, combater a desigualdade social e a
injustiça, e conter as mudanças climáticas.
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Instituto
Unicesumar
GRI 413-1

Diretor Weslley Matos é
membro do board do PRME
Chapter Brazil
O diretor de Relações Institucionais da UniCesumar, Weslley Matos, foi eleito membro do Board
do PRME Chapter Brazil – plataforma global da
Organização das Nações Unidas (ONU) de engajamento voluntário para escolas de negócio e
outras instituições do Ensino Superior. O Board
é composto por cinco integrantes e tem a função
de deliberar sobre o Planejamento Estratégico e
as ações do Chapter pelo período de dois anos. O
Board também tem como missão zelar pelas diretrizes do PRME Chapter Brazil. No Brasil, somente
20 organizações participam do PRME. A UniCesumar é uma instituição signatária, desde 2012.

Programa Impulso
A UniCesumar foi reconhecida pelo Programa Impulso, da TV RPC, em duas categorias: Avaliação e
monitoramento de impacto e Marketing e mídias
sociais. O Programa Impulso incentiva o autoconhecimento organizacional, oferece capacitações,
serviços voluntários e visibilidade aos projetos
desenvolvidos nos veículos do Grupo RPC.

A atuação social da UniCesumar é consolidada pelo
Instituto Unicesumar, uma associação civil, sem fins
lucrativos, fundada em março de 1998, cuja missão
institucional é o desenvolvimento de programas de
impacto social, com foco em projetos sociais realizados na comunidade local, regional e nacional. Em
2019, a atuação do Instituto UniCesumar foi remodelada e potencializada, passando a atuar em dois eixos
estratégicos: Educação e Direitos Humanos e Sociais.
Na promoção e defesa dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, educacionais, desenvolve um
papel de grande importância na comunidade local e
regional, por meio dos seus projetos com Imigrantes
e Refugiados, de forma continuada, permanente e
planejada, executando projetos de assessoramento
voltados, prioritariamente, para estes grupos em situação de vulnerabilidade, buscando fortalecimento,
autonomia e protagonismo dos beneficiários.
No eixo de Educação, desenvolve projetos e programas de impacto na educação e no desenvolvimento
da qualidade de ensino da rede pública municipal.
Deste modo, o Instituto UniCesumar tem como objetivo geral desenvolver programas de impacto social,
com foco em projetos sociais realizados na comunidade local, regional e nacional, por meio de ações
de assessoramento, defesa e garantia dos Direitos
Humanos, estimulando o desenvolvimento integral
dos usuários.
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PROGRAMA DE APOIO AOS
IMIGRANTES E REFUGIADOS
O Programa de Apoio aos Imigrantes e Refugiados atende a um dos pilares da Instituição: de fomento e defesa
de Direitos Humanos. Criado em 2016, tem como objetivo geral auxiliar no processo de integração social e
promover condições para que refugiados e imigrantes
tenham acesso à aprendizagem do idioma, capacitação
e treinamento em atividades de geração de renda e de
inserção no mercado de trabalho. Por meio do Programa de Apoio aos Imigrantes e Refugiados, o Instituto
UniCesumar atua no empoderamento de Imigrantes
com quatro eixos de atuação e apoio:

1

Qualificação profissional para acesso
ao mercado de trabalho.

2

Acesso à educação superior de
qualidade.

3

Assistência jurídica e social.

4

Curso de português em EAD,
proporcionando melhor integração
social por meio do idioma.
Os projetos que compõem o programa
acontecem de acordo com calendário
estabelecido pela coordenação, no
decorrer do ano.

Ações realizadas
em 2019

Workshop de
elaboração
de currículos

Cine Dia do
Imigrante e
Refugiado

Oficina de
Aproveitamento
de Alimentos

Curso de
Conserto
e Costura

Curso de
Servente
de Obras

Até 2019,

1.281

imigrantes e
refugiados foram
impactados com
os projetos e as
ações realizadas,
por meio do
programa de apoio
aos imigrantes e
refugiados.

2019 UNICESUMAR

Atendimento
jurídico a
imigrantes

Lançamento
da Cartilha do
Imigrante

Ações
assistenciais
(doação de
alimentos e
cobertores)

Assistência a
organizações
parceiras de
acolhimento
dos imigrantes
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UniCesumar é parceira do Instituto
Sendas no trabalho com imigrantes e
refugiados
Ao longo do ano de 2019, a UniCesumar realizou
um trabalho intenso com imigrantes e refugiados,
com o objetivo de proporcionar mais qualidade
de vida, formação profissional e, principalmente,
emprego e renda para esta população. Em
Maringá, uma das entidades que dá assistência
aos imigrantes é o Instituto Sendas, que ajuda
as famílias de refugiados com orientações,
encaminhamentos a emprego e estudo, moradia
e outros. A UniCesumar firmou, durante todo o
ano, uma parceria com o Instituto e auxiliou em
diversas frentes, como doação de computadores,
móveis, roupas e alimentos.

Programa de bolsa de estudos para
imigrantes e refugiados
Hugo Rivero é venezuelano e chegou ao Brasil
há cinco meses. Ele veio com a esposa e o filho
para fugir da situação de crise econômica e
política que vive o país. Para ele, a principal
dificuldade que sentiu, ao chegar no Brasil,
foi aprender a língua. Hoje, já consegue se
comunicar melhor e nunca deixou de aprender.
Ganhou uma bolsa de estudos da UniCesumar e
está cursando Gastronomia. “Estou fazendo esse
curso e acho muito importante o trabalho que
a UniCesumar está fazendo com os imigrantes
na parte de preparação acadêmica, abrindo,
assim, portas para procurarmos um melhor
posto de trabalho, no Brasil, já com essa base de
conhecimento no Ensino superior”, disse Hugo.

69

imigrantes
e refugiados

estudaram na UniCesumar, até 2019.
O venezuelano Hugo Rivero (à esquerda) estuda Gastronomia.
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PROGRAMA DE EXCELÊNCIA
DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEEB)
O PEEB é um projeto do Instituto Unicesumar, em atividade, desde 2013, 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 pensamento crítico.

27
30

28

22
11

24
25

26

12
32

1
18
4
29

23

3

9

2

13
16

20

19

5

10

17

6

21

7

31

14

15

8

14.365

pessoas impactadas, diretamente,
pelo PEEB, em 2019.

32

convênios com Secretarias
de Educação e 01 com o
Colégio Militar de Maringá.

118
64.517
escolas atendidas.

Relação das cidades
onde há o PEEB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Amaporã
Ângulo
Doutor Camargo
Floraí
Floresta
Flórida
Iguaraçú
Itambé
Ivatuba
Jaguapitã
Loanda
Lobato
Mandaguaçu
Mandaguari		
Marialva
Maringá
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Munhoz de Melo
Nova Esperança
Ourizona
Paiçandu
Planaltina do Paraná
Porto Rico
Presidente Castelo Branco
Querência do Norte
Stª Cruz do Monte Castelo
Santa Isabel do Ivaí
Santo Inácio
São João do Caiuá
São Jorge do Ivaí
São Pedro do Paraná
Sarandi
Uniflor

pessoas impactadas,
diretamente, desde o início
do projeto.

O PEEB tem como objetivo
analisar os impactos no
desempenho escolar e na
qualidade da educação
que estejam relacionados
com a gestão escolar, o
professor, a família e a,
sociedade civil organizada
na rede pública municipal.

Webdocumentário
sobre o PEEB
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INCUBADORA SOCIAL
A Incubadora Social, coordenada pelo Curso de Serviço
Social da UniCesumar, tem como premissa assessorar
e propor práticas inovadoras advindas de projetos sociais, demandados pela comunidade local, sendo de
caráter público ou privado.

Reconhecimentos
nacionais e internacionais
2016
Apresentação em Congresso
Internacional de Educação - CUBA
- HAVANA

2017 - 2018 - 2019
Selo SESI ODS - CURITIBA - BRASIL

2017
7a International Conference “The
Future of Education” - Florença Itália

2017
Apresentação de Painel 4th PRME CURITIBA - BRASIL

2018
4th Canadian International
Conference on Advances in
Education, Teaching &Technology TORONTO, CANADA

2019

A Incubadora Social oferece um start para aceleração
e fomento a novos projetos que envolvam parceria
com setores público, privado e organizações da sociedade civil.

ISCN 2019 - International
Sustainable Campus Network
Meeting - USP - June, 11th to 14th,
2019. SÃO PAULO - BRASIL

718
08

pessoas impactadas, em 2019.

empresas/cooperativas
atendidas.
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Modelo de
financiamento facilitado,
na UniCesumar, para
grupo de baixa renda
Com o papel social de possibilitar o acesso à Educação Superior de qualidade, a UniCesumar investe em
várias formas de acesso à educação gratuita e facilitada, por meio de bolsas de estudos das mais variadas
modalidades.

Fies
Prouni
Promube
Pai
Transferência
Portador de Diploma
Bolsa Maturidade
Programa de Inclusão
Social para
Atenção à Criança
Vem Comigo
Proep
Programa de
Desenvolvimento
Regional

GRI 201-4

NÚMERO
DE BOLSAS
GOVERNAMENTAIS *

11.575
beneficiados

BOLSAS
INSTITUCIONAIS
Modalidade Presencial

3.099
beneficiados

BOLSAS
INSTITUCIONAIS
Modalidade EAD

42.792
beneficiados

*PROUNI PROMUB (PRESENCIAL E EAD)
Referência 01 a 10/2019
De 50 % a 100%

Desconto Família
Bolsa Imigrante
Aluno Egresso
Fibe - Financiamento
Bancário Estudantil

Bolsa Maturidade
Um projeto emocionante que oferece
bolsas de estudos para todas as pessoas
com mais de 50 anos de idade.
Assista a este vídeo e se emocione!

2019 UNICESUMAR

49

Sustentabilidade
A UniCesumar educa cidadãos para o desenvolvimento
sustentável: oferece insights relevantes sobre os desafios sociais e capacita estudantes e funcionários a
agirem de modo sustentável.

GRI 102-12 / 102-13 / 102-27

A UniCesumar serve como um meio poderoso
para ajudar a criar um futuro mais sustentável, assumindo esse compromisso:

Ao aderir à implementação das
metas globais dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS).

A integração de temas sociais, ambientais e econômicos na aprendizagem e no ensino é uma estratégia de
prioridade na instituição. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas influenciam a instituição, e isso se reflete em uma ampla
variedade de projetos e ações desenvolvidas.

Ao se tornar signatária do
PRME Princípios para Educação
Executiva Responsável das
Nações Unidas.

PEDAGÓGICO:

95%

dos Projetos de Extensão
aderem a, pelo menos,
um ODS

OPERAÇÕES:

90%

Ao fazer parte, oﬁcialmente,
do United Nations Academic
Impact (UNAI), uma iniciativa
de impacto acadêmico
associada à Organização das
Nações Unidas (ONU).

dos Programas e das ações
institucionais são aderentes
aos ODS
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COMITÊ DE
SUSTENTABILIDADE
GRI 102-17 / 102-19

Com o mundo em rápida mudança, com recursos naturais decrescentes, pobreza persistente e desigualdades
duradouras, as instituições devem avançar para garantir um futuro sustentável, resiliente e inclusivo. Como
uma universidade de alcance e influência nacional, a
UniCesumar está determinada a reforçar seu compromisso com a sustentabilidade.

ALCANCE DO NAI

24.270

*

pessoas foram
impactadas pelas
ações do NAI, em
2019, sendo:

DISCENTES
Eventos na Capela: 1791
Eventos pelo campus: 4300
Visitaram a Capela: 3384
Aconselhados: 183
Participaram de reuniões
do Conexão de Alunos: 658

COLABORADORES
Membros do Comitê de Sustentabilidade

A sustentabilidade, na UniCesumar, é gerida em uma
esfera multidisciplinar que se consolida por meio do
Comitê de Sustentabilidade, que tem como objetivo a
inserção e a integração dos temas relevantes de Sustentabilidade em políticas, ações e tomada de decisões
da instituição.

Colaboradores alcançados nos
momentos de reflexão: 1464 (em
1239 momentos de reflexão)
Aconselhados: 100
Visitaram a Capela: 1386
Participaram de eventos na
Capela: 1185

DOCENTES

NAI - Núcleo de
Apoio Integral
O NAI - Núcleo de Apoio Integral - oferece suporte contínuo para a construção de um ambiente confiável,
saudável e acolhedor para colaboradores, docentes e
discentes da Instituição.
O NAI é integrado à estrutura da UniCesumar em
sua missão, visão, valores e tem como foco investir
na formação do ser humano, nas áreas emocional e
espiritual, segmentos imprescindíveis tanto para o
desenvolvimento individual quanto coletivo, formando
uma sociedade mais justa e equilibrada em todos os
seus aspectos

2019 UNICESUMAR

Aconselhados: 82
Visitaram a Capela: 59

PESSOAS
DO PÚBLICO
EXTERNO
Aconselhados: 20
Visitaram a Capela: 2319
Participaram de eventos na
Capela: 7339
Audiência acumulativa.

*
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PROGRAMAS DO NAI
CONEXÃO DE ALUNOS
Participações: 658
Reuniões: 866
DEVOCIONAIS
Colaboradores alcançados: 1.464
Reuniões: 1.239
ACONSELHAMENTOS
Colaboradores: 100
Discentes: 183
Docentes: 82
Público externo: 20

CAPELA
VISITARAM A CAPELA: 7148
Colaborador: 1386
Discente: 3384
Docente: 59
Público externo: 2319
PARTICIPARAM EM EVENTOS: 10315
Colaborador: 1185
Discente: 1791
Público externo: 7339

NAI PROMOVE CANTATAS
DE NATAL, GRATUITAMENTE,
À COMUNIDADE
Repleto de alegria, comemorações e lembranças, o período natalino é um dos mais especiais do ano. Pensando nisso, o NAI realizou uma temporada de Cantatas de
Natal. Além disso, foram coletados alimentos do público
nos eventos, que foram doados a organizações do terceiro setor de Maringá.

+ de

meia
tonelada
de alimentos arrecadados

+ de

2.000 pessoas
participaram das
cantatas de Natal

EVENTOS REALIZADOS NA CAPELA: 167
CASAMENTOS NA CAPELA: 10

4.300

pessoas participaram de
eventos organizados pelo NAI,
no campus de Maringá
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AMBIENTAL

I M P A C T O

2019 UNICESUMAR
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Projetos
de impacto
ambiental
É possível encontrar soluções para os desafios ambientais contemporâneos. A UniCesumar oferece oportunidades para os estudantes realizarem pesquisas e
projetos que fomentem a sustentabilidade ambiental.
Também estimula, entre seus colaboradores, práticas sustentáveis, no contexto de trabalho. Em 2019,
a instituição concentrou muitos de seus esforços na
sustentabilidade do próprio campus, sobretudo, por
meio do aperfeiçoamento da estrutura física existente.

326

BICICLETÁRIOS E
EMPRÉSTIMO DE
BICICLETAS PARA ALUNOS
GRI 203-01

A UniCesumar oferece um serviço de empréstimo gratuito de bicicletas para os alunos, em seus quatro campi
(Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa). A iniciativa
comprova mais uma vez o pioneirismo da UniCesumar
e demonstra a sua preocupação com ações que promovam a sustentabilidade, incentivando o uso de meios de
transporte alternativos e ecológicos.

HORAS DE
VOLUNTARIADO
DEDICADAS À
PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL,
EM 2019

54

1.269

Biodiversidade de árvores
reúne inúmeras espécies
de aves, na UniCesumar

empréstimos de bicicletas,
em 2019*

Tucanos-Toco abrigam-se nas
árvores do campus da UniCesumar,
em Maringá (PR).

* Referência jan-out/2019.
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DESAFIO ONLINE DO LIXO
No chamado “Trashtag Challenge” - algo como hashtag
“Desafio do Lixo”, em português - os participantes escolhem um lugar poluído, limpam esse local e postam
fotos mostrando o antes e o depois. O movimento é
mundial, e, na UniCesumar, conseguimos mobilizar
alunos e donos de polos EAD,
bem como o público em geral.
Com isso, estimulamos os parpolos participaram
ticipantes a recolher os lixos

22

CASA DE
VEGETAÇÃO E ESTUFA
GRI 203-01 / 304-1

de locais públicos, ajudando a
mudar os cenários em praias,
parques, estradas e revelando,
efetivamente, a quantidade de
lixo plástico que é produzido.

121
alunos envolvidos

60
participantes externos

181

A UniCesumar possui uma estufa destinada à recuperação de plantas e recebimento de novas, mantendo as
melhores condições para o desenvolvimento do cultivo,
protegendo-as de variações de temperatura, excesso ou
falta de chuva e do sol intenso.

participantes no total

Algumas plantas estão localizadas nos ambientes internos do campus, e, por isso, necessitam de cuidados
especiais, como a exposição ao Sol, em alguns períodos
do dia. Com isso, elas absorvem melhor os nutrientes e
se recuperam de ocasionais doenças.
As novas plantas recebidas para plantio são abrigadas
na estufa para que fiquem em condições adequadas
até o seu plantio.
Alunos no Trashtag Challenge

VIVEIRO DAS ARARAS
GRI 203-01 / 304-1

Em parceria com o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), a
UniCesumar disponibiliza um viveiro para receber aves
que são encontradas em situações de risco ou maus-tratos. Elas permanecem em ambiente especialmente
acondicionado até que possam ser reintegradas ao seu
habitat ou transferidas para outros viveiros.

53 araras
+ de
10

no viveiro

espécies diferentes
de aves

2019 UNICESUMAR
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NOIVAS SUSTENTÁVEIS
Os alunos do Curso de Moda Presencial trabalharam
o tema da sustentabilidade, com os chamados 3 R’s
da sustentabilidade: Reaproveitamento, Reutilização e
Reciclagem. Os acadêmicos confeccionaram 10 vestidos
de noivas sob medidas, reutilizando tecidos e peças que
não estavam mais em uso. Os vestidos foram utilizados
na cerimônia de Casamento Coletivo, realizada no final
do ano, na Capela da IES.

MEU PAPEL NO MUNDO
O “Meu Papel no Mundo” é uma iniciativa que possibilita aos alunos da EAD optar pelo livro digital
para acessar os conteúdos, a partir do segundo
módulo do curso.
Com esta iniciativa, cada aluno economiza papel,
energia para a produção e combustível para o
transporte deste material. Os valores economizados no processo de produção, distribuição e armazenamento dos livros são revertidos em doação de
alimentos para inúmeras entidades de assistência
social, nas cidades onde os estudantes aderiram
ao projeto.

ATENDIMENTO DE CÃES E
GATOS RESGATADOS PELA
PREFEITURA
Por meio do Convênio com a Diretoria de Bem-Estar
Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Maringá, o Hospital Veterinário (HVET) da UniCesumar
realiza atendimentos de animais de pequeno porte, em
sua maioria cães e gatos.

Maringá

258

atendimentos realizados
(consultas, exames,
cirurgias e procedimentos
ambulatoriais)

56

75
animais
atendidos

39

Boa Vista (RR)

toneladas de
alimentos doados
e distribuídos, em
2019, entre ONG’s
de todo o brasil
Pará de Minas (MG)
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PROJETO UNICESUMAR
QUELÔNIO DO GUAPORÉ
PRESERVAÇÃO DE ESPÉCIES
DA AMAZÔNIA
O projeto, que recebe apoio da UniCesumar desde
2010, tem como objetivo preservar as espécies de quelônios e aves na Reserva Ecovale, reconhecida como a
maior protetora de tartarugas do mundo.

Esse projeto foi
premiado com:
Top Quality
de excelência
na gestão de
entidades,
promovido
pelo Institute
Unique Quality
International.

Prêmio Águia
Americana de
Projetos de
Sustentabilidade

BANHO DO CORAÇÃO:
ATENDIMENTO CLÍNICO
AOS CÃES DE RUA
O objetivo da ação foi realizar
exame clínico, vermifugação
e tratamento farmacológico nos animais que acompanham os moradores de
rua; orientar os tutores dos
animais quanto aos sinais
clínicos e comportamentos
apresentados pelos animais
doentes e doar ração.

+ de

50

animais atendidos

Em 2019, ajudamos
a deslocar mais de
80.000 tartarugas e
a devolver cerca de
7.200.000 filhotes
de tartaruga aos
rios do Vale do
Guaporé, no Estado
de Rondônia.

UNICESUMAR SEDIA
CLIMATHON
O evento, promovido pelo Impact Hub Curitiba, é uma
maratona onde empreendedores, criativos, estudantes e mentores pensam em soluções para os desafios
globais do clima. A iniciativa é internacional e acontece
desde 2015, sendo esta a 1ª edição realizada no Brasil.
A UniCesumar, de Curitiba, sediou o evento.

ATENDIMENTO CLÍNICO A
CÃES E GATOS DE ALDEIA
INDÍGENA KUARAY HAXA
O objetivo da ação foi realizar a anamnese, administração e prescrição de tratamento farmacológico para cães
e gatos doentes, bem como realizar doação de ração
aos animais. Os cães e gatos da comunidade indígena
Kuaray Haxa, em Guaraqueçaba (PR), foram atendidos
por estudantes de medicina veterinária e por professores médicos veterinários da UniCesumar.
Foram arrecadados materiais médico-hospitalares e
medicamentos de uso veterinário por meio de doação
para o tratamento dos animais. Uma boa quantidade
de ração será doada à comunidade indígena para alimentar os animais.

15 animais

atendidos
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FEIRA DE ADOÇÃO DE CÃES E
GATOS EM PIRAQUARA (PR)
Esta iniciativa é uma parceria iniciada em 2018, com a
feira Natalina Focinhos Encantados, promovida pela
Unicesumar, por meio do Polo de Piraquara (PR). O objetivo da ação é informar à população local sobre posse
responsável, cuidados básicos e zoonoses bem como
auxiliar na doação, microchipagem e vacinação dos
animais resgatados das ruas pela Prefeitura Municipal.

500
80 30
pessoas impactadas

cães e gatos
doados

alunos
envolvidos

I BATALHA DE EQUIPES DA
MEDICINA VETERINÁRIA
UNICESUMAR
Os alunos de Medicina Veterinária do primeiro e segundo anos tiveram como primeira prova da Batalha a
arrecadação de ração, alimentos não perecíveis e itens
de higiene pessoal. A ração foi doada para a ONG “Anjos
do Abrigo”, que resgata animais. Já os alimentos e os
itens de higiene pessoal recolhidos foram entregues à
Maternidade Materdei.

70
+ de
140

TROTE SOLIDÁRIO DOS
CALOUROS 2019 – CURITIBA
O objetivo do Trote Solidário foi ajudar a ONG “Anjos
do Abrigo”, de Curitiba, a limpar e organizar o abrigo,
visando o bem-estar e a saúde dos animais e dos responsáveis pelo local. Na ação foram feitas doações de
ração e avaliação do estado de saúde geral dos cães
com aplicação de conhecimento clínico.

30
+ de
100

alunos de Medicina
Veterinária envolvidos

cães atendidos

TRANSFORMAÇÃO
TERRENO EM HORTA
Cerca de 20 alunos, do curso de Agronomia da UniCesumar do Campus de Ponta Grossa, transformaram um
terreno improdutivo, com a terra compactada e seca,
em uma horta produtiva. A horta servirá de fonte de alimentação saudável para 30 senhoras de uma instituição
de longa permanência para idoso.

alunos envolvidos

58

cães atendidos
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I M P A C T O

CULTURAL
2019 UNICESUMAR
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Projetos
de impacto
cultural
Colaboradores e alunos da UniCesumar formam uma comunidade diversa e acolhedora, unida pela paixão por
conhecimento e cultura. Combinamos pesquisa e prática e exploramos uma enorme variedade de áreas, incluindo
projetos interdisciplinares. As atividades culturais contribuem, decisivamente, para o desenvolvimento social e
humano, e é esta a visão que inspira a UniCesumar.
Em 2019, a
UniCesumar
levou cultura a

+ de

50.000 pessoas

ORQUESTRA

Com a missão de levar a música ao alcance de todos,
a Orquestra Filarmônica Unicesumar (OFUC) foi criada
em janeiro de 2003 e é mantida como um projeto cultural do Centro Universitário Cesumar. A Filarmônica
já gravou diversos CDs e DVDs ao vivo, na cidade de
Maringá, e alguns pontos altos marcaram sua trajetória,
sendo um deles a gravação do espetáculo “Temas de
Filmes”, em 2012, no Teatro Guaíra de Curitiba (PR), com
a capacidade do teatro esgotada. O Maestro convidado
Roberto Tibiriçá também esteve à frente da OFUC no
“Festival Tchaykovsky”. Citamos, ainda, o cantor popular
brasileiro Lenine, acompanhado pela Filarmônica em
obras de sua vasta autoria.
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EM 2019:

60
40 mil
apresentações

pessoas alcançadas

RELATÓRIO SOCIAL

A Orquestra executa um programa de concerto diversificado, contendo obras sinfônicas, populares nacionais e internacionais, trilhas sonoras dentre outras. Os
concertos temáticos também fazem parte do conteúdo
inovador da Orquestra, com apresentações didáticas,
infantis, temáticas, operísticas e sacras. Consta na história da Filarmônica centenas de apresentações realizadas não só no estado do Paraná, mas também em
outros estados do país.
Sua trajetória também coleciona títulos de méritos
oriundos dos relevantes serviços prestados à comunidade, entregues por poderes legislativos municipais
e estaduais.

HISTÓRICO (2013-2019)

862
103
347
550 mil
músicas tocadas

municípios visitados

apresentações realizadas

pessoas assistiram às
apresentações

OFUC no Youtube

MUSEU UNICESUMAR
O Museu Unicesumar, inaugurado em outubro de
2011, foi criado para contar e conservar a história
de Maringá e de seus pioneiros. Trata-se de um
museu multidinâmico que reúne o passado, aliado
à tecnologia, para relatar o desenvolvimento da
cidade desde o seu surgimento até os dias atuais.
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.

18
mil
visitantes
recebidos, em 2019

2019 UNICESUMAR
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CINE ESPECIAL
UNICESUMAR
DIA DO REFUGIADO

Trailer oficial do
documentário
“Human Flow”

Com o objetivo de conscientizar a comunidade em
geral sobre a importância de acolher e apoiar os imigrantes e refugiados, a UniCesumar promoveu, no Dia
do Refugiado, uma programação especial, no Museu
UniCesumar.
Foram três sessões de cinema com a apresentação do
documentário “Human Flow – Não existe lar se não há
para onde ir”, do diretor Ai Weiwei.

120

pessoas assistiram ao
documentário nas três
sessões

INCENTIVANDO A LEITURA
E A SUSTENTABILIDADE
A UniCesumar organizou, em 2019, a Semana de Responsabilidade Social do Ensino Superior da Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). O tema de 2019 foi “Dê páginas à sua imaginação”
e o objetivo foi incentivar a leitura e a sustentabilidade.
Durante 5 dias, foram realizados painéis de leitura com
autores e escritores da Instituição e coletados livros,
que foram doados para um instituto de acolhimento
de imigrantes e refugiados, em Maringá.

150
livros recebidos
como doação
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I M P A C T O

SOCIAL
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Projetos
de impacto
social
A prática da responsabilidade social não se limita apenas a empresas ou ONG’s. As instituições de Ensino
também são responsáveis por todos os impactos que
suas operações causam a alunos, à sociedade e ao
meio ambiente.
A responsabilidade social da UniCesumar apresenta
um conceito e uma prática envolvendo os alunos no
desenvolvimento da empatia e de ações de impacto,
em sintonia com os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS).
Em 2019, foram desenvolvidos dezenas de projetos de
impacto social, direto na comunidade.

470

horas de voluntariado dedicados
à transformação social

A primeira edição do projeto aconteceu em agosto de
2019, e o país de destino foi o Haiti. 13 alunos do curso
de Medicina participaram da viagem. Na capital Porto Príncipe, foram realizados atendimentos médicos
a crianças de diferentes orfanatos. Os atendimentos
incluíam vistoria geral do estado de saúde e exame de
vista. Foram doados óculos, remédios, roupas, brinquedos e kits de higiene pessoal. Além dos orfanatos, uma
escola de alfabetização de adultos também foi visitada.
Foram atendidas 7 entidades:
•
Orfanato do André
•
Orfanato Rona Mine
•
Orfanato New Horizon Home
•
Orfanato Lizon
•
ALFANA (Alfabetizasyon Adilt Nasyon Ayisyen –
Alfabetização de Adultos da Nação Haitiana)
•
Orfanato Canaã
•
Orfanato de Crianças Especiais

10.650

pessoas impactadas, diretamente,
por suas iniciativas sociais

EDUCAÇÃO QUE
TRANSFORMA MISSÃO HAITI

QUANTIDADE
DE DOAÇÕES:

O “Educação que Transforma” é um programa do Departamento de Relações Internacionais da Unicesumar
que, por meio de viagens humanitárias, proporciona a
discentes e docentes experiências de formação integral e humanizadora, aplicando em contextos reais e
carentes o conhecimento técnico adquirido em seus
respectivos cursos.

22

pessoas formaram
a equipe de trabalho
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13

alunos de Medicina
participaram

Roupas: 150kg
Remédios e suplementos: 600
Kits de higiene (sabonete,
escova e pasta de dente): 150

234

crianças e idosos
impactados

RELATÓRIO SOCIAL

CASAMENTO COLETIVO
A UniCesumar promoveu um casamento coletivo com
a participação de sete casais, envolvidos não somente
na cerimônia realizada em 08 de novembro de 2019,
mas também em todas as etapas do projeto, começando com entrevistas psicossociais e seguindo com workshops com alunos e profissionais das áreas de Direito,
Psicologia, Serviço Social e Teologia, que relacionaram a
vida conjugal com suas áreas de atuação. Além disso, as
noivas tiveram atendimento personalizado dos alunos
do curso de Moda, que desenvolveram vestidos sob
medida para o grande dia.

7 casais 300

pessoas
presentes
na cerimônia

GESTA SOCIAL
SELEÇÃO
•

Divulgação do casamento coletivo
nas redes sociais, entrevista
psicossocial com os noivos e
reunião com casais escolhidos
para orientações gerais do Projeto.

ORIENTAÇÕES
TEOLÓGICAS
•

Curso de Noivos com a equipe do
NAI (Núcleo de Apoio Integral).

CAPACITAÇÃO
SOCIAL E
ORIENTAÇÕES
JURÍDICAS
•

Palestra com equipe do Serviço
Social sobre Políticas Públicas.

•

Palestra com equipe de Direito
para orientações Jurídicas sobre
casamento.

•

Oficina de Parentalidade.

Capacitação de agentes sociais pertencentes a movimentos sociais ou organizações pouco ou nada estruturadas, por meio de parceria entre Instituto GRPCOM,
SASC e UniCtesumar. O envolvimento direto dos cursos
de Gestão das Organizações do Terceiro Setor e Gestão
Pública viabiliza a articulação, o diálogo e a construção
coletiva.

8 122
40

encontros
com ONGs,
realizados em
2019

pessoas
capacitadas

iniciativas sociais
e organizações
da sociedade civil
envolvidas

Objetivo do Gesta Social
Fortalecer iniciativas e movimentos sociais, dando condições para o desenvolvimento e a formalização de suas
práticas, com vistas a tirá-los da informalidade, melhorando as suas condições de funcionamento.

CONFECÇÃO
DE VESTIDO
•

Confecção dos vestidos
sustentáveis pela equipe
do curso de Moda.

2019 UNICESUMAR
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DIA DE DOAR:
UNICESUMAR PARTICIPA
DE MOBILIZAÇÃO
NACIONAL
A UniCesumar mobilizou todos os polos do Brasil e
os campi presenciais para o Dia de Doar, um grande movimento de promoção da prática de doação
no país, envolvendo governos, empresas, ONGs e
pessoas físicas.

PÁSCOA SOLIDÁRIA
Na celebração da Páscoa, a UniCesumar visitou espaços infantis e levou alegria, solidariedade e organizou
rodas de conversa para explicar o verdadeiro sentido
da Páscoa. Brincadeiras com diversas atividades lúdicas resgataram a essência do imaginário da criança e
sua criatividade. Ao final, foram distribuídas doações,
tais como: bombons, chocolates e doces.

4 campi
18.348
da UniCesumar mobilizados

ações realizadas pelos
alunos da UniCesumar EAD,
em todo Brasil

2
85

polos EAD participaram

pessoas envolvidas
Dia de Doar - Londrina

Dia de Doar - Curitiba
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Dia de Doar - Maringá

Dia de Doar - Ponta Grossa
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TROTE SOLIDÁRIO
O Trote Solidário 2019 mobilizou os
novos alunos da UniCesumar a realizar atividades solidárias e atendimento a pessoas com deficiência. Entre as
ações realizadas, estão a arrecadação
de fraldas e entrega de produtos estéticos para as mães da comunidade
atendida; desenvolvimento da consciência cidadã com a “capoterapia”
(atividade de dança e música ligada
à capoeira) e teatro de fantoches, de
modo a fortalecer os acompanhantes
das pessoas com paralisia cerebral.
Além disso, foram realizadas outras
atividades de impacto social e envolvimento com a comunidade, com recreação em ONGs, palestras e coleta
de doações.

41

polos participantes

860

alunos envolvidos

1.902
participantes externos

2.762

foi o total de participantes

CAMPANHA DO AGASALHO
“Aquecendo vidas, vestindo corações”. Esse foi o tema da campanha do agasalho do Colégio Novo Mundo e do polo EAD da
UniCesumar de Goioerê (PR). Outros polos também sediaram
campanhas do agasalho:
•

Ponto de arrecadação da campanha do agasalho da Provopar de Campo Mourão-PR.

•

Campanha de agasalho, no Polo EAD UniCesumar de
Caetité-BA.

•

Campanha de agasalho, no Polo EAD UniCesumar de Itapecerica da Serra-SP.

Campanhas como esta contribuem, ainda, para a formação
de alunos sensíveis, críticos e comprometidos com a transformação da realidade, estimulando a solidariedade em várias
partes do país.

120 2.000
participantes
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FASHION É SER SOLIDÁRIO
O objetivo da iniciativa é proporcionar ao acadêmico
a vivência cotidiana profissional do designer no que
tange a criação de uma peça de vestuário, seu desenvolvimento, material, composição, assim como a
adaptação de materiais reutilizáveis para a produção.

BANHO DO BEM
– CAMPUS CURITIBA
Alunos voluntários de Odontologia e Medicina
Veterinária de Curitiba se uniram para participar
juntos do projeto chamado “Banho do Coração”,
da ONG curitibana Aquecendo Corações. O projeto teve como objetivo melhorar a qualidade de
vida de pessoas que se encontram em situação
de rua, oferecendo banho, alimentação e roupas
limpas.
O projeto tem um trailer com duas cabines de
banho e percorre, semanalmente, bairros de Curitiba onde há maior presença de pessoas em trajetória de rua. Além de contribuir para a higiene
pessoal, o banho gera a sensação de dignidade e
bem-estar para a população atendida.
Alunos dos cursos de Odontologia instalaram um
escovódromo, fizeram avaliações odontológicas
e distribuíram kits de higiene.
Já os alunos do curso de Medicina Veterinária
prestaram atendimento aos cães, que, geralmente, acompanham as pessoas em trajetória de rua.

+ de

1.300

peças confeccionadas
em todo o Brasil

27
71
821
892

polos participantes

alunos envolvidos

36

voluntários da
UniCesumar

+ de

50

ações desenvolvidas
pela UniCesumar,
como atendimento
odontológico, clínico
e educativo.

participantes externos

pessoas impactadas,
no total

68

RELATÓRIO SOCIAL

CAPACITA OSC-CICLO
DE CAPACITAÇÃO PARA
ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL
A parceria entre Instituto AOCP, SASC, AMOSC e UniCesumar proporcionaram o projeto Capacita OSC, que
tem como objetivo promover a capacitação de acadêmicos e profissionais do Terceiro Setor, por meio de
palestras e treinamentos.
O projeto, que foi iniciado em 2018, atingiu, de maneira
direta, até o momento, 471 pessoas de cerca de 120
organizações da sociedade civil de Maringá, Londrina
e suas regiões metropolitanas.

471 120
pessoas
beneficiadas

organizações sociais
envolvidas

AÇÃO MULTIDISCIPLINAR
A multidisciplinaridade faz parte das atividades desenvolvidas na UniCesumar, o que tem contribuído
para uma série de ações conjuntas entre os cursos da
Instituição. Pensando nisso, os alunos de Administração, Moda e Processos Gerenciais se uniram em prol
de uma boa causa: a responsabilidade social. Foram
confeccionados produtos para serem entregues àsseguintes instituições sociais:
•
•
•
•
•
•
•

Naninhas (Pastoral da Criança de Maringá)
Coletes (Lar Esperança de Sarandi)
Pijamas (Voluntários do Bem, em parceria
com a Igreja Santo Cura D’ars Paiçandu)
Touca com turbante (Hospital do
Câncer de Maringá)
Uniformes de futebol (Projeto Marcel Tucci)
Lençóis (MAREV)
Colchonetes (Sopão Maringá).

300
produtos
confeccionados

7

entidades
beneficiadas
pelas doações

NANINHAS DO BEM
O projeto “Naninhas do Bem” é desenvolvido dentro da
disciplina de estágio interno do curso de Moda Presencial
e tem por finalidade aproveitar pequenos pedaços de
tecidos, que poderiam ser descartados, para a confecção
de naninhas, trabalhando, assim, com alunos o conceito
de sustentabilidade e o viés social.
As naninhas foram entregues na comunidade São Francisco - Pastoral da Criança. Cada ano o projeto faz suas
entregas em uma comunidade diferente como forma
de ajudar várias crianças e expandir a ação.

AGASALHOS
PARA A 3ª IDADE
O curso de Moda Presencial desenvolveu um projeto
cuja finalidade foi a confecção de moletons para serem
doados a idosos que residem em instituições de longa
permanência.

70

naninhas
distribuídas para

70
crianças
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+ de

130

agasalhos
distribuídos
para idosos
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ODS NA COMUNIDADE
Ultrapassando as fronteiras institucionais, alunos e colaboradores da UniCesumar disseminaram, na cidade
de Maringá, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas metas, organizando palestras e peças
teatrais, de forma lúdica e interativa, ensinando a população a desenvolver materiais de divulgação dos ODS.

1.200
pessoas envolvidas
com as atividades

+ de

120

de atividades dedicadas
à disseminação dos ODS

“AÇÃO QUE ALIMENTA”:
DOAÇÃO DE ALIMENTOS E
ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL

A campanha consiste na doação de alimentos para famílias de coletores de recicláveis das cooperativas de
Maringá, que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica. Foram mobilizados docentes e discentes
da UniCesumar, em especial, do Mestrado e Doutorado
em Promoção da Saúde, dos Mestrados em Gestão do
Conhecimento e Tecnologias Limpas e da Graduação
em Serviço Social e os colaboradores da UniCesumar
Empresarial. A campanha se estendeu durante todo o
mês de agosto de 2019.

23

cestas básicas foram distribuídas
a coletores de recicláveis das
cooperativas de Maringá

CONDIÇÕES DE
VIDA, TRABALHO E
SAÚDE DE MULHERES
CATADORAS
DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS, EM
COOPERATIVAS DE
MARINGÁ-PR
Esse projeto teve como objetivo proporcionar aos alunos o conhecimento dos
elementos relacionados às condições de
vida, tanto no trabalho e na saúde quanto
na vida familiar de mulheres catadoras de
materiais recicláveis, cooperativadas do
município de Maringá.

70

20

mulheres catadoras
de material reciclado
foram entrevistadas
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CLÍNICAS JURÍDICAS
E CEJUSC
Os acadêmicos do 2º ao 8º semestre do curso de Direito
trabalham nas Clínicas Jurídicas e prestam atendimento ao assistido, identificam o problema jurídico dentre os fatos apresentados, analisam o caso concreto,
realizam pesquisa jurídica e prestam devolutiva ao
assistido.
Os alunos têm acesso à RAD (Resolução Alternativa de
Disputas) - o mecanismo mais adequado, que leva em
consideração as partes envolvidas no conflito, o tipo de
conflito, os aspectos e cada procedimento, como custo
financeiro, celeridade, sigilo, manutenção de relacionamentos, flexibilidade procedimental, exequibilidade
da solução, adimplemento espontâneo do resultado
e recorribilidade, bem como 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.
O Projeto de Extensão do CEJUSC (Centro Judiciário de
Soluções de Conflitos) 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 multidisciplinares 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 2019, juntamente com a Clínica Jurídica, foram
desenvolvidos os seguintes projetos:

1.080
2.050
550
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Mutirão dos Planos Econômicos
Verão, Collor e Bresser:

207

audiências

Projeto de Intervenção Familiar:

PAIS EM PAZ
Casamento Coletivo:

07
400
104
208
casais

Audiência Pública “Brumadinho”:

alunos envolvidos

Mutirão de Direito de Família:

audiências
pessoas atendidas

Mutirão de Conscientização
sobre Violência Escolar:

980

alunos do
Colégio Estadual de Marialva.
sessões de mediação

pessoas atendidas

Mutirão de Conscientização
sobre Violência no Trânsito:

280

alunos envolvidos

Projeto de Atendimento aos
Imigrantes e Refugiados:

alunos envolvidos

62

pessoas atendidas
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TALK SHOW INTERGERACIONALIDADE
E ENVELHECIMENTO
O projeto ocorreu em outubro e consistiu em uma
parceria da UniCesumar com a Prefeitura de Londrina,
por meio da Secretaria Municipal do Idoso, onde se
intencionou uma aproximação intergeracional entre os
idosos frequentadores dos Centros de Convivência dos
Idosos (CCI’s) e os alunos dos cursos da UniCesumar.
Os alunos visitaram os CCI’s e desenvolveram atividades em conjunto com os grupos de idosos que, na
sequência, também foram ao campus da UniCesumar
e compartilharam suas histórias de vida com os alunos.

CEIA DE NATAL - CURITIBA
Colaboradores e professores da UniCesumar de Curitiba se uniram para promover a Ceia Comunitária,
destinada à população em situação de vulnerabilidade social de Curitiba.
Esta foi a 4ª edição do projeto, que tem o apoio da
prefeitura. Ao todo, cerca de 25 funcionários da Instituição foram divididos para preparar, transportar
e servir a refeição, com um cardápio inspirado nas
festas de fim de ano: frango assado, arroz à grega e
farofa típica de Natal.
O jantar foi servido no Expresso Solidariedade, ônibus adaptado com mesas e cadeiras disponibilizado
pela FAS.

360
180

alunos envolvidos

idosos impactados

FEIRA DA EMPREGABILIDADE
Evento voltado à comunidade londrinense cujo foco foi
oferecer novas oportunidades no mercado de trabalho.
A Unicesumar Londrina realizou uma parceria com 16
grandes empresas, com o objetivo de elas ofertarem
vagas de trabalho para a comunidade, na Instituição.
Para divulgar esta iniciativa, os meios de comunicação
mais relevantes do município compareceram, inclusive, com chamadas ao vivo, impactando uma grande
quantidade de pessoas via rádio, TV e mídias sociais.

16 empresas atendendo
+ de 1.500 pessoas, durante o dia todo.

+ de

600

pessoas já foram
contempladas pelo projeto.
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EDUCACIONAL

I M P A C T O
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Projetos
de impacto
educacional
A UniCesumar acredita na Educação e se esforça, constantemente, para encontrar as melhores maneiras de envolver sua equipe e os alunos em experiências significativas de aprendizado de impacto social, que os capacitam
a promover mudanças sociais com uma visão compassiva, colaborativa e responsável.

48.402
+ de

mil pessoas, diretamente, impactadas pelas
iniciativas educacionais dos nossos alunos,
professores e colaboradores

130

horas de voluntariado focadas
em ações educacionais para a
comunidade

FOCA NA CARREIRA
Desde 2011, em parceria com a Secretaria Estadual de
Educação, o Programa de Aconselhamento Profissional
Foca na Carreira tem incentivado e auxiliado, anualmente, cerca de 40 mil estudantes do Ensino Médio na
escolha de um curso de Ensino Superior, com maior
consciência e assertividade.
O formato do programa foi desenvolvido de modo a
atender as especificidades do momento em que está o
aluno, seja este 2º seja 3º ano.
O trabalho direcionado aos alunos do 2º ano consiste na
aplicação da técnica “Preferências”, que visa, por meio
de respostas a questões situacionais, sugerir áreas de
atuação profissional para cada aluno. A aplicação é feita,

coletivamente, e tem duração de uma hora de aula por
turma, incluindo a devolutiva dos resultados realizada
nessa mesma aula.
Os alunos dos 3º anos - mais próximos de realizar, efetivamente, uma escolha profissional - recebem uma
palestra de cunho informativo, também com duração
de uma hora aula. Em formato de bate-papo, o palestrante aborda, considerando a demanda de cada turma,
entre outras questões, os seguintes tópicos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ENEM
Angústia frente à escolha
Influência dos pais e amigos
no momento da escolha
Mercado de trabalho
Dicas para fazer uma escolha
profissional
Diferença entre Exatas,
Humanas e Biológicas
Diferença entre Bacharelado,
Licenciatura e Técnico
Vestibular
Bolsas e Financiamentos
estudantis

RELATÓRIO SOCIAL

Foram impactados
pelo Foca na Carreira

27.022
5.813 5.484
alunos

alunos

2011

2012

35.702
alunos

39.083

43.464
alunos

alunos

48.528 43.575
38.453

alunos

alunos

(até Outubro)

alunos

alunos

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

287.124 alunos
PROJETO ESCOLA
NA FAZENDA
O Projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos
dos Ensinos Fundamental e Médio de determinados
colégios de Maringá uma experiência real de aprendizado no dia a dia de produtores rurais da região, aumentando, assim, o interesse dos estudantes pela área
de atuação.

+ de

ANATOMIA LÚDICA JOGOS INTERATIVOS
UTILIZADOS MUITO
ALÉM DA SALA DE AULA

1.400

alunos de 19 escolas de
Maringá participaram, em
2019, do Escola na fazenda

A proposta do projeto foi de utilizar a tecnologia
para criar jogos interativos sobre as patologias
do corpo humano, pois a aprendizagem mediada
pelo jogo é uma proposta inovadora que obedece a diversos postulados pedagógicos, didáticos e
cognitivos. Após a confecção e apresentação dos
jogos, eles são direcionados para colégios públicos
do município de Maringá, com o intuito de serem
utilizados como instrumentos de ensino por professores da rede estadual.

+ de

1.000 alunos
de colégios estaduais
impactados

2019 UNICESUMAR
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SEMANA DO
CONHECIMENTO –
EDUCANDO PARA
VALORES – COLÉGIO
ANDREA NUZZI
O Colégio Estadual Andrea Nuzzi, de Cambé
(PR) procurou a Unicesumar, Londrina para
ser protagonista da Semana do Conhecimento. Foram três dias de palestras sobre
os mais diversos temas, entre eles: Empregabilidade, Empreendedorismo, DSTs, Inteligência Emocional, Inclusão Social, Ledor
e muito mais. Todas as preleções foram
ministradas por professores, psicólogos e
parceiros da UniCesumar - Londrina como,
a AFEL e a Escola Bico Amarelo.

ALUNOS DA UNICESUMAR
ATENDEM CERCA DE 1 MIL
ALUNOS EM MUTIRÃO DE
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE
VIOLÊNCIA ESCOLAR
A atividade foi destinada a estudantes da rede pública
de Ensino Fundamental, Médio e Técnico e ocorreu no
município de Marialva (PR). 480 alunos da UniCesumar realizaram um mutirão de conscientização sobre
a violência escolar, no Colégio Estadual Juracy Rachel
Saldanha Rocha.
Os acadêmicos trabalharam temáticas relacionadas
aos conflitos e à violência escolar, como bullying e ciberbullying, drogas, agressão física, violência sexual,
educação de valores, habilidades socioemocionais e
práticas restaurativas.

Os alunos do 3º ano foram convidados a
participar do projeto “Foca na Carreira”,
da UniCesumar. No último dia, os alunos
assistiram à palestra do professor Tácito
Campos sobre o tema “Inteligência Emocional - Desafios após o Ensino Médio”.

800

alunos do Colégio
Andrea Nuzzi
participaram
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+ de

1.000

estudantes dos Ensinos
Fundamental, Médio e de
Cursos Técnicos impactados

RELATÓRIO SOCIAL

PALESTRA
COMPROMETIMENTO E
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO
A palestra promovida pelo Polo EAD da UniCesumar, em
Porto Velho (RO), abordou questões sobre o controle
social e a transparência nas ações públicas, com intuito
de contribuir com a reflexão dos alunos em suas futuras
ações nos serviços públicos e alertar a população em
geral sobre a importância do comprometimento e da
ética nos serviços públicos.

WORKSHOP: POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA
DEFICIENTES VISUAIS

106
participantes

O objetivo da ação foi conscientizar os alunos do
Polo EAD da UniCesumar, em Rio Grande (RS), e a
população em geral com intuito de alertá-los para
os desafios encontrados pelos deficientes visuais
e quais providências devem ser tomadas para
ajudá-los.

70 participantes

WORKSHOP:
INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA
O workshop “Inteligência Financeira” ensinou,
de forma clara e objetiva, como se pode alcançar metas financeiras, por meio de ferramentas
práticas e mudanças, na forma de consumo, priorizando metas de curto, médio e longo prazos,
ao se colocar em prática métodos de coaching,
que podem levar os participantes à liberdade
financeira.

51

pessoas participaram

2019 UNICESUMAR
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PROJETO ELO
O objetivo do Projeto é propor interação escola-serviço-comunidade com enfoque na saúde mental, visando
ao aprimoramento e à interdisciplinaridade dos acadêmicos dos cursos da área da saúde, a atualização das
práticas profissionais nos serviços e a efetivação do
trabalho de promoção e prevenção, na comunidade.
No Eixo Escola, o projeto tem o intuito de fomentar o
aprofundamento do estudo em relação à Psiquiatria e
estabelecer vínculo dos alunos da Instituição, por meio
de atividades de extensão, com a Rede de Atenção à
Saúde Mental do município de Maringá.
No Eixo Serviço, fomenta a participação de alunos em
serviços de atendimento à comunidade.
No Eixo Comunidade, tem atividades de apresentação
e discussão de temáticas relacionadas à saúde mental,
por meio de filmes programados e divulgados, na instituição (Projeto CINEPSI), e a participação de alunos em
programas de psicoeducação sobre comportamentos
de risco para estudantes do Ensino Fundamental da
rede estadual de Maringá (Projeto Papo Legal).

39

alunos de Medicina
participaram do projeto,
realizando

4

ações de discussão de temáticas
em relação à Saúde Mental.

+ de

400
5

pessoas foram alcançadas

ações foram realizadas nas
escolas estaduais

+ de

400

alunos da rede pública
foram impactados
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SAÚDE
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Projetos
de impacto
na área da
saúde
O desenvolvimento de projetos na área da saúde
possibilita à UniCesumar atuar de maneira mais
eficaz e demonstrar o papel crucial dos futuros
profissionais, no sistema de saúde, assim como
explorar novas maneiras de expandir a liderança
e o impacto da profissão.

11.851

pessoas, diretamente, impactadas
nas iniciativas de saúde dos nossos
alunos, professores e colaboradores

2.982 horas
de trabalho voluntário,
dedicadas ao atendimento

às pessoas, em 2019

ATENDIMENTO NAS
CLÍNICAS UNICESUMAR
A UniCesumar orgulha-se de ser uma provedora
responsável de serviços de saúde. Em 2019, realizou quase 60 mil atendimentos e garantiu o acesso
a serviços de saúde, em diversas áreas, por meio
dos atendimentos em suas clínicas.

Quase

62
mil
atendimentos

UNICESUMAR DOA EZ-IO
AO SAMU DE MARINGÁ E
INVESTE EM SAÚDE PÚBLICA
O espírito de cooperação da UniCesumar resulta em
apoio concreto a diversos setores da sociedade, entre
eles, o da área da saúde.
A UniCesumar doou ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Maringá o “EZ-IO”, um dispositivo intraósseo eletrônico, que facilita a obtenção
de acesso vascular para atendimento a pacientes sob
ameaça à vida. O investimento foi em torno de 50 mil
reais. O prefeito da cidade, Ulisses Maia, recebeu, pessoalmente, a doação.

Clínica de Estética: 986
Clínica de Fisioterapia: 10.521
Clínica de Fonoaudiologia: 10.199
Clínica de Nutrição: 1.085
Clínica de Odontologia: 10.039
Clínica de Psicologia: 6.401
Juizado Especial Cível: 1.104
Hospital Veterinário: 21.397

Prefeito de Maringá, Ulisses Maia, ao
lado (à direita) do reitor Wilson Matos.
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HUMANIZART
A UniCesumar também
doou à prefeitura de
Maringá o projeto
arquitetônico da nova ala
do hospital municipal,
especialmente, dedicada a
pacientes do sexo feminino,
onde serão investidos
10 milhões de reais.

O projeto Humanizart trabalha pela humanização no
atendimento às pessoas com debilidade em saúde, com
o objetivo de dar apoio psicológico-emocional aos pacientes e seus familiares, a fim de diminuir o estresse
e a ansiedad, e durante o tempo de tratamento intra-hospitalar, preservando a natureza afetiva, cognitiva
e social dessas pessoas. O projeto também objetiva
aumentar a colaboração da equipe de saúde, criar um
vínculo entre as crianças e as famílias, e entre o hospital
e a comunidade.
Tal proposta fundamenta-se no entendimento de que a
arte, por meio da música, dança e contação de histórias,
traz à tona boas lembranças da infância e, desta forma,
proporciona conforto ao paciente e ao profissional de
Medicina que precisa ter contato com a humanização
do atendimento.
Os participantes são alunos voluntários que realizam
ensaios e apresentações em hospitais, instituições de
ensino, instituições de apoio a idosos, unidades básicas
de saúde, unidades de pronto atendimento, entre outros.

Parceria entre
Simulab e SAMU
O SAMU e a UniCesumar já
possuem outras parcerias.
Desde 2018, todos os alunos
do 6º ano do curso de Medicina
fazem estágio curricular no
SAMU, em parceria firmada
com a prefeitura. Alunos,
devidamente instruídos e
uniformizados, exercem
estágio nas unidades
avançadas. Um novo convênio
já foi firmado e, a partir de
2020, alunos do 5º ano também
passarão a estagiar no SAMU.

2019 UNICESUMAR

2.500

pessoas foram impactadas
pelo Humanizart, em 2019
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DOSAGEM DE GLICEMIA
CAPILAR E COLESTEROL
TOTAL
A ação visa desenvolver a socialização dos acadêmicos de Biomedicina
e de Farmácia junto à comunidade,
esclarecendo sobre atividades biomédicas e farmacêuticas, por meio
da dosagem de glicemia capilar e colesterol total junto à população que
frequenta o Parque do Ingá e demais eventos promovidos por instituições para atender a comunidade.

PROJETO SAÚDE
NO PARQUE
Por meio de uma comunicação interativa e
direcionada, o projeto teve como objetivo divulgar à população informações relacionadas
à saúde, ao meio ambiente, aos cuidados básicos e à higiene, orientando e esclarecendo
sobre assuntos de relevância pública. As ações
foram realizadas em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde, no Parque do Ingá.

2.000

atendimentos em 14 ações
desenvolvidas

ENCONTRO DO BEM 2019:
DOAÇÃO DE SANGUE
A ação foi realizada pelos alunos de Campo Mourão e
teve como objetivo mobilizar acadêmicos e comunidade
sobre a causa de doação de sangue como uma ação
de cidadania e direito à vida, em um ato humanitário.

800 5 ações
atendimentos

82

desenvolvidas, no Parque
do Ingá de Maringá
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MODELOS DE INTERVENÇÃO
PARA O TRATAMENTO DA
OBESIDADE EM CRIANÇAS,
ADOLESCENTES, ADULTOS
E IDOSOS
Este projeto tem por objetivo analisar os efeitos de um
programa interdisciplinar para o tratamento da obesidade em crianças, adolescentes, adultos e idosos, nos
parâmetros físicos, nutricionais, psicológicos e metabólicos, com um programa de 24 semanas de duração.
Além de tratar a obesidade, dentro de uma conjuntura
interdisciplinar, também promove ações de literacia em
saúde. Os participantes recebem informações quanto
ao autocuidado físico, nutricional, emocional e social
para que, também, possam promover a saúde em seus
respectivos lares e na sociedade. A população com menor poder aquisitivo tem prioridade na seleção dos beneficiados pelo projeto.

EXERCÍCIOS FÍSICOS E
ATIVIDADES ESPORTIVAS
NA INICIAÇÃO DE
TREINAMENTOS
O projeto visa, por meio de estágio, capacitar o aluno
do curso de Educação Física a oferecer à comunidade
opções de atividades físicas e práticas esportivas saudáveis e que contribuam para a melhoria das condições
de saúde dos participantes e o convívio social.

+ de

500

pessoas impactadas

PROENDO
RECEBERAM
ATENDIMENTO E
ACOMPANHAMENTO:
150 adultos
65 idosos
35 adolescentes
25 crianças
Total: 275 pessoas
FORAM AVALIADAS:

4.000
pessoas entre a
comunidade interna
e comunidade externa
à UniCesumar

2019 UNICESUMAR

200 atendimentos
entre março e outubro

O projeto oferece tratamento endodôntico aos usuários
do SUS do município de Marialva – tratamento este não
oferecido pela Rede de Saúde Pública. Participam do
projeto vinte alunos do 4º ano do curso de Odontologia
da UniCesumar. O serviço ajuda a diminuir a necessidade de extração dos dentes dos pacientes.
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CUIDADOS COM SAÚDE
BUCAL EM PACIENTES
INTERNADOS EM UTIs
O objetivo do projeto é dar atenção à saúde bucal de
pacientes internados, em estado crítico, nas Unidades
de Terapia Intensiva (UTI), limitando, assim, a disseminação de microrganismos que colonizam a cavidade
bucal ao trato respiratório.

ATENDIMENTOS A
AMPUTADOS DO
INSS DE MARINGÁ
Promove a reabilitação física de amputados oriundos
do INSS Regional - Maringá (PR), com o intuito de que
possam retornar às suas atividades profissionais, após
a conclusão da reabilitação.

106

atendimentos na Clínica de
Fisioterapia da UniCesumar

40

prescrições de próteses
em conjunto com médicos
peritos do INSS
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EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
COMBATE DISFUNÇÃO
QUE CAUSA DOR EM
ARTICULAÇÕES DA BOCA
O projeto EMDORF (Equipe Multidisciplinar de Dor Orofacial) realiza diagnósticos e tratamentos de pacientes
com sintomatologia dolorosa na área de Disfunção
Temporomandibular, por meio de critérios padronizados, internacionalmente, de acordo com ficha clínica e
dados coletados, durante atendimento clínico, realizando diversos tipos de procedimentos: aguçamento seco,
termoterapia, cinesioterapia, artorcentese, viscossuplementação, manobras de reposicionamento articular,
terapia cognitivo-comportamental, entre outros.

75

atendimentos

BOAS PRÁTICAS DE
MANIPULAÇÃO DE
ALIMENTOS NA MAIOR
FEIRA DE PONTA DE
ESTOQUE DO SUL DO PAÍS
O Projeto tem como objetivo capacitar expositores
de alimentos, na praça de
alimentação da Feira de
Ponta de Estoque da ACIM
(Associação Comercial e
Empresarial de Maringá)
- a maior do sul do país e
por onde passam 300 mil
pessoas, em julho de cada
ano. Os expositores recebem orientações quanto aos
procedimentos de higiene, visando garantir a segurança
dos alimentos e proteção da saúde do consumidor, além
de evitar prejuízos econômicos decorrentes de perdas de
matéria-prima e nutrientes.

RELATÓRIO SOCIAL

LEVANDO SAÚDE BUCAL
À ALDEIA INDÍGENA
KAKANÉ PORÃ
Um grupo de 11 alunos voluntários de Odontologia
do campus da UniCesumar, em Curitiba (PR), foi até
a aldeia indígena urbana Kakané Porã, localizada na
região metropolitana, para participar de atividades
de orientação em saúde bucal, direcionada a indígenas
moradores da aldeia localizada na região metropolitana de Curitiba. A Aldeia Kakané Porã é multiétnica e foi
criada para abrigar famílias de três tribos indígenas,
guaranis, xetás e caingangues, e abriga 35 famílias.
“Kakané Porã” significa “fruto bom da terra”.

OUTUBRO ROSA
Em Ponta Grossa (PR), estudantes dos cursos de Enfermagem e Nutrição, da UniCesumar, junto com o Siemaco e os profissionais da Secretaria de Saúde, realizaram,
no dia 18 de outubro, uma blitz de conscientização sobre o câncer de mama, promovendo orientações sobre
diagnóstico precoce e tratamento.

100

pessoas impactadas

SETEMBRO AMARELO
No dia 29 de setembro,
os alunos dos cursos de
Psicologia, Enfermagem
e Nutrição em parceria
com os serviços de saúde mental, do município
de Ponta Grossa, realizaram orientações preventivas sobre suicídio
e cuidado com a saúde,
no Parque Ambiental.

1ª UNICESUMAR
CIDADANIA EM
PONTA GROSSA
Evento realizado em alusão aos 196 anos do município
de Ponta Grossa, em que 30 alunos dos cursos das áreas
de Saúde, Exatas, Humanas e Sociais Aplicadas realizaram atividades diversas junto à comunidade, prestando
serviços, como elaboração de currículos, escovação
dental supervisionada, hidratação capilar, contação de
histórias, entre outros.

100 pessoas impactadas

150

pessoas impactadas

2019 UNICESUMAR
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RESTAURANTE POPULAR
Na semana em comemoração ao Dia do Nutricionista,
os alunos do curso de Nutrição de Ponta Grossa foram ao Restaurante Popular da cidade e orientaram
os presentes sobre a importância do consumo de frutas e da redução da ingestão de açúcar. O objetivo foi
conscientizá-los sobre a importância de manter uma
alimentação saudável.

+ de

50

pessoas impactadas

CURSO DE ENFERMAGEM
PROMOVE A SAÚDE DO
TRABALHADOR NAS
EMPRESAS
O projeto tem como objetivo promover ações educativas
em saúde do trabalhador, na Semana de Prevenção de
Acidentes (SIPATs), nas empresas.

ATENÇÃO À SAÚDE
BUCAL DOS ALUNOS
DA ASSOCIAÇÃO NORTE
PARANAENSE DE
REABILITAÇÃO
O projeto promove ações educativas de higiene bucal
em alunos da Associação do Norte Paranaense de Reabilitação (ANPR) – Maringá. Realiza também o diagnóstico da situação da saúde bucal da população, por meio
da prevalência da doença cárie, pelo índice CPO-D e
CEO-D, e identificação da higiene oral utilizando o Índice
de Higiene Oral – Modificado (IHO-M).

90

alunos
atendidos

AÇÃO EM SAÚDE
(BIOMEDICINA E
NUTRIÇÃO)
O campus da UniCesumar, em
Londrina, realizou diversas
ações na área de saúde em favor da população, como aferição
de pressão, dosagem de glicose
capilar, determinação de IMC,
medida de circunferência abdominal e atendimento especializado para sanar as dúvidas
existentes. Os atendimentos foram feitos nos intervalos
de aula, no campus e nas empresas Vikstar e Gulosina e
no Centro de Convivência do Idoso, em sintonia, também,
com a campanha Outubro Rosa.
Dessa forma, a UniCesumar oportuniza ensino prático
aos seus alunos, bem como se aproxima da comunidade com conhecimento e serviço solidário.

Em 2019,
foram
realizados
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300

atendimentos,
em empresas
de Maringá

300

pessoas beneficiadas
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CURSO DE ENFERMAGEM
PROMOVENDO SAÚDE
NA COMUNIDADE
O objetivo do projeto é planejar, organizar e participar de ações internas e externas com prestação de
serviços, na área de saúde, às comunidades. Entre
os serviços realizados em 2019, estão:
•

Atendimento aos participantes da
3ª Corrida de Sarandi: 50 atendimentos.

•

Outubro Rosa no Lar dos Velhinhos:
20 atendimentos a idosos.

•

Prestação de Serviços à Comunidade de
Paiçandu, com atendimentos de aferição da
pressão arterial e teste de glicemia capilar e
orientações voltadas à promoção da saúde:
200 atendimentos.

•

RCP DAY em Sarandi: 50 atendimentos.

+ de

320

PROJETO
SEMENTE DE VIDA
No Dia Mundial do Doador de Sangue, 14 de junho,
acadêmicos da UniCesumar de Ponta Grossa e da
UEPG uniram forças para cadastrar novos doadores de medula óssea, com a presença do Hemonúcleo da cidade.

100

novos potenciais
doadores cadastrados

atendimentos

UNICESUMAR INCENTIVA A
DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA
A UniCesumar lançou a Campanha AMO, para incentivar
a doação de medula óssea. Em Maringá, profissionais
do hemocentro estiveram na Instituição para realizar
testes sanguíneos e o cadastramento dos doadores. A
ação foi aberta ao público, com foco nos colaboradores
e alunos.
Em outros campi (Curitiba, Ponta Grossa e Londrina), os
participantes da campanha também foram incentivados
e orientados a irem até o hemocentro do respectivo
município para realizarem o seu cadastramento.

+ de

50

cadastros
realizados no
Registro Nacional
de Doadores de
Medula Óssea,
em Maringá

2019 UNICESUMAR
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ORQUESTRA E ALUNOS
PROMOVEM AÇÕES DE
SAÚDE EM LONDRINA
Na memorável apresentação da Orquestra Filarmônica
da Unicesumar, em Londrina, os alunos de Biomedicina
e Nutrição da Instituição também fizeram a sua parte
com o objetivo de atender à população: desenvolveram
ações, como aferição de pressão, determinação de IMC
e medida de circunferência abdominal. Disponíveis ao
público presente, as bicicletas da UniCesumar também
foram utilizadas para o ensino da modalidade ciclística
às mulheres.

100
10

HEPATITE ZERO –
CAMPANHA MUNDIAL
DE DIAGNÓSTICO E
PREVENÇÃO DA HEPATITE
Ação desenvolvida pelo
Rotary Club, em parceria
com o curso de Farmácia
da Unicesumar, no Parque
do Ingá de Maringá. Durante a campanha, os alunos
realizaram exames e orientaram a população sobre a
importância de buscar o
diagnóstico no tempo correto, já que a hepatite C é
uma doença crônica e pode
ser silenciosa.

beneficiados diretos

alunos envolvidos

AÇÃO FARMACÊUTICA
PARA O USO RACIONAL
DE MEDICAMENTOS
O Brasil é o sétimo país que mais consome medicamentos, no mundo, mas, devido aos grandes riscos
à saúde humana e ao meio ambiente, o descarte de
medicamentos deve ser feito em pontos de coleta específicos para serem, posteriormente, encaminhado à
destinação final, ambientalmente correta.
A UniCesumar realizou uma ação sobre a importância
da orientação farmacêutica quanto ao uso racional,
armazenamento e descarte de medicamentos.
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+ de

200

exames realizados

33

quilos de medicamentos
vencidos recolhidos

563

alunos colaboraram
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I N D I C A D O R E S

SOCIAIS
GRI 102-5 / 202-1 / 405-1 / 405-2
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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.

INDICADORES
SOCIAIS INTERNOS
INDICADORES

2018

2019

VALOR (R$)

VALOR (R$)

Alimentação (cestas básicas)

307.065,00

348.590,00

Educação

278.504,26

2.361.196,27

Capacitação e desenvolvimento profissional

195.541,27

195.989,41

1.495.134,55

2.065.975,08

ND

451.227,87

834.472,33

1.022.822,50

ND

4.533,30

414.209,59

448.546,57

Outros*

146.461,12*

4.055.347,11**

TOTAL

3.246.422,74

10.758.238,70

Saúde
Segurança e medicina no trabalho
Transporte
Previdência privada e seguro social
Bolsas/estágios

Outros: (*) Compra de 276 Edredons para entrega aos colaboradores; 46 kits maternidades para entrega aos filhos
recém-nascidos de colaboradores; homenagens aos 328 colaboradores que participaram do Programa Estrelas da Casa.
Outros: (**) Refere-se aos itens: Odontológica, Seguro de Vida, Consignado (Convênios: Academia; Farmácia; Clínica de
Estética; Clínica de Odontologia; Salão de beleza; Livraria e Conveniências e Hospital Veterinário).
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INDICADORES SOBRE
O CORPO FUNCIONAL
INDICADORES

2018

2019

Nº total de empregados(as) ao final do período

3269

3716

Nº de admissões durante o período

1105

1454

Nº de prestadores(as) de serviço

ND

25

% de empregados(as) acima de 45 anos

538

596

Nº de mulheres que trabalham na Instituição

1904

2164

ND

38,79

2.285,02

2.773,10

ND

38,47

2.554,27

3.531,73

Nº de negros(as) que trabalham na Instituição

562

482

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

ND

36

1.779,38

2.135,27

2588

3202

2.554,03

3.159,44

Nº de estagiários(as)

58

74

Nº de portadores(as) de necessidades especiais

52

115

1.978,49

2.164,50

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

Salário médio dos(as) negros(as)
Nº de brancos(as) que trabalham na Instituição
Salário médio dos(as) brancos(as)

Salário médio dos portadores(as) de necessidades especiais
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QUALIFICAÇÃO DO
CORPO FUNCIONAL
2018

2019

Nº total de docentes

992

1128

Nº de doutores(as)

183

183

Nº de mestres(as)

440

505

Nº de especializados(as)

295

327

Nº de graduados(as)

74

78

2277

2588

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

329

406

Nº de graduados(as)

766

861

Nº de graduandos(as)

371

386

Nº de pessoas com Ensino Médio completo

571

687

Nº de pessoas com Ensino Fundamental (completo)

62

163

Nº de pessoas com Ensino Fundamental incompleto
(até 5º ano incompleto)

17

18

Nº de pessoas não-alfabetizadas

0

0

2018

2019

Nº total de alunos(as)

127.674

191.345

Nº de alunos(as) com bolsas integrais e parciais - EAD

20.275

42.792

Nº de alunos(as) com bolsas integrais e parciais - Presencial

2977

3099

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

161

196

INDICADORES

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

OUTROS
INDICADORES
INDICADORES
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INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO À ÉTICA,
TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL
O processo de admissão de empregados(as) é:

50 % de seleção ou
50 % de indicação

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

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

Se “sim” na questão anterior, qual?

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

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

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

Se “sim” na questão anterior, qual?

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

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

[ ] não são considerados
[x] são sugeridos
[ ] 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 ocorrem
[x] ocorrem em nível de chefia
[ ] ocorrem 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
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MARINGÁ

CURITIBA

LONDRINA

PONTA GROSSA

94

RELATÓRIO SOCIAL

ÍNDICE DE CONTEÚDO
GRI STANDARDS

GRI 102-55

GRI 102: DIVULGAÇÃO GERAL 2016
Perfil da Organização
102-1: Nome da Organização
102-2: Principais atividades, marcas, produtos e serviços
102-3: Localização da sede da Organização

5-27
5
5-7

102-4: Localização das operações

24-29

102-5: Controle acionário e forma jurídica da Organização

5-89

102-6: Mercados em que a Organização atua

9

102-7: Porte da Organização

29

102-8: Informações sobre empregados e outros trabalhadores

33

102-10: Mudanças significativas ocorridas na Organização ou em sua
cadeia de fornecedores

29

102-12: Iniciativas desenvolvidas, externamente

43 - 50

102-13: Participação em associações

43 - 50

Estratégia
102-14: Declaração do presidente

3

102-15: Descrição dos principais impactos, dos riscos e das oportunidades

41

Ética e integridade
102-16: Valores, princípios, padrões e normas de comportamento
102-17: Mecanismos internos e externos adotados pela Organização
para solicitar orientações sobre comportamentos éticos e em
conformidade com a legislação, como canais de relacionamento (ex.:
ouvidoria)

5

30-32-51

102-18: Estrutura de governança, incluindo comitês

30

102-19: Processo de delegação de autoridade sob tópicos
econômicos, ambientais e sociais pelo mais alto órgão de governança
para executivos e empregados

51

Governança
102-18: Estrutura de governança
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102-22: Composição do mais alto órgão de governança
e dos seus comitês

28

102-27: Medidas tomadas para desenvolver e aprimorar o
conhecimento do mais alto órgão de governança sobre tópicos
econômicos, ambientais e sociais

50

102-28: Processos de avaliação do desempenho do mais alto
órgão de governança quanto à governança de tópicos econômicos,
ambientais e sociais

32

102-29: Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança
na identificação e gestão de tópicos e seus impactos,
riscos e oportunidades, derivados de questões econômicas,
ambientais e sociais

5-32

102-30: Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança,
na análise da eficácia dos processos de gestão de risco da
organização para tópicos econômicos, ambientais e sociais

32

Engajamento de partes interessadas
102-40: Lista de grupos de stakeholders
102-41: Acordos de negociação coletiva 100%

5 - 41
32

Práticas do relato
102-46: Definição do conteúdo do Relatório
e dos limites dos temas materiais

3-5

102-50: Período do Relatório

3-97

102-51: Data de Relatório anterior mais recente

3

102-52: Ciclo de relato do Relatório Anual

3

102-53: Contato para perguntas sobre o Relatório

97

102-54: Abordagem do relato de acordo com os padrões GRI

3

102-55: Sumário de conteúdo GRI

97

Desempenho econômico
201-4: Ajuda financeira recebida do governo

49

Presença no mercado
202-1: Proporção do salário mais baixo por gênero,
comparado ao salário mínimo local

89

Impactos Econômicos Indiretos
203-1: Desenvolvimento e impacto de investimentos
em infraestrutura e serviços oferecidos

96

41-54-55

RELATÓRIO SOCIAL

Combate à Corrupção
205-2: Comunicação e treinamento em políticas
e procedimentos de combate à corrupção

32

Materiais
301-1: Materiais usados por

peso ou volume

40

301-2: Materiais de entrada reciclados usados

40

Energia
302-1: Consumo de energia dentro da organização
302-4: Redução do consumo de energia

36-39
39

Biodiversidade
304-1: Locais operacionais pertencentes, arrendados, gerenciados ou
adjacentes a áreas protegidas e áreas de alto valor de biodiversidade
fora das áreas protegidas

55

Efluentes e resíduos
306-2: Resíduos por tipo e método de disposição

40

Emprego
401-2: Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de
meio período

33

404-1: Média de horas de treinamento, por ano, por empregado,
discriminado, por gênero e por categoria funcional

34

404-2: Programas de gestão de competências e aprendizagem
contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade dos
funcionários em preparação para a aposentadoria

34

Diversidade e Igualdade de Oportunidades
405-1: Composição dos grupos responsáveis pela governança
corporativa e discriminação de empregados, por categoria,
de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros
indicadores de diversidade

89

405-2: Proporção de salário básico e remuneração
de mulheres para homens

89

Comunidades locais
413-1: Percentual de operações com programas implementados
de engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e/ou
desenvolvimento local
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