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É com muita alegria e trabalho duro, construído com o empenho de muitas pessoas,
que hoje a Unifeob é uma das maiores e
melhores instituições de ensino da região

Palavra do
REITOR

de São João da Boa Vista – SP.
A Unifeob sempre se preocupou em ser
uma instituição focada nos interesses e
necessidades da comunidade em que está
inserida. Por isso, investimos em um ensino
de qualidade, que forma profissionais nas
mais diversas áreas para contribuir com o
desenvolvimento de nossa cidade, região e
também de nosso país, uma vez que temos
egressos com carreiras de sucesso em
todo o Brasil.
Com um Projeto Pedagógico inovador,
visando o aprimoramento e o aprendizado
por meio do desenvolvimento de competências e habilidades, enxergamos o universitário sob a ótica das atitudes apreciadas
pelo mercado de trabalho.
Para concretizarmos todos os nossos projetos que compõem nossa missão, dispomos
de uma equipe qualificada de professores
(mestres e doutores) e um corpo administrativo engajado e preparado, com foco
constante nos estudantes.
Somos uma instituição de forte alicerce,
com uma história de mais de 50 anos, mas
que valoriza sempre as novas ideias, que
chegam para acrescentar.

JOÃO OTÁVIO
BASTOS JUNQUEIRA

Palavra do
PRÓ-REITOR

A Unifeob tem em sua raiz a missão de
educar gerações e traz, em seu Projeto
Pedagógico ousado, a proposta de concretizar
seu papel na sociedade e, principalmente, na
vida das famílias que compõem nossa região.
Nosso foco é o estudante e seus sonhos.

JOSÉ ROBERTO
ALMEIDA JUNQUEIRA

Nosso grande objetivo é moldá-lo profissionalmente, mas de uma forma que ele tenha
autonomia intelectual para ser diferente
em sua atuação.
O estudante deve ser mantido comprometido, habilitado e motivado. Por isso, nosso
Projeto Pedagógico não tem a função de
avaliar o estudante, e, sim, desenvolver com
ele competências e habilidades, que serão
necessárias para sua vida, tanto pessoal
como profissional.
E, para isso, investimos sempre em nosso
corpo docente, para que ele esteja preparado. Visamos sempre o aprimoramento
pedagógico dos professores, pois levamos
em consideração o ritmo acelerado das
mudanças do mercado.
Somos uma instituição de tradição, mas
mantemos nosso olhar atento ao presente
e ao futuro, pois aprendemos todos
os dias muito mais do que ensinamos.

A Unifeob desenvolve anualmente este
relatório, para que suas atividades sejam de
conhecimento público.
São mais de 50 anos de trabalho, formando
gerações e cumprindo a missão que assu-

Palavra do
CONSELHO
CURADOR

mimos com a educação, por meio de cursos
de graduação, pós-graduação, extensão
e cursos livres, que podem ser realizados
presencialmente ou a distância.
Nossa função como conselheiros é zelar
pelas finalidades sociais da instituição e garantir que elas sejam cumpridas. Também é
nossa função fiscalizar e deliberar, mas além
disso, estamos à disposição de uma instituição que valoriza a comunidade em que está
inserida, por meio de projetos sociais.
Projetos como Equoterapia, Projeto Universidade da Terceira Idade, que serão apresentados neste levantamento, assim como atendimentos no Hospital Veterinário, na Clínica de
Fisioterapia, que envolvem corpo docente e
discente na atuação prática da profissão.
Trabalhos como esses, que são frutos de
um Projeto Pedagógico com formação baseada em competências técnicas e atitudinais, com o intuito de oferecer um ensino
superior de qualidade e formar profissionais
de excelência.
Nas próximas páginas, apresentamos todo
o Universo de Oportunidades que a Unifeob
proporciona aos estudantes, professores,
colaboradores e à comunidade.

CYRO GILBERTO
N. SANSEVERINO
Presidente do
Conselho Curador

Nossa
HISTÓRIA

1965
INÍCIO DA
FUNDAÇÃO
SANJOANENSE
DE ENSINO

A concretização de um sonho fez
surgir a Fundação Sanjoanense de
Ensino, hoje Unifeob.
O ideal de seu fundador, D. Octávio
da Silva Bastos, foi juntar pessoas e

1966
1ª FACULDADE
DE DIREITO DE
SÃO JOÃO DA BOA
VISTA – SP

trabalhar em prol do conhecimento
e da educação. Um grupo liderado
por um homem determinado deu
início, em 1966, à faculdade de Direito em São João da Boa Vista – SP.
Desde então, o atual Centro

1973
ABERTURA DOS CURSOS
DE ADMINISTRAÇÃO E
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

diversas áreas.

VETERINÁRIA

2003
TORNOU-SE CENTRO
UNIVERSITÁRIO

A história da instituição se funde

2004
FILIAÇÃO À ABRUC

com a dos estudantes e colabora-

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

dores, retratando o progresso
de toda a sociedade.

1987
CURSO DE MEDICINA

Octávio Bastos só expande e dissegerações de profissionais em

ABERTURA DA
FACULDADE DE
FILOSOFIA, CIÊNCIAS
E LETRAS

ABERTURA DO

Universitário Fundação de Ensino
mina seu propósito de formar

1971

DAS INSTITUIÇÕES
COMUNITÁRIAS DE

2014

EDUCAÇÃO SUPERIOR)

LANÇAMENTO DO
UNIFEOB ONLINE

2017
NOTA 4 NO IGC

(ÍNDICE GERAL DE CURSOS),

PRINCIPAL INDICADOR DE

2018
ABERTURA DO
POLO DE POÇOS
DE CALDAS

QUALIDADE ATRIBUÍDO
PELO MEC

2019
ABERTURA DOS POLOS
DE ARARAS E MOGI GUAÇU

12

Nosso
PROPÓSITO

VISÃO
Ser referência em educação
e serviços com resultados
financeiros.

MISSÃO
Transformar pessoas
para serem empreendedoras
e protagonistas.

VALORES
Sustentabilidade, transparência
nas relações, rede colaborativa
e comprometimento.
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Infraestrutura
INSTITUCIONAL
Atualmente, o Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio
Bastos conta com o Campus Mantiqueira, Fazenda-Escola, Centro Cultural, Polo Shopping Poços de Caldas, Polo Araras e
Polo Mogi Guaçu.

CAMPUS
MANTIQUEIRA
Localizado no bairro Nova São João, na Av. Dr. Octávio da Silva
Bastos, 2439, sentido leste do município, conta com 27 prédios
para uso administrativo e acadêmico, com aproximadamente
25.000,00 m2 de área construída, em terreno de 123.219,14 m2.
No Campus Mantiqueira, os universitários têm acesso a uma verdadeira cidade universitária e contam com a estrutura da Central
de Relacionamento, Central Acadêmica e Administrativa, além do
complexo de laboratórios, Hospital Veterinário, Praça de alimentação com diversas opções, Biblioteca e departamento Conexão, que
faz toda a integração com o mercado de trabalho e intercâmbios

FAZENDA-ESCOLA
Um diferencial encantador da Unifeob é a Fazenda-Escola,
distanciada em cerca de 1.500 metros do Campus Mantiqueira,
com fácil acesso. Uma estrutura de 1.415.000 m2 destinados ao
estudo do Agronegócio, além de atender a projetos de pesquisas e projetos sociais, desenvolvidos por diversos cursos de graduação e pós-graduação. Este espaço de muito verde é utilizado
pelos cursos de Engenharia Agronômica, Medicina Veterinária,

Ciências Biológicas, entre outros.
Na Fazenda-Escola também é realizada a Equoterapia, uma
técnica que atende à população com um método terapêutico
utilizando o cavalo.
14

CAMPUS CENTRO
No Campus Centro estão as instalações da Vila Jurídica, que
é composta pelo Fórum-Escola, Escritório-Modelo,
Escritórios Compartilhados, Juizado Especial Civil e
CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania) para as atividades do Curso de Direito.

PALMEIRAS
FUTEBOL CLUBE
Com o objetivo de preservar a história e o patrimônio
do Palmeiras Futebol Clube de São João da Boa Vista,
a Unifeob firmou uma parceria para utilização das instalações.
Os espaços do Clube recebem atividades acadêmico-pedagógicas e de extensão comunitária propostas pela Escola
do Bem-Estar Unifeob, além de acolher projetos de cultura,
história, arte, desporto e coworking.
Localizado na Avenida Dona Gertrudes, 221, no Centro de

2019

2018

São João da Boa Vista – SP.

Campi

2

2

Fazenda-Escola

1

1

Unidades Acadêmicas

4

4

Anfiteatros e Auditórios

2

2

Clínicas

2

2

43

43

3

3

Salas de aula

88

88

Salas de ensino prático

15

15

400

400

ESTRUTURA
INSTITUCIONAL

Laboratórios
Oficinas didáticas

ESTRUTURA
DE APOIO
Informática
(máquinas Laboratórios)
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POLO POÇOS DE CALDAS
O espaço conta com infraestrutura diferenciada, áreas de convívio, estacionamento
e segurança e está localizado no segundo
andar do Shopping Poços de Caldas, cidade
mineira com quase 170 mil habitantes.

POLO ARARAS
Com o intuito de levar o Ensino a Distância
para os polos descentralizados e permitir
que mais estudantes tenham acesso ao
Ensino Superior, a Unifeob possui um polo
na cidade de Araras-SP. Localizado à rua:
Coronel Justiniano, 817 ou 203, no Centro
da cidade.

POLO MOGI GUAÇU
A Unifeob também está presente em Mogi
Guaçu–SP, que oferece não apenas conteúdos EaD, mas também aulas presenciais,
além de laboratórios referentes a esses cursos, onde os estudantes poderão ter aulas
práticas. Localizado à rua José Colombo,
430, lote do Morro do Ouro.

17

Sistema Integrado de
BIBLIOTECAS
A biblioteca da Unifeob é ampla e moderna e está de portas abertas para receber os estudantes de todos os
cursos da instituição.
A estrutura possui salas de estudo em grupo e estações individuais, áreas de leitura ao ar livre, com conforto e tranquilidade para
leituras, pesquisas e trabalhos. Os estudantes têm livre acesso ao
acervo e duas bibliotecas virtuais.
Por meio da plataforma Minha Biblioteca, os estudantes têm
acesso rápido e fácil a mais de 7.000 de títulos acadêmicos.

NÚMERO DE
EXEMPLARES
Número de
Exemplares

negócios, agronegócio etc.

BIBLIOTECA
MANTIQUEIRA

2018

ção, temos direito, ciências sociais aplicadas, saúde,

2019

Entre as principais publicações de diversas áreas de especializa-

24.382

23.505

BIBLIOTECA PEARSON
A biblioteca virtual da Pearson é uma plataforma de livros digitais

Total de Acessos 		

		

Total de Usuários 			

7.586

NÚMERO
DE TÍTULOS
Número de
Títulos

2018

cimento. É possível acessá-la pela Área do Aluno da Unifeob.

2019

com mais de 6.000 títulos de diversas editoras e áreas do conhe-

7.719

7.087

2.290
BIBLIOTECA
MANTIQUEIRA

ABNT
A ABNT é uma plataforma de normas técnicas de áreas do conhecimento, utilizada na Unifeob pelos cursos de Engenharia Civil
e Arquitetura e Urbanismo, disponível na Área do

NÚMERO DE
EMPRÉSTIMOS

Total de Usuários 			
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2018

Total de Acessos 		

Número de
Empréstimos

2019

Aluno, na intranet.

BIBLIOTECA
MANTIQUEIRA

20.433

14.653

116
48

Relações com o
PÚBLICO INTERNO
A Área de Recursos Humanos na Unifeob

o objetivo de assegurar ou facilitar a

subdivide-se da seguinte forma:

melhoria contínua das condições de
saúde física e mental. Sendo responsá-

RELAÇÕES TRABALHISTAS

vel pela realização de exames procedi-

Com uma atuação voltada para a administração

mentais, como de admissão, periódicos

de pessoal, contempla folha de pagamento, bene-

e demissionais, assim como realizar o

fícios, sistema cadastral, controle de documentos,

Programa de Controle Médico de Saú-

cartão de ponto, processo de admissão e demissão,

de Ocupacional (PCMSO), o Programa

impostos trabalhistas e todas as outras frentes que

de Prevenção de Riscos Ambientais

envolvem o cumprimento da legislação trabalhista

(PPRA), dentre outros.

e convenções.

GENTE & GESTÃO

ATENDIMENTOS DO
SETOR DE MEDICINA
OCUPACIONAL

Estrutura voltada para o Desenvolvimento Organizacional, no sentido de criar e manter condições favoráveis de clima e cultura aos nossos colaboradores, por meio de processos e políticas estruturadas
em atração e seleção de talentos, treinamento e

Exame
Admissional
Exame
Periódico

85

370

desenvolvimento, avaliação de desempenho, carreiras e remuneração, comunicação interna, ações de
reconhecimento e sistema gerencial de indicadores.
Essas são as principais frentes para agregar valor
às pessoas, fortalecer o negócio e contribuir para a
missão de “transformar pessoas para serem empre-

Exame
Demissional

13

Mudança
de Função

9

Retorno
ao trabalho

100

TOTAL

577

endedoras e protagonistas. ”

MEDICINA DO TRABALHO
A Área de Medicina Ocupacional da Unifeob atua
junto à Área de Relações Trabalhistas com a interação entre os colaboradores e a natureza de
seu trabalho, visando a prevenção de acidentes,
doenças de trabalho e promoção da saúde, com
20

Remuneração e
BENEFÍCIOS
A instituição disponibiliza aos seus colaboradores:

• PLANO DE SAÚDE
• PLANO ODONTOLÓGICO
• VALE-TRANSPORTE
• VALE-ALIMENTAÇÃO
• AUXÍLIO-CRECHE
• SEGURO CONTRA ACIDENTES
• EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
• GINÁSTICA LABORAL E MASSOTERAPIA
• BOLSA DE 100% PARA GRADUAÇÃO, CONCEDIDA AOS COLABORADORES COM MAIS DE 3 MESES DE
CONTRATO CLT, DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
• BOLSA DE 100% PARA GRADUAÇÃO, CONCEDIDA PARA CÔNJUGE E FILHOS DOS COLBORADORES,
DESDE QUE DECLARADOS COMO DEPENDENTES NA ÚLTIMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA.
• BOLSA DE 100% PARA PÓS-GRADUAÇÃO NA UNIFEOB, RESTRITA AO COLABORADOR.
• INCENTIVO DE ATÉ 100% PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO (TREINAMENTOS E CURSOS DE CURTO E
MÉDIO PRAZO), INCLUINDO MATRÍCULA, CUSTOS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES.
• BOLSA DE ATÉ 50% EM CURSOS SUPERIORES (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO) NÃO OFERECIDOS
PELA UNIFEOB, DESDE QUE CORRELATOS COM A ÁREA DE ATUAÇÃO E RESTRITO A COLABORADORES A PARTIR DE 12 MESES DE CONTRATO CLT.
• BOLSA DE ATÉ 100% EM CURSOS SUPERIORES (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO) NÃO OFERECIDOS
PELA UNIFEOB, PARA O REITOR, VICE-REITOR, PRÓ-REITORES E DIRETORES, INCLUINDO MATERIAL E
OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO.
• CONVÊNIO COM AS EMPRESAS (PROGRAMA DE PARCERIAS UNIFEOB), OFERECIMENTO DE DESCONTOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS EM EMPRESAS DE DIVERSOS SEGMENTOS (BELEZA; ESPORTE; ENTRETENIMENTO; EDUCAÇÃO; GASTRONOMIA; ELETRO-ELETRÔNICOS; AUTOMOBILÍSTICO ETC.).
• PARCERIA COM O SITE UNIVERSO DE VANTAGENS COM CONVÊNIOS QUE OFERECEM VANTAGENS
EXCLUSIVAS, DESCONTOS E PROMOÇÕES PARA ESTUDANTES E COLABORADORES.
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Corpo
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
A instituição conta com 202
funcionários e oferece oportunidades para qualificação
por meio de cursos, treinamentos e apoio para realização de cursos de graduação
e de pós-graduação.

GRAU DE
FORMAÇÃO

2019
Nº
PESSOAS

Sem Escolarização/
Ensino Fundamental Incompleto

2018
%

Nº
PESSOAS

%

12

6%

10

5%

Ensino Fundamental Completo

28

14%

29

15%

Ensino Médio Completo

79

39%

72

37%

Graduado

57

28%

54

28%

Especialista

16

8%

16

8%

Mestre

9

4%

10

5%

Doutor

1

0%

2

1%

TOTAL

202

100%

193

100%

2019

GÊNERO
Masculino

Nº
PESSOAS

%

Nº
PESSOAS

%

75

37%

74

38%

Feminino

127

63%

119

62%

TOTAL

202

100%

193

100%

FAIXA
SALARIAL

2019

2018

Nº
PESSOAS

%

Nº
PESSOAS

%

Até 3 salários mínimos

164

81%

150

78%

De 3 a 7 salários mínimos

38

19%

40

21%

De 7 a 10 salários mínimos

0

0%

3

2%

Mais de 10 salários mínimos

0

0%

0

0%

202

100%

193

100%

TOTAL

TEMPO
DE SERVIÇO

2019

2018

Nº
PESSOAS

%

Nº
PESSOAS

%

De 0 a 4 anos

118

68%

119

62%

De 5 a 9 anos

35

4%

21

11%

De 10 a 14 anos

6

3%

7

4%

De 15 a 19 anos

11

12%

16

8%

De 20 a 24 anos

16

5%

14

7%

25 anos ou mais
TOTAL
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2018

16

8%

16

8%

202

100%

193

100%

Corpo
DOCENTE
A instituição conta com
207 profissionais docentes,
e oportuniza sua capacitação,

GRAU DE
FORMAÇÃO
Graduado

2019

2018

Nº
PESSOAS

%

Nº
PESSOAS

%

6

2%

9

4%

em especial por intermédio

Especialista

73

34%

74

33%

de programas de incentivo à

Mestre

98

46%

107

48%

pós-graduação e atualização.

Doutor

30

17%

31

14%

TOTAL

207

100%

193

100%

TEMPO
DE SERVIÇO

2019

2018

Nº
PESSOAS

%

Nº
PESSOAS

%

De 0 a 4 anos

94

45%

119

52%

De 5 a 9 anos

46

22%

24

11%

De 10 a 14 anos

23

11%

21

10%

De 15 a 19 anos

19

11%

13

6%

De 20 a 24 anos

14

6%

10

5%

25 anos ou mais

8

4%

34

15%

207

100%

193

100%

TOTAL
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Atividades com o
PÚBLICO INTERNO
CARTÃO ELOGIO
OBJETIVO

É a oportunidade de reconhecer um colega de trabalho que lhe surpreendeu por uma entrega,
trabalho ou atitude, enviando um Cartão Elogio para expressar sua admiração. Quatro pessoas durante o ano de 2019 foram premiadas neste lindo ato de reconhecimento.
PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES (ADMINISTRATIVOS E DOCENTES).

PALESTRA PARA CAPTAÇÃO
DE ESTUDANTES
OBJETIVO

Promover palestras para as empresas conveniadas com a Unifeob. As palestras são oferecidas como
um diferencial nesta parceria, que oferece descontos para colaboradores nos cursos EaD. A palestra
oferecida foi “IKIGAI – Os segredos dos japoneses para a Longevidade” e “Estresse no trabalho”.
Empresas: Dra. Cherie, Café Pacaembu, Banco de Sangue em São João da Boa Vista, Shopping
de Poços de Caldas.
PARTICPANTES: 75 PESSOAS.

DIA DAS MÃES
OBJETIVO

Homenagear as nossas colaboradoras, que são mães, por essa missão tão especial, com uma
singela lembrança.
PARTICIPANTES: TODAS AS COLABORADORAS QUE SÃO MÃES.

JORNADA REFLEXIVA
OBJETIVO

Promover jornadas de autoconhecimento e autodesenvolvimento aos líderes da Unifeob.
A jornada de 2019 trabalhou as curvas biográficas (fases da vida), em que puderam conhecer as
características de vida pessoal e profissional (carreira) dentro de cada fase.
PARTICIPANTES: 40 PESSOAS.

24
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Atividades com o
PÚBLICO INTERNO
APRESENTAÇÃO PROGRAMA QUERO ESTUDAR
OBJETIVO

Facilitar o acesso no Ensino Superior de jovens que tenham pouca ou nenhuma condição financeira,
mas que tenham um alto potencial acadêmico para que possam realizar o sonho de uma graduação.
Os candidatos se comprometem a manter um bom desempenho durante o curso e ao terminarem,
de forma voluntária, contribuem para o funcionamento do projeto com a doação de um valor mensal
para que outras pessoas possam ter seu sonho realizado!
PARTICIPANTES: ESTUDANTES INDICADOS PARA O PROJETO, COLABORADORES E CONVIDADOS.

PALESTRA PARA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE
OBJETIVO

A Universidade da Terceira Idade oferece atividades aos idosos no intuito de promover a
autonomia, independência e cidadania.
No dia 29 de agosto, o Gente & Gestão promoveu a palestra sobre as Fases da Vida/Setênios, um
momento rico de troca de experiências e conhecimentos.
PARTICIPANTES: 20 PESSOAS.

ENCONTRO DE RH REGIONAL
OBJETIVO

O Encontro de RH Regional (GRHU) tem como objetivo promover a troca de conhecimentos e experiências dos profissionais de Recursos Humanos. A cada encontro, uma empresa é escolhida para ser
a anfitriã do evento, oferecendo uma palestra e apresentando seus serviços.
PARTICIPANTES: ÁREA DE GENTE & GESTÃO E RHS DA CIDADE E REGIÃO.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
OBJETIVO

Homenagear, com uma singela lembrança, todas as mulheres que trabalham no Unifeob pelo Dia
Internacional da Mulher.
PARTICIPANTES: TODOS AS COLABORADORAS E PROFESSORAS.
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Atividades com o
PÚBLICO INTERNO
CINE HORIZONTE – TEMAS DA VIDA
OBJETIVO

A área de Coordenação Pedagógica, juntamente com a área de Desenvolvimento Humano & Organizacional, realizaram o Cine Horizonte com o tema “Desconectar para Conectar”. Em um clima descontraído com pipoca, filmes e músicas, discutimos este tema e provocamos reflexões sobre o uso
excessivo da tecnologia nos dias atuais.
Um dos exercícios foi a entrega dos celulares na entrada do evento para que pudessem aproveitar
melhor o momento e a presença das pessoas.
PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES, PROFESSORES E ALGUNS ESTUDANTES CONVIDADOS.

MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS
OBJETIVO

Mapear as competências de todos os colaboradores Unifeob, a fim de melhor conhecê-los e
auxiliá-los em seu desenvolvimento profissional. O mapeamento foi realizado em dupla, por meio
de um bate-papo, que teve duração de 1h30. Além das competências observadas, algumas sugestões de melhorias também foram apontadas pelos próprios colaboradores, que elogiaram a
iniciativa da IES.
PARTICIPANTES: 115 COLABORADORES ADMINISTRATIVOS

CAFÉ JUNINO – CAMPUS MANTIQUEIRA
OBJETIVO

Promover a socialização entre todos os colaboradores e contribuir para um clima agradável,
comemorando com comidas típicas.
PARTICIPANTES: 150 COLABORADORES E PROFESSORES

CAFÉ JULINO – POLO POÇOS DE CALDAS
OBJETIVO

Promover a socialização entre os colaboradores do Polo de Poços de Caldas, bem como aproveitar o
momento para realizar uma tarde com o RH.
PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES DO POLO POÇOS DE CALDAS
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OFICINA CRIATIVA
OBJETIVO

Exercitar a criatividade com base no estudo do objetivo e público-alvo do Programa “Quero
Estudar”, para definir um novo nome para o programa. Após várias ideias e sugestões, foi criado o
novo nome: Simbia.
PARTICIPANTES: 13 PARTICIPANTES DE DIVERSAS ÁREAS (ACADÊMICO; DESENVOLVIMENTO HUMANO &
ORGANIZACIONAL; MARKETING E REITORIA)

VISITA TÉCNICA UNIVATES
OBJETIVO

Realizar um benchmarking da área de Recursos Humanos e Carreiras da UNIVATES, em Lajeado-RS,
com a finalidade de inovação e criação de novos projetos que possam beneficiar nossos estudantes
e colaboradores.

DIA DOS PAIS
OBJETIVO

Homenagear os nossos colaboradores, que são pais, pelo seu dia, com uma singela lembrança.
PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES QUE SÃO PAIS.

OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL
OBJETIVO

Para a campanha de Outubro Rosa, o objetivo foi conscientizar sobre a importância do autoexame e prevenção do câncer de mama. A ação foi realizada com uma palestra “Todos Juntos
contra o câncer” proferida pela Dra. Mara Vilas Boas professora do curso de Enfermagem. Ao fim
de cada palestra, foi oferecido um café da manhã e depois os colaboradores puderam usufruir
de uma massagem especial disponibilizada pelos estudantes de Fisioterapia e foram entregues
rosas aos colaboradores presentes, bem como às demais mulheres presentes na IES.
Para a campanha de Novembro Azul, o objetivo foi conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. A ação foi realizada no dia dedicado à comemoração do Homem,
19 de novembro, por meio de uma palestra sobre “Autocuidado em Saúde – Prevenção ao câncer
de próstata”, também proferida pela Dra. Mara Vilas Boas, professora do curso de Enfermagem.
No início da palestra foi oferecido um coffe especial aos colaboradores a fim de incentivar
o network entre eles. Também foi sugerida a utilização de roupas em tom azul para conscientização da data.
Para finalizar este momento especial, foram entregues lembranças aos colaboradores presentes,
tanto para representar o Novembro Azul, quanto parabenizar os homens pelo seu dia.
PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES E PROFESSORES.
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Atividades com o
PÚBLICO INTERNO
1° ENCONTRO DE ESTUDANTES DO SIMBIA
OBJETIVO

O 1° Encontro de estudantes do Simbia teve como objetivo proporcionar um momento de socialização entre os estudantes, bem como um bate-papo com o Reitor João Otávio e uma incrível palestra
“Construindo a sua Carreira”. Os estudantes puderam expressar-se em forma de desenhos sobre o
significado do programa para eles. Durante o evento, foi divulgado o nome oficial do projeto “Simbia”
que passou a substituir o “Quero Estudar”.
PARTICIPANTES: TODOS OS ESTUDANTES DO SIMBIA, PROFESSORES, COORDENADORES E

ALGUNS COLABORADORES

DIA DOS PROFESSORES
OBJETIVO

Todos os anos, a Unifeob homenageia seus professores e realiza um evento de comemoração como
forma de agradecer pelo trabalho e dedicação em sala de aula. Em 2019, os professores optaram por
aproveitar o dia de folga e receberam uma caneca especial de lembrança.
PARTICIPANTES: TODOS PROFESSORES.

SIPAT – SEMANA INTERNA
DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
OBJETIVO

Em 2019, a SIPAT abordou assuntos do cotidiano nas palestras realizadas, tais como: Dependência
Tecnológica; Finanças Pessoais e Perfis Profissionais.
PARTICIPANTES: 210 COLABORADORES.

CONFRATERNIZAÇÃO – CHURRASCO DE FIM DE ANO
OBJETIVO

Confraternizar o incrível ano que tivemos por meio de um delicioso e saboroso churrasco, além de
proporcionar momentos de distração e socialização entre os colaboradores. Para entrar no clima das
festasde fim de ano, disponibilizamos lindos wallpapers nos computadores a fim de motivar e comemorar tais datas.
PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES.
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Universo
ACADÊMICO
CENTRAL DE RELACIONAMENTO
A Central de Relacionamento, localizada no Campus Mantiqueira, foi criada em 1 de agosto de
2016, com o objetivo de atender às necessidades dos estudantes, centralizando o atendimento
referente a Benefícios, Cobrança, Recebimento, Registro Acadêmico, Atendimento Presencial e
Virtual, além da campanha ativa de captação e vestibular. Presencialmente, o acolhimento é realizado por meio de senha retirada no totem, com 2 estações de atendimento no período da manhã,
e 8 estações nos períodos da tarde e da noite.
A equipe está estruturada da seguinte maneira: a área de atendimento é composta por 14 atendentes, sendo 8 no Campus Mantiqueira, e 2 na Fazenda-Escola; 1 no Polo Araras, 1 no Polo Mogi
Guaçu, 2 no Polo Shopping Poços de Caldas, 1 gerente de atendimento, 1 supervisora de atendimento, 5 colaboradores, 1 supervisor em Cobrança e Benefícios; e o Registro Acadêmico, com
4 colaboradores, 1 PCD e 1 supervisor.
O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e aos sábados das 9h às 13h.
Durante o ano de 2019, realizamos cerca de 6 mil atendimentos presenciais, 1.400 atendimentos
virtuais e 200 atendimentos via telefone.

ÁREA COMERCIAL
A Área Comercial consiste em ações voltadas para a conversão de candidatos que participaram
dos processos seletivos. O Comercial tem em sua estrutura 1 coordenadora, 1 menor aprendiz,
3 consultoras de graduação e 1 consultora de pós-graduação. Atividades desenvolvidas:

•

Atendimento presencial

•

Atendimento telefônico ativo e passivo

•

Atendimento via e-mail

•

Atendimento via WhatsApp

•

Atendimento via chat, no site institucional

•

Atendimento a candidatos via sistema
(Atendimento Virtual)

•

Organização do Vestibular Tradicional
e Agendado
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•

Apoio no lançamento de notas do
vestibular das escolas

•

Conversão de candidatos aprovados
nos processos seletivos

•

Reagendamento do vestibular para
candidatos reprovados ou que
faltaram à prova

•

Engajamento dos candidatos via
e-mail e SMS

METAS E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
A Área Comercial trabalha com metas e fechamento de ciclo, dividas mensalmente e finalizadas no
ciclo. A meta para matrícula de cursos de graduação é dividida entre as 3 consultoras mensalmente
podendo ser compensada no decorrer dos meses e, necessariamente, deve ser alcançada
no fim do ciclo.

CONTATOS TRABALHADOS EM CRM
PARA PÓS-GRADUAÇÃO

CONTATOS TRABALHADOS
EM CRM PARA GRADUAÇÃO

TOTAL DE LEADS
GRADUAÇÃO
Tenho Interesse
Quero minha Consultoria

9.478
1 .72 2
5 96

TOTAL DE LEADS
PÓS-GRADUAÇÃO
Tenho Interesse

11.193
470

Quero minha Consultoria

43
14

JivoChat

2 61

JivoChat

Dúvidas

4 24

Dúvidas

21

8 60

Aceleradora de Carreiras

52

Aceleradora de Carreiras
Ação ENEM 2019

2.810

CRM

2 . 8 05

(Base importada e cadastro de
consultoras)

CRM
(Base importada e cadastro de
consultoras)

E-mail´s respondidos até 16/12/2019
(Tenho interesse, Ligamos para você e
Agende uma visita)

10.593

5 67

GRADUAÇÃO 2019
PÓS-GRADUAÇÃO 2019
1º SEMESTRE

TOTAL

1º SEMESTRE
Inscritos
Matriculados
Ações realizadas
(telefone, e-mail e WhatsApp)

E-mail´s de automação enviados
SMS de automação enviados

2º SEMESTRE

1 .047
65 . 634
2 3 . 393
1 8. 2 61

Matriculados
(telefone, e-mail e WhatsApp)

182
95
1 6 . 42 9

E-mail´s de automação enviados

230

SMS de automação enviados

2 55

TOTAL

5 87

Matriculados

220

(telefone, e-mail e WhatsApp)

Inscritos

Ações realizadas

Inscritos

Ações realizadas

TOTAL

4 . 800

4 . 979

2º SEMESTRE

TOTAL

Inscritos

114

Matriculados

30

Ações realizadas

53 .1 1 3

E-mail’s de automação enviados

3.4 4 0

(telefone, e-mail e WhatsApp)

SMS de automação enviados

2.455

E-mail’s de automação enviados

376

SMS de automação enviados

373
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Universo
ACADÊMICO
BENEFÍCIOS AOS ESTUDANTES
A Instituição concedeu, em 2019, 133 bolsas de estudo vinculadas ao Prouni (Programa Universidade
para Todos), sendo 35 integrais e 98 parciais, e manteve convênios com órgãos públicos e privados
para auxiliar estudantes na obtenção de gratuidades e de financiamentos estudantis.

2019

BOLSAS

2018

QUANT.

R$

QUANT.

R$

PROUNI Integral

202

2.852.655

240

3.492.502

PROUNI Parcial

222

1.589.302

211

1.496.824

Bolsas Próprias

228

2.582.850

155

1.864.858

TOTAL

652

6.970.807

606

6.854.184

2019

CONVÊNIOS

2018

QUANT.

R$

QUANT.

R$

FIES

747

9.301.20

1273

17.688.064

Escola da Família

46

81.840

92

441.774

6

9.969

14

107.940

328

5.082.207

340

4.523.389

FADE
PRAVALER

CAMPANHA DE VESTIBULAR
São descontos da Área Comercial em ações de conversão, oferecidos por meio de Vestibular de Bolsas, Concurso de Bolsas ENEM, Descontos de Portarias (microrregião de Poços de Caldas e escolas
parceiras), descontos concedidos em negociação e campanhas.

BOLSA ATLETA
Benefício oferecido pela Área Comercial para estudantes que representam a Unifeob em atividades
esportivas, como voleibol, futsal, judô, natação, entre outras.
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PROJETO PEDAGÓGICO
A arquitetura do Projeto Pedagógico Institucional da Unifeob tem como concepção a Formação por
Competências. Acreditamos que, além da sólida formação acadêmica e profissional, formar para o desenvolvimento de competências significa, também, educar para a autonomia, para a responsabilidade, para a
capacidade de iniciativa e de autoavaliação, ou seja, é preciso promover a mobilização e organização de
conhecimentos, habilidades e atitudes.

FORMAÇÃO POR COMPETÊNCIAS
Privilegiamos a organização curricular modular, flexível e contextualizada, sintonizada com o mundo do
trabalho, cujo design sistêmico a aproxima de uma configuração espiral de abordagem dos conhecimentos,
possibilitando a prática da inter e da transdisciplinaridade. Nessa proposta, os conteúdos não se constituem
como núcleo da proposta, mas representam o suporte para o desenvolvimento de competências. Ao contrário dos currículos tradicionais, a concepção do curso não prioriza o “esgotamento” de conteúdos e, sim, a
formação integrada e significativa.
Coerente com essa concepção, o estudante torna-se protagonista do processo de desenvolvimento e do
aprimoramento de competências, tornando-se proativo e disposto para a resolução de problemas e assertivos na tomada de decisões pessoais, profissionais e sociais. Sendo assim, a estrutura curricular dos cursos
têm como pilares os seguintes eixos de formação:

FORMAÇÃO ACADÊMICA

FORMAÇÃO PARA A VIDA

São saberes necessários para o exercício da profissão,
conforme determinados em Diretrizes Curriculares
Nacionais de Cursos. A integração dos saberes desenvolvidos nas Unidades de Estudos se dá por meio de
Projetos Integradores – PI (produto apresentado em
cada módulo do curso), tornando a inter e transdisciplinaridade mais evidentes.

Visa desenvolver as competências socioemocionais nos estudantes, essenciais para lidar com as próprias emoções, se
relacionar com os outros e gerenciar objetivos de vida, como
autoconhecimento, colaboração e resolução de problemas.
São Unidades de Estudos que complementam a formação
do indivíduo enquanto profissional e ser humano, além de
promover o senso crítico das diversas faces do seu desenvolvimento essenciais para a vida e relações interpessoais.

Outro diferencial são as metodologias adotadas que
permitem a simulação ou realização de situações
concretas de trabalho, propiciando a integração dos
conhecimentos e o desenvolvimento de níveis de
raciocínio mais complexos.

As unidades ofertadas para esse eixo de formação são:
Desenvolvimento intelectual; Autoconhecimento; Desenvolvimento acadêmico-científico; Diversidade cultural; Arte e
cultura; Percepção de mundo e sustentabilidade; Carreiras;
Empreendedorismo; Comunicação e negociação e Planejamento estratégico.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL (ATITUDINAL)
Centrada no desenvolvimento de competências
atitudinais sob a perspectiva do protagonismo do
estudante, afastando-se da educação unicamente
conceitual e desprovida de multidisciplinaridade e
significado.
Para essa formação foram eleitas nove competências atitudinais distribuídas nos módulos de todos os
cursos ofertados pelo Unifeob: flexibilidade, comprometimento, relacionamento interpessoal, trabalho
em equipe, comunicação, visão sistêmica, liderança,
tomada de decisão, organização e planejamento.

PROPÓSITO
O Projeto Pedagógico da Unifeob traduz o desafio da
instituição: partindo do perfil dos ingressantes, criar as
condições mais favoráveis para que possam se ajustar mais
facilmente às transformações sociais, econômicas e tecnológicas do mundo contemporâneo.
Em outras palavras, colocar, efetivamente, a educação a
serviço das reais necessidades dos estudantes, proporcionando as melhores condições de desenvolvimento, não só
para exercício profissional, mas para a sua vida.
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Universo
ACADÊMICO
GRADUAÇÃO PRESENCIAL
Os cursos presenciais abrangem as áreas da educação, ciências sociais aplicadas, saúde,
ciências agrárias, biológicas, exatas e humanas, com a proposta de contribuir com profissionais
qualificados para o desenvolvimento da cidade e região. Para manter a constante evolução
dos estudantes, são realizados eventos que incorporam ainda mais conhecimento à
vida acadêmica.

A capacitação continuada é de suma importância, tendo em vista a velocidade das mudanças
no mercado de trabalho.
É preciso que o profissional esteja atento às

ATIVIDADES DE
PÓS-GRADUAÇÃO

2019

PÓS-GRADUAÇÃO

Quantidade de cursos

10

Nº de participantes

262

constantes atualizações de sua área e, para isso,
a Unifeob desenvolve cursos nas áreas de
saúde, biológicas, negócios e exatas.
O relacionamento mantido por meio de
parcerias com empresas possibilita a capacitação de profissionais para a excelência e
continuada atualização.

que possibilita a atualização com as tendências
de mercado. O estudante e o profissional podem
desenvolver habilidades que vão além
da graduação.
A Unifeob disponibiliza diversos cursos
para aprimoramento em diferentes áreas
do conhecimento.
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2018

Os cursos de extensão são uma rápida opção

2019

CURSOS DE EXTENSÃO

Eventos

3

7

Nº de participantes

53

145

ATIVIDADES
DE EXTENSÃO

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
A Educação a Distância (EaD)
faz parte do trabalho do Unifeob
Online, uma unidade acadêmica
composta por espaços pedagógicos
e suporte operacional dos cursos a
distância da instituição, alinhada à
missão, objetivos, princípios, propósitos e políticas institucionais.
A EaD é a modalidade educacional
na qual a mediação didática
pedagógica nos processos de
ensino-aprendizagem ocorre com
a utilização de meios e tecnologias
de informação e comunicação, com
estudantes, tutores e docentes
desenvolvendo atividades acadêmicas em lugares e/ou tempos
diversos. As áreas envolvidas são
negócios, educação, ciências exatas
e humanas.
Em 2019, foram oferecidos 8
cursos, como Administração,
Ciências Contábeis, Gestão de
Recursos Humanos, Gestão
Financeira, Logística, Marketing,
Pedagogia e Processos Gerenciais.
A Área Unifeob Online é
responsável pela Área de Suporte
Operacional e Materiais, Gestão
Pedagógica e Gestão Administrativa, com equipe multidisciplinar
composta por 1 Gestor, 2 Coordenadores de Cursos, 1 Coordenadora de
Tutoria, 10 Tutores, 1 Coordenador
Administrativo, 10 Docentes, 10
Tutores, 2 Assistentes, 2 Auxiliares
e 2 Estagiários.
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Universo
ACADÊMICO
NAP – NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO
O NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao estudante Unifeob é um trabalho de prevenção e intervenção com atendimento prestado por psicóloga e psicopedagoga, com o objetivo de melhorar
a qualidade da vida acadêmica e o processo de aprendizagem.
As atividades preventivas realizadas pelo NAP incluem palestras, discussões e oficinas sobre temas
relevantes para o universitário. Nos serviços de intervenção, os estudantes são atendidos individualmente, ou em pequenos grupos, com o intuito de ajudá-los a enfrentar e superar dificuldades
nos estudos; oferecendo apoio, se necessário, a estudantes em situação de crise e doença e outros
fatores que interfiram negativamente em sua aprendizagem e bem-estar.
Podem participar todos os estudantes regularmente matriculados nos cursos da Unifeob, encaminhados por coordenadores e docentes ou que busquem espontaneamente o atendimento.

PALESTRAS E
OFICINAS 2019
Como Estudar — Desafios de Ser
Universitário • Oficina – Dúvidas

312

Como Estudar — Desafios de Ser
Universitário • Palestra

5 99

Oficina de Interpretação de Textos

38

38

9

Desafios da Medicina Veterinária

14

Desafios da Medicina Veterinária
Motivação — Eutanásia

14

Agendamentos

395

Atendimentos

299

Total de Estudantes
participantes das
palestras

948

OUVIDORIA
A qualidade dos serviços prestados também é avaliada pela Ouvidoria Unifeob. Esse canal de
comunicação é responsável por receber manifestações, como: reclamações, denúncias, elogios,
críticas e sugestões referentes aos serviços e atendimentos prestados pela instituição, atendendo
a toda comunidade acadêmica, assim como qualquer representante da sociedade.

ATENDIMENTO OUVIDORIA 2019

100%

Reclamações

4 0,1 0

Dúvidas

1 8, 3 2

Solicitação

7, 98

Sugestão

3 , 47

Elogios

2, 97

Esclarecimento

6, 4 4

Denúncia
Informação

1 , 49
1 9, 3 1

CPA – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
Para garantir o processo contínuo de melhoria da instituição, a Comissão Própria de Avaliação –
CPA, formada por representantes docentes, discentes, técnicos administrativos e da sociedade civil,
avalia constantemente a Unifeob, seus serviços e produtos durante todo o ano letivo, reportando ao
MEC/INEP e a gestão universitária os resultados de suas periódicas avaliações.
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Atividades
ACADÊMICAS
ESCOLA DE NEGÓCIOS
DIRCEU FERNANDES BATISTA – COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, ANÁLISE
E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

A Escola de Negócios da Unifeob é composta pelos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciências Contábeis. O curso de Administração desenvolve habilidades para a
formação do gestor, empregando novas tecnologias, empreendedorismo, criatividade em técnicas
de negociação e, principalmente, o entendimento sobre como articular pessoas para atingir metas.
O conjunto de disciplinas é estruturado para formar administradores éticos, preparados para tomar
decisões e lidar com as constantes mudanças no cenário nacional e internacional.
No curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o estudante atua com o desenvolvimento de
projetos, manutenção e aprimoramento de aplicativos e softwares. O curso é prático, com sistema
hands-on, com projetos reais e visitas técnicas, trabalhos de campo e projetos interdisciplinares.
O curso de Ciências Contábeis estimula o estudante a ter visão de negócio e a desenvolver cada vez
mais o trabalho do contador no processo da gestão empresarial. Durante os estudos, são realizados
exercícios baseados em experiências reais de mercado, reforçando a base sólida na área contábil e
formando um profissional inter e multidisciplinar até o fim do curso. Atento aos aspectos locais e regionais, ao estudo de temas nacionais e internacionais, o profissional se forma desenvolvendo todas
as capacidades exigidas na área.

ENGRENE
Em 2019, a Escola de Negócios realizou diversas ações, como o Engrene (Encontro de Graduandos
da Escola de Negócios), uma semana de em que os estudantes dedicam para a reflexão sobre
importantes temas do cotidiano do mercado profissional, com a participação de empresas apresentando palestras e workshop sobre liderança, gestão, marketing, empreendedorismo,
contabilidade, economia.
PARTICIPARAM DO EVENTO 1200 UNIVERSITÁRIOS.

CURSO DE IMPOSTO DE RENDA
Também foi realizado o curso de Imposto de Renda, com o objetivo de atender à demanda por
40
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Atividades
ACADÊMICAS
conhecimento de legislação e tributação, com o professor José Marcos do Prado, e contou com a
presença de 110 estudantes.
A palestra em Auditoria das demonstrações contábeis também foi oferecida a estudantes e ex-alunos, com a proposta de contextualização desse cenário.
O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 500 PESSOAS.

HACKATHON
Nos dias, 23 e 24, a Unifeob promoveu o Hackathon em parceria com a Escola de Negócios e
GDG São João. O evento é uma maratona empreendedora, na qual universitários e profissionais de
áreas como negócios e tecnologia têm a oportunidade de criar soluções inovadoras para problemas reais de empresas de toda a região de São João da Boa Vista.
PARTICIPARAM DO EVENTO CERCA DE 70 PESSOAS.

Durante o ano de 2019, foram realizadas diversas ações, como palestras, oficinas, seminários etc.

ARQUITETURA E URBANISMO
RICARDO CIACO – COORDENADOR DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

O curso de Arquitetura e Urbanismo estrutura-se de maneira a garantir a formação generalista
de profissionais, oferecendo ao estudante a competência necessária para atuar e intervir na busca
de qualidade de vida dos habitantes de assentamentos humanos e, além disso, gerenciar a busca
consciente pelo desenvolvimento sustentável do ambiente natural e construído, valorizando e compreendendo a relevância das questões econômicas, sociais e culturais tanto da coletividade, como
individualidade humana.

PROJETO CASA LEGAL
Os estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo realizaram o Projeto Casa Legal, que visa
propiciar a pessoas que moram em habitações de interesse social, assistência técnica para permitir reformas e ampliações em suas residências. O objetivo foi desenvolver projetos e prestar
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assessoria técnica a moradores de bairros de interesse social, a fim de permitir melhores instalações de suas residências, de forma responsável e tecnicamente orientada.
FORAM BENEFICIADAS 50 PESSOAS.

Os estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo realizaram diversas visitas técnicas
durante o ano de 2019.

FEIRA DE REVESTIMENTOS EXPO REVESTIR
No dia 13 de março, os estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo visitaram a Feira de Revestimentos Expo Revestir, com o objetivo de auxiliar no processo de desenvolvimento de várias
Unidades de Estudo, proporcionando contato com as tendências do mercado de acabamentos
e revestimentos.
PARTICIPARAM DA VIAGEM 98 ESTUDANTES.

SÃO PAULO
No dia 27 de abril, os estudantes dos módulos 3 e 5 do curso de Arquitetura e Urbanismo visitaram a cidade de São Paulo sob um novo olhar, o olhar do arquiteto. Por meio da visita a pontos e
edifícios importantes para a arquitetura da cidade e do país, o objetivo da viagem foi oferecer aos
universitários uma forma real de estudar os estilos arquitetônicos das diferentes épocas.
PARTICIPARAM DA VISITA 48 ESTUDANTES.

6ª SEMANA ACADÊMICA DE ARQUITETURA E URBANISMO
De 2 a 6 de setembro, os estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo participaram da
6ª Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo. Por meio de um ciclo de palestras e oficinas,
a semana teve o objetivo de aproximar o universitário a experiências práticas, que mostrem o real
valor do fundamento acadêmico no exercício da função e como ele agrega diferencial à
formação profissional.
PARTICIPARAM DO EVENTO 400 ESTUDANTES.

BIOMEDICINA E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO
CINTIA DE LIMA ROSSI – COORDENADORA DOS CURSOS DE BIOMEDICINA
E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO

O curso de Biomedicina é uma das grandes novidades para 2019. A biomedicina é a ramificação
de uma das áreas da biologia. Nosso curso é voltado para as áreas laboratoriais, análises clínicas e
patologias clínicas. Além dessas áreas, o curso aborda o desenvolvimento de biotecnologias na área
médica. Depois de formado, o biomédico pode atuar com cuidados de hemoderivados e gestão de
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bancos de sangue. Além de estar apto a fazer exames de sangue, testes de gravidez, sexagem fetal,
assinar laudos técnicos específicos e ser responsável por exames laboratoriais.
O curso de Ciências Biológicas Bacharelado da Unifeob tem o intuito de formar profissionais
capazes de atuar com responsabilidade social, ética profissional e competência técnico-científica,
contribuindo para minimizar ou solucionar problemas relativos à explotação, produção, conservação, beneficiamento e comercialização de recursos naturais renováveis, além de contribuir
para o bem-estar físico e desenvolvimentos educacionais, sociais, culturais e econômicos
da população.
Também tem como objetivo a formação, o treinamento, a qualificação e o desenvolvimento de
habilidades e competências e certificação de biólogos para atuarem em pesquisa básica ou aplicada, nos diversos setores da sociedade.

1º ENCONTRO DA ESCOLA DO BEM-ESTAR
Os estudantes de Biomedicina e Ciências Biológicas, junto à toda Escola do Bem-Estar, participaram do 1º Encontro da Escola do Bem-Estar, que contou com exposições de banners de Projetos
Integrados, os quais abordaram os diversos aspectos de um infarto: características fisiológicas,
anatômicas, bioquímicas e histológicas.
O objetivo do evento foi integrar os diferentes conhecimentos sobre o tema entre os cursos da
área de saúde.
PARTICIPARAM DA AÇÃO 600 ESTUDANTES.

ROTARY DAY
No dia 13 de abril, os cursos de Ciências Biológicas e Biomedicina, juntamente com outros cursos
da Unifeob, participaram do Rotary Day, que consiste em atividades de prevenção à saúde e em
prol do bem-estar para toda a população, desenvolvidas na Praça Cel. Joaquim José, em São
João da Boa Vista. Foram realizadas ações como tipagem sanguínea, campanha e cadastro para
o Banco de Sangue, orientações sobre verminoses mais comuns e formas de prevenção de doenças parasitárias foram desenvolvidas.
FORAM ATENDIDAS 1500 PESSOAS.
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VISITAS DE ESCOLAS
Os estudantes dos cursos de Ciências Biológicas e Biomedicina receberam nos laboratórios acadêmicos da Unifeob, alunos do Ensino Médio da escola Ypê Amarelo – COC de Mococa, Colégio
Unigrau, de São José do Rio Pardo, Escola Estadual Domingos Theodoro de Oliveira.
O objetivo da visita foi apresentar as características da profissão exercida pelo biólogo e pelo
biomédico e as tendências do mercado de trabalho, por meio de atividades vivenciadas durante
o curso.
FORAM RECEBIDOS 140 ESTUDANTES.

TRILHA ECOLÓGICA COM CRIANÇAS DO
EMEB LUIZA DE LIMA TEIXEIRA
No dia 13 de maio, os estudantes dos cursos de Ciências Biológicas e Biomedicina receberam na
Fazenda-Escola da Unifeob crianças do EMEB Luiza de Lima Teixeira para participarem de uma
trilha ecológica e atividades lúdicas de educação ambiental e plantio de mudas.
O objetivo do encontro foi promover momentos de aprendizado lúdico, envolvendo conteúdos
de conscientização sobre preservação do meio ambiente.
PARTICIPARAM DA VISITA 40 ALUNOS.

DIREITO
CYRO SANSEVERINO – COORDENADOR DO CURSO DE DIREITO

O curso de Direito da Unifeob, um dos mais tradicionais do interior do Estado de São Paulo, forma
profissionais capacitados para atuar em defesa dos direitos da sociedade e em prol do exercício
pleno da cidadania.
O curso enfatiza a teoria, logo nas primeiras séries, com o objetivo de dar ao estudante conhecimento humanístico e doutrinário, indispensável às práticas reais da profissão. Ao fim do curso, o
aluno poderá optar por atuar de forma generalista ou buscar especialização.
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49ª SEMANA JURÍDICA
Nos dias 7, 8 e 9 de maio, a Unifeob realizou a 49ª Semana Jurídica, no Centro Cultural da Unifeob.
No primeiro dia, a palestra abordou o Direito Desportivo. Os doutores Filipe Souza, Leonardo Bíscaro
e Gabriel Lima passaram aos estudantes os principais campos de atuação dessa área, que demonstrou grande crescimento no Brasil. Na quarta-feira, dia 8, foi discutida a Reforma Trabalhista.
O debate foi ministrado pelo desembargador do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 15ª
região, Dr. Fábio Allegretti Cooper, que tratou dos assuntos atuais referentes às novidades trazidas pela reforma trabalhista. No último dia, aconteceu o Júri Simulado, com a participação dos
estudantes dos 1º e 2º módulo de Direito. O caso apresentado foi o do sequestro e assassinato
de Eloá Cristina.
O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 1000 ESTUDANTES.

CLÓVIS DE BARROS FILHO MINISTRA PALESTRA PARA
ESTUDANTES DE DIREITO UNIFEOB
Vencedor do prêmio Melhor Palestrante pelo Guia Brasileiro do Profissional de RH, de 2017, o
Prof. Clóvis de Barros Filho ministrou a palestra “A vida que vale a pena ser vivida” – que tem
como título um de seus best-sellers – para estudantes e docentes do curso de Direito.
Refletir sobre os propósitos da vida e a ética do ser humano foi o que motivou os interessados a
assistirem a palestra no Teatro Municipal de São João da Boa Vista. Já assistida por mais de 300
mil pessoas, “A vida que vale a pena ser vivida” discute assuntos como a felicidade, a ética e a
qualidade de vida. O Reitor João Otávio ressalta a importância da palestra para os estudantes
de Direito.
“É um curso da área social e o Prof. Clóvis é um renomado palestrante que provoca a questão da
filosofia, da ética, da moral. O mundo moderno valoriza quem faz boas perguntas, porque a partir
delas a gente muda a realidade, inova, muda de contexto, cria a partir das nossas dúvidas e não a
partir das nossas certezas”.
PARTICIPARAM DO EVENTO 1000 PESSOAS.

VIAGEM PARA O TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO (TRT2)
Os estudantes do curso de Direito participaram de visitas monitoradas aos diversos departamentos
e setores do Tribunal Regional do Trabalho (TRT2), assistindo inclusive a audiências.
Os universitários também tiveram a oportunidade de conhecer todo o prédio do Tribunal Trabalhista e o Gabinete dos Desembargadores.
PARTICIPARAM DA VISITA CERCA DE 30 ESTUDANTES.
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1ª JORNADA JURÍDICA
A Unifeob realizou nos dias 5 a 8 de agosto, a primeira Jornada Jurídica, no Theatro Municipal
de São João da Boa Vista. Os palestrantes foram: Caio Marco Bartine Nascimento, Flávio Martins
Nunes Júnior, Gustavo Octaviano Diniz Junqueira, Gustavo Octaviano Diniz Junqueira e
Danielle Rodrigues.
Foram quatro dias de palestras jurídicas e debate de assuntos de interesse da comunidade universitária, com o objetivo de iniciar o semestre com foco em questões relevantes e atuais.
O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 700 PESSOAS POR DIA.

Durante o ano de 2019, foram realizadas ações, como palestras, seminários, projetos integrados etc.

EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO
FRANCISCO NETO – COORDENADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Pensando na saúde e no bem-estar, o curso de Educação Física da Unifeob prepara para lidar com a
profissão em suas diversas interfaces: educação, lazer e saúde.
Na sua formação, são desenvolvidas habilidades e competências técnicas, treinamento esportivo,
psicologia, recreação e ginástica. As principais características deste profissional são: versatilidade,
criatividade e dinamismo. O trabalho relaciona-se com diferentes áreas do conhecimento, utilizando-se como meios para tal: ginástica, jogos, esportes, danças, atividades de aventura, relaxamento e
lazer ativo.

ATIVIDADE RECREATIVA NO LAR SANTO ANTÔNIO
No dia 7 de maio, o curso de Educação Física realizou uma atividade recreativa no Lar Santo Antônio, de São João da Boa Vista, com o objetivo de colocar em prática os conhecimentos adquiridos
na disciplina, interagir com as crianças em uma situação real de aplicação das atividades lúdicas,
elaborar e conduzir as atividades na comunidade.
A ATIVIDADE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 50 ESTUDANTES.
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MANHÃ DE ATIVIDADES DO ROTARY
Também no dia 7 de maio, foi realizada a manhã de atividades do Rotary, com a participação do
curso de Educação Física. A ação contou com exercício de teste de salto horizontal, para avaliar
a força de membros inferiores de crianças de 7 a 14 anos, uma atividade prática da unidade crescimento e desenvolvimento humano.
50 UNIVERSITÁRIOS PARTICIPARAM DA AÇÃO.

1ª CORRIDA DO BEM-ESTAR UNIFEOB
No dia 1 de setembro, o curso de Educação Física da Unifeob realizou, em comemoração ao Dia
do Profissional de Educação Física, a 1ª Corrida do Bem-Estar Unifeob.
O evento teve o objetivo de promover a qualidade de vida da população em geral e universitária
da nossa instituição, com foco em educação, saúde, promoção social, lazer e entretenimento, por
meio do esporte.
PARTICIPAÇÃO DA AÇÃO 350 PESSOAS.

Durante o ano de 2019, foram realizadas ações, como palestras, oficinas, seminários, eventos etc.

ENFERMAGEM
ELIANE TEREZINHA MENDES – COORDENADORA DO CURSO DE ENFERMAGEM

O curso de Enfermagem da Unifeob contextualiza a teoria na prática vivenciada, o que proporciona uma formação de caráter generalista, interdisciplinar, humanista e crítica, centrada no estudante
construtor de seu conhecimento.
A graduação forma enfermeiros capazes de conhecer, interpretar e intervir no processo
saúde-doença, comprometidos com a qualidade e a integralidade da assistência prestada e com a
promoção da saúde. Os laboratórios da Unifeob são amplos e bem equipados e o acervo bibliográfico é permanentemente atualizado.
A partir do 3º semestre do curso, os universitários ampliam sua formação com o cumprimento de
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estágios, por meio de convênios mantidos pela instituição tais como: Santa Casa Carolina Malheiros,
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Socorro, Programa Saúde da Família, Lar dos idosos, creches e
Ambulatório de Saúde Mental.

7º SEMINÁRIO DE LER/DORT:
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO COMBATE A LER/DORT
DIANTE DOS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS
No dia 26 de fevereiro, os estudantes do curso de Enfermagem participaram do evento em parceria com o CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) de São João da Boa Vista, com
palestras de atualização e sensibilização sobre os danos causados por trabalhos realizados fora dos
padrões de segurança.
O objetivo da ação é a atualização por parte dos estudantes, professores e profissionais da saúde
de toda a região, sobre as diversas doenças que acometem com maior frequência os profissionais
da saúde, especialmente as Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, suas consequências e métodos de prevenção.
PARTICIPARAM DO EVENTO 50 PESSOAS.

DETECÇÃO PRECOCE DE DEPRESSÃO NO IDOSO
No dia 15 de março, os estudantes do 7º módulo do curso de Enfermagem da Unifeob realizaram
a atividade de detecção precoce de depressão no idoso no Centro de Convivência de Idosos
Dona Beloca, em São João da Boa Vista-SP..
A ação teve o objetivo de aplicar a escala de depressão do idoso e fazer a detecção precoce da
doença, para encaminhá-los para tratamento especializado e melhorar a qualidade de vida dele,
bem como a prevenção ao suicídio.
FORAM ATENDIDAS 15 PESSOAS E REALIZADOS 5 ENCAMINHAMENTOS COM RESULTADO
SUGESTIVO DE ATENÇÃO PARA O QUADRO DE DEPRESSÃO.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS
No dia 21 de março, os estudantes do curso de Enfermagem da Unifeob realizaram uma atividade
educativa na ESF (Estratégia de Saúde da Família) da Vila Valentim, em São João da Boa Vista,
com aula expositiva, exercícios, atividade lúdica e café da manhã.
O objetivo da ação foi levar informações aos pacientes hipertensos e diabéticos sobre hábitos
benéficos e nocivos a sua saúde, visando a mudança de comportamento, por meio de um ambiente
acolhedor, estimulando a confiança na equipe de saúde.
PARTICIPARAM DA ATIVIDADE 25 PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA HIPERDIA,
DA ESF DA VILA VALENTIM.
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2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
No dia 21 de março, o curso de Enfermagem da Unifeob participou da 2ª Conferência Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa de São João da Boa Vista, organizada pelo Conselho Municipal do Idoso,
com apoio da Prefeitura Municipal, com o tema central “Desafios de envelhecer no século 21 e o
papel das Políticas Públicas”.
O objetivo do evento foi oferecer amplo espaço democrático para reflexão, discussão e articulação
coletiva em torno de estratégias que apontem diretrizes para ações políticas setoriais. A palestra
foi ministrada pela professora doutora Mara Villas Boas de Carvalho, da Unifeob.
PARTICIPARAM DA AÇÃO 300 PESSOAS.

ENGENHARIA AGRONÔMICA
JOSÉ RODOLFO BRANDI – COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA

O curso de Engenharia Agronômica contempla todas as áreas que o profissional pode atuar, desde a
produção vegetal, na qual podem ser destacadas as culturas de soja, milho, cana-de-açúcar e outras
de grande importância nacional, até a área financeira do agronegócio.
Sempre investindo em qualidade, a Unifeob tem uma estrutura completa para a prática de todo
conhecimento adquirido em sala de aula. Com uma proposta didática que visa o aprimoramento e o
aprendizado por meio do desenvolvimento de competências e habilidades, que motiva e integra os
estudantes, o profissional é munido de vantagem competitiva para o mercado de trabalho.
Na Fazenda-Escola, o universitário usufrui de um ambiente com mais de 150 hectares de modernas
instalações. As aulas práticas contam com muita infraestrutura, áreas especialmente iluminadas para
o período noturno, viagens técnicas, com visitas a propriedades agrícolas.

ENCONTRO SOBRE AGRICULTURA DE PRECISÃO
No dia 6 de março, os estudantes do curso de Engenharia Agronômica da Unifeob participaram do
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Encontro sobre Agricultura de Precisão, na Fazenda-Escola da instituição. A ação propôs atividade
de amostragem de solo e deslocamento de equipamentos agrícolas, voltados à agricultura de precisão, com o objetivo de auxiliar os estudantes do curso por meio de atividades práticas de atuação
no setor de tecnologia agrícola.
ESTIVERAM PRESENTES 42 PESSOAS.

1° SIFRUT – SIMPÓSIO DE FRUTICULTURA
No dia 11 de outubro, os estudantes e docentes do curso de Engenharia Agronômica da Unifeob
participaram do 1º SIFRUT – SImpósio de Fruticultura.
O evento contou com palestras e atividades direcionadas, com objetivo de acrescentar conhecimento aos estudantes e público da região de São João da Boa Vista sobre a produção e o mercado
frutífero, além de atividade de relacionamento interpessoal entre todas as turmas do curso,
professores e profissionais.
ESTIVERAM PRESENTES CERCA DE 80 PESSOAS.

1° SIMPÓSIO DE CAFEICULTURA – UNIFEOB
Nos dias 18 e 19 de outubro, os estudantes e docentes do curso de Engenharia Agronômica da
Unifeob participaram do 1º Simpósio de Cafeicultura, organizado pelo Centro Universitário,
na Fazenda-Escola.
O objetivo do evento foi promover o desenvolvimento de conhecimentos sobre a cultura do café,
interagindo com produtores e profissionais que atuam diretamente na produção. Foram realizadas
atividades específicas na produção de café, além de desenvolvimento pessoal dos estudantes do
curso envolvidos com a atividade.
ESTIVERAM PRESENTES 120 PESSOAS.

PALESTRA SOBRE NEMATOIDES NA CULTURA DO MILHO
No dia 15 de outubro, os estudantes do curso de Engenharia Agronômica da Unifeob participaram
da palestra sobre nematoides na cultura do milho, organizada pelo Grupo de Estudos em Sistemas
de Produção – GESP, com a presença do pesquisador Jaime Maia (UNESP Jaboticabal).
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O objetivo do evento foi promover o conhecimento e um bate-papo com universitários e produtores
da região de São João da Boa Vista sobre os riscos e manejos de nematoides na cultura do milho.
PARTICIPARAM DO EVENTO 170 PESSOAS.

ENGENHARIA CIVIL
REINALDO MORAES – COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

O curso de Engenharia Civil é estruturado para a formação generalista de profissionais, oferecendo ao estudante a competência necessária para atuar e intervir na busca de qualidade de
vida e, além disso, gerenciar a busca consciente pelo desenvolvimento sustentável do ambiente
natural e construído, valorizando e compreendendo a relevância das questões econômicas,
sociais e culturais.
Com uma proposta didática, que visa o aprimoramento e o aprendizado por meio do desenvolvimento de competências e habilidades, que motiva e integra os estudantes, o futuro profissional é
munido de uma visão ampla que une desde os aspectos técnicos e formais, até os estéticos e éticos.

VISITAS TÉCNICAS DE CAMPO
BOSQUE MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP
No primeiro módulo do curso de Engenharia Civil, no tema transversal “Percepção da Engenharia”, os estudantes são divididos em grupos para apresentar um trabalho em conjunto com as
demais disciplinas que compõem o módulo, propondo um estudo de viabilidade de implantação
de um empreendimento em uma área pré-determinada.
No dia 16 de março, foi realizada a visita ao Bosque Municipal de São João da Boa Vista-SP, uma
área de preservação ambiental.
PARTICIPARAM DA AÇÃO 60 ESTUDANTES.

FEICON (FEIRA INTERNACIONAL
DA CONSTRUÇÃO)
No dia 12 de abril, os estudantes de Engenharia Civil visitaram, a FEICON, maior feira de construção civil da América Latina, realizada em São Paulo, no parque de exposições do Anhembi, com o
objetivo de conhecer materiais, máquinas, equipamentos e programas computacionais, atualizarem-se com novas tecnologias, além de desenvolverem as competências atitudinais de relacionamento interpessoal.
PARTICIPARAM DA VISITA 120 ESTUDANTES.
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IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS
TECNOLÓGICAS DA USP)
No dia 18 de maio, os estudantes dos módulos 5 e 7 do curso de Engenharia Civil visitaram o
IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP), que faz parte do tema desenvolvido em sala
de aula “Projetos Estruturais” que propõe o estudo de novas tecnologias, atualizações de materiais, mão de obra e equipamentos utilizados em grandes centros de pesquisas.
PARTICIPARAM DA AÇÃO 80 UNIVERSITÁRIOS.

USINA HIDRELÉTRICA
DE ITAIPU
De 6 a 10 de novembro, os estudantes do curso de Engenharia Civil visitaram a barragem de Itaipu,
uma barragem hidrelétrica no rio Paraná, entre o Brasil e o Paraguai.
O objetivo da visita foi desenvolver o aprendizado em processos construtivos de obras de
barragens, considerando os cuidados sociais e ambientais, além de identificarem algumas
competências atitudinais como trabalho em equipe, organização e planejamento, flexibilidade,
relacionamento interpessoal, liderança, comunicação e tomada de decisão.
PARTICIPARAM DA VIAGEM 50 ESTUDANTES.

5º ENGEC – VII SEMANA
DE ENGENHARIA CIVIL
De 23 a 26 de outubro, foi realizada a VII Semana de Engenharia Civil (5º Engec), com o objetivo de aprimoramento acadêmico, por meio de atividades como cursos, palestras e exposição
de trabalho.
Os estudantes puderam debater os temas e a participar de muitas atividades, com uma programação de estudos destacados em relevantes assuntos na atuação de diversas áreas.
PARTICIPARAM DO EVENTO 260 UNIVERSITÁRIOS.

Durante o ano de 2019, foram realizadas diversas ações, como palestras, oficinas, seminários,
projetos integrados etc.
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FISIOTERAPIA
DAYANE ALCÂNTARA – COORDENADORA DO CURSO DE FISIOTERAPIA

O curso Fisioterapia da Unifeob contribui com seu conteúdo específico para o restabelecimento, a
manutenção e a promoção da saúde. O fisioterapeuta graduado na Unifeob domina o conhecimento
das ciências básicas, dos recursos fisioterápicos, no âmbito teórico e prático.
Na Unifeob, os laboratórios são amplos e dispõem de modernos equipamentos para o desenvolvimento das atividades práticas e de pesquisas científicas. Além disso, o estudante participa de
atividades na Clínica-Escola, a maior e mais bem equipada clínica de Fisioterapia de São João da
Boa Vista e região, onde é desenvolvida a maior parte dos estágios do curso e tem a oportunidade
de contato com grande diversidade de patologias. A instituição também tem parcerias com o Lar de
Idosos, a Rede Pública de Saúde, Hospitais e projetos de extensão desenvolvidos na instituição e em
outras empresas.

GLOBAL GAME JAM
Entre os dias 25 e 27 de janeiro, os estudantes do curso de Fisioterapia participaram da edição do
Global Game Jam, na Unifeob.
Organizada pelo curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, é um evento internacional em
que desenvolvedores de jogos reúnem-se e colaboram na criação de um jogo em 48 horas, tendo
como base um tema que é revelado apenas no dia do evento.
A participação dos universitários de Fisioterapia teve o objetivo de estimular a socialização entre
estudantes e participantes do evento, além de promover bem-estar com atividades de preparo e
relaxamento corporal ergonômico, desenvolver responsabilidade social, comprometimento e relacionamento interpessoal.
PARTICIPARAM DA AÇÃO 70 PESSOAS.

CLÍNICA-ESCOLA DE FISIOTERAPIA
A Clínica-Escola de Fisioterapia da Unifeob, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia Carolina
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Malheiros, é referência em atendimentos a conveniados do plano de saúde Mais Saúde e pelo SUS,
além de atender a outros convênios estatais. Conta com estrutura física privilegiada (850m2), que
propicia uma perfeita interação de assistência e ensino-aprendizagem, incluindo piscina
terapêutica para atendimentos de hidroterapia.
Na clínica, são oferecidos atendimentos nas diversas áreas de atuação da fisioterapia, como
fisioterapia Ortopédica, Traumatológica e Desportiva, Neurológica, Respiratória e Cardiovascular,
Uroginecológica e Obstétrica, Geriátrica e Reumatológica, prestando atendimento durante o ano
todo, por meio de parceria com empresa especializada em ensino e assistência fisioterapêutica.
Atuaram nos atendimentos 19 fisioterapeutas, todos especialistas nas áreas de atuação, além de
6 docentes fisioterapeutas e estudantes do último ano do curso.
EM 2019, FORAM REALIZADOS 63.169 ATENDIMENTOS,
O QUE CORRESPONDE A 6.316 PACIENTES.

ATENDIMENTO A EMPRESAS
Durante o ano de 2019, os estudantes e professores do curso de Fisioterapia promoveram atividades laborais e orientações ergonômicas a diversas empresas de São João da Boa Vista-SP e região.
A ação teve o objetivo de proporcionar bem-estar aos colaboradores, orientar posturas, melhorar
a produtividade, diminuir riscos ergonômicos e desenvolver responsabilidade social, comprometimento e relacionamento interpessoal entre os universitários.
Foram atendidas as empresas Nogueira, Sinergia, Santa Izabel, Café Pacaembú, Aptiv, Bauer e
Mantiqueira, com um total de 990 pessoas.

17ª SEMANA ACADÊMICA
DE FISIOTERAPIA
De 7 a 11 de outubro, os estudantes do curso de Fisioterapia participaram da 17ª Semana Acadêmica de Fisioterapia. O evento acadêmico, que acontece anualmente, contou com palestras e
workshops sobre temas atuais em Fisioterapia, sempre com participação de profissionais de destaque no cenário nacional.
O objetivo da semana foi a atualização de estudantes, professores e profissionais da cidade de São
João da Boa Vista-SP e região, nas áreas de Fisioterapia e Enfermagem, a fim de estimular a constante busca pela aprendizagem.
PARTICIPARAM DO EVENTO 190 PESSOAS.

Durante o ano de 2019, foram realizadas diversas ações, como palestras, oficinas, seminários, projetos integrados, ações em instituições filantrópicas etc.
59

Atividades
ACADÊMICAS
MEDICINA VETERINÁRIA
CRISTIANE LEITE FIGUEIREDO (KIKA) – COORDENADORA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA

O curso de Medicina Veterinária visa desenvolver competências e habilidades específicas e atitudinais necessárias para o exercício da profissão em todos os seus campos de atuação. O projeto
pedagógico permite ao estudante o contato com atividades práticas desde o primeiro módulo,
mostrando a aplicabilidade do referencial teórico.
A Unifeob tem o objetivo de formar Médicos Veterinários generalistas, aptos a atuar em vários segmentos da profissão preocupados com a sociedade e meio em que vivem. Além das grandes áreas
de ciências humanas e ciências biológicas e da saúde, o curso abrange a ciências da Medicina Veterinária, incluindo zootecnia e produção animal, saúde animal (propedêutica, clínica médica e
cirúrgica), medicina veterinária preventiva e saúde pública. O Hospital Veterinário Unifeob possui,
além do atendimento voltado à saúde animal, programas direcionados à saúde pública, desenvolvidos ao longo do ano em parceria com a USPA (União Sanjoanense de Proteção dos Animais),
Nizagara Online e Centro de Controle de Zoonoses do município. Vinculado ao curso também está
o Programa de Aprimoramento em Medicina Veterinária, reconhecido pelo CFMV (Conselho Federal
de Medicina Veterinária).

CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS
A constante preocupação com problemas de saúde pública e segurança associado à população
de cães e gatos, inclui a transmissão de doenças a humanos (zoonoses) e a outros animais. A partir
disso, podemos perceber a importância do controle populacional de cães e gatos, seu impacto na
melhora relativa aos aspectos de saúde pública.
O objetivo do projeto foi contribuir com a comunidade carente que não tem condição financeira para
castrar seu animal, além de proporcionar aos estudantes da graduação e aprimoramento do Curso
de Medicina Veterinária o treinamento e vivência prática das técnicas de castração de fêmeas (OH)
e machos (orquiectomia). Os estudantes ficaram responsáveis por buscar na comunidade carente
os animais e identificar os tutores que realmente não tinham condição de arcar com os custos da
cirurgia, o que contribuiu para o desenvolvimento de competências e habilidades com a comunicação e comprometimento.
A AÇÃO TEVE 385 BENEFICIADOS.
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CÃO DOADOR
No dia 2 de maio, o curso de Medicina Veterinária promoveu a campanha “Cão Doador”, com o
objetivo de ampliar o banco de dados de animais doadores de sangue para o Hospital Veterinário Unifeob, cadastrando animais que estejam aptos a doar sangue, melhorando a qualidade e
rapidez do atendimento aos animais doentes, preservando a saúde e o bem-estar dos animais do
nosso canil e possuir banco de doadores sem necessidade de armazenamento da bolsa de sangue e o principal, disponibilizar e facilitar o atendimento para animais que necessitem de
transfusões sanguíneas.
As funções foram distribuídas entre os estudantes do 9º módulo de Medicina Veterinária.
Enquanto alguns faziam o questionamento e análise sobre a saúde dos cães, outros faziam
exame físico.
FORAM CADASTRADOS 17 CACHORROS
NO BANCO DE DADOS.

PROJETO SOS PANGARÉ
O Hospital Veterinário da Unifeob realizou no dia 29 de novembro mais uma edição do projeto
“SOS Pangaré”, em parceria com a USPA (União Sanjoanense de Proteção Animal).
O projeto completou 10 anos em 2018 e, ao longo desse período, realizou a atualização de vacinas e cuidados veterinários. Na proposta, os proprietários são orientados a respeito de cuidados
e medidas preventivas para a saúde e bem-estar de seus animais.
É de grande importância salientar o papel social desse projeto, que não só auxilia e previne quaisquer problemas de condição de saúde que os cavalos possam ter, mas também colabora para a
formação prática dos estudantes do curso de Medicina Veterinária, que por meio do GEGA (Grupo de Estudos de Grandes Animais) podem aprender observando e interagindo com situações
que serão cotidianas após se formarem.
Durante o ano de 2019, foram realizadas diversas ações, como palestras, oficinas, seminários,
projetos integrados, parcerias etc.
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NUTRIÇÃO
GLAUCIA NAVARRO DE ABREU RUGA – COORDENADORA DO CURSO DE NUTRIÇÃO

O curso de Nutrição da Unifeob tem a proposta de uma formação multidisciplinar, que apresenta
matérias como Anatomia, Fisiologia e Bioquímica, além de disciplinas específicas ligadas à Nutrição, como Dietética, Avaliação Nutricional e Composição de Alimentos, entre outras. Com uma
proposta didática que visa o aprimoramento e o aprendizado por meio do desenvolvimento de
competências e habilidades, que motiva e integra os estudantes, o futuro profissional é munido
de uma visão ampla em todos os aspectos.

ROTARY DAY
No dia 13 de abril, os estudantes do curso de Nutrição da Unifeob participaram do evento Rotary
Day, na Praça Cel. Joaquim José, de São João da Boa Vista, junto a várias instituições e à Escola
do Bem-estar Unifeob. A participação teve a proposta de trabalhar o tema “Aproveitamento de
alimentos: sustentabilidade e desperdício”.
Os estudantes tiveram a oportunidade de preparar as receitas alternativas em laboratório, após o
conteúdo teórico e discussões em sala de aula dos resultados obtidos em relação à textura, sabor
e principalmente no que se refere ao valor nutricional, e orientar a comunidade quanto à importância da boa alimentação e o objetivo do aproveitamento integral dos alimentos.
FORAM ATENDIDAS 300 PESSOAS.

SEMANA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR
No dia 15 de maio, os estudantes do curso de Nutrição da Unifeob participaram da Semana de
Alimentação para os alunos de 8º e 9º anos da Escola Estadual Timotheo Silva, com o tema “Desperdício de alimentos e o impacto sobre os recursos naturais”.
Foram desenvolvidas atividades, palestra e demonstração prática, abordando “A importância da
água: disponibilidade” e “Aproveitamento de alimentos: sustentabilidade e desperdício e beneficiamento dos alimentos: análise sensorial de alimentos”, ministrados por Marco Antonio Roqueto
e Daniele Tonon, docentes do curso de Química e Glaucia M. Navarro de Abreu Ruga, coordenadora do curso de Nutrição. O objetivo da ação foi contribuir, apoiar e orientar a organização das
atividades na escolas e aproveitamento em busca para que hábitos para uma vida saudável e
equilibrada se tornem permanentes no ambiente do educando.
PARTICIPARAM DO EVENTO 60 PESSOAS.

1º ENCONTRO DA ESCOLA DO BEM-ESTAR
No dia 13 de junho, foi realizado o 1º Encontro da Escola do Bem-Estar Unifeob, com a participação dos
estudantes e docentes do curso de Nutrição, que contou com exposições de banners de Projetos Inte63
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grados, os quais abordaram o impacto da vida moderna na saúde e qualidade de vida das pessoas e como resgatar a qualidade de vida e o bem-estar.
O objetivo foi integrar os diferentes conhecimentos sobre o tema entre os cursos da área de saúde.
PARTICIPARAM DA AÇÃO 300 PESSOAS.

PSICOLOGIA
FABIANA BOZELLI ALVES FERREIRA – COORDENADORA DO CURSO DE PSICOLOGIA

O curso de Psicologia da Unifeob, parte da Escola do Bem-estar, exige do estudante um perfil diferenciado, que ele tenha empatia para lidar com as pessoas, o que contribui para o desempenho das
atividades da área. O curso tem como objetivo formar profissionais capazes de diagnosticar, prevenir
e tratar doenças mentais, distúrbios emocionais e de personalidade. Entre as habilidades do psicólogo
estão a observação e análise das atitudes, dos sentimentos e dos mecanismos mentais do paciente
para ajudá-los a identificar as causas dos seus problemas e rever comportamentos inadequados.
Com uma proposta didática que visa o aprimoramento e o aprendizado por meio do desenvolvimento de competências e habilidades, que motiva e integra os estudantes, o futuro profissional é munido
de uma visão ampla em todos os aspectos.

ROTARY DAY
No dia 13 de abril, os estudantes do curso de Psicologia da Unifeob participaram do evento Rotary
Day, na Praça Cel. Joaquim José, de São João da Boa Vista, junto a várias instituições e a Escola do
Bem-estar Unifeob. O curso de Psicologia levou como proposta duas atividades, sendo uma com
argila, em que as pessoas que ali estavam podiam moldar e dizer aquilo que a argila despertava,
bem como comentar sobre o que estava fazendo; e outra com fones de ouvido, em que as pessoas
passaram pela experiência de como é sentir-se ansioso, como é ter um pensamento acelerado.
Os universitários tiveram a oportunidade de conversar com as pessoas sobre o que elas sentiram e
como foi participar das atividades.
FORAM ATENDIDAS 200 PESSOAS.
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COMEMORAÇÃO DO DIA DO PSICÓLOGO
No dia 27 de agosto, em comemoração ao Dia do Psicólogo, os estudantes do curso de Psicologia
tiveram um momento de relaxamento conduzido pelos estudantes e professores do curso de Fisioterapia, além de uma palestra sobre Ansiedade, com uma psicóloga da área comportamental.
O objetivo do evento foi proporcionar aos universitários a vivência das técnicas de relaxamento, como
a respiração no controle da ansiedade, e também conhecerem sintomas que levam a essa patologia.
A COMEMORAÇÃO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 55 PESSOAS.

PALESTRA: A IMPORTÂNCIA DO
LIMITE NA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS
No dia 5 de setembro, a psicóloga Fabiana Ferreira, docente e coordenadora do curso de Psicologia da Unifeob, esteve no Lar Santo Antônio, de São João da Boa Vista-SP, para uma palestra aos
pais e educadores sobre a importância do limite na educação das crianças.
O objetivo do evento foi a troca de ideias e orientação aos pais e educadores em como agir em situações em que o limite precisa ser colocado. A psicóloga pode contribuir com os educadores na orientação e dúvidas dos pais quanto a limites, quando se deve colocar ou não, o que fazer quando o filho não
aceita, qual a melhor forma de fazê-lo sem gerar conflito e estresse no ambiente familiar e escolar.
PARTICIPARAM DO EVENTO 30 PESSOAS.

EVENTO NA PRAÇA – DIA DA INDEPENDÊNCIA
No dia 7 de setembro, o curso de Psicologia esteve na Praça Cel. Joaquim José, em São João da
Boa Vista-SP, juntamente com a OAB e o CAPS da cidade, realizando um trabalho de orientação e
prevenção sobre as drogas. O evento trouxe uma uma roda de conversa com a população sobre os
riscos das drogas, com orientação em grupo e individual.
PARTICIPARAM 50 PESSOAS.

SEMANA ACADÊMICA DE PSICOLOGIA
De 25 a 27 de setembro, aconteceu a Semana Acadêmica de Psicologia, em parceria com alguns
cursos da Escola do Bem-Estar. O objetivo da semana acadêmica foi oferecer atividades pedagógicas e vivências aos estudantes, em um espaço para o desenvolvimento de novos saberes científicos e
tecnológicos.
Durante a semana, os estudantes participaram de palestras e minicursos teóricos e práticos, entre outras atividades com temáticas variadas relacionadas às áreas de formação pedagógica e profissional.
Os estudantes tiveram palestras sobre carreira, o sentido da vida e dinâmicas.
PARTICIPARAM DO EVENTO 50 UNIVERSITÁRIOS.
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NÚCLEO DE PESQUISA INSTITUCIONAL
A Unifeob mantém uma política de pesquisa que tem como objetivo orientar as ações desenvolvidas nesse campo do conhecimento. As pesquisas têm alicerce em princípios e critérios de
produção de conhecimento científico e tecnológico, seguindo normas éticas de pesquisa em
seres humanos e animais e dissociada do ensino e da extensão. As atividades convergem com as
diretrizes nacionais, visando o desenvolvimento sustentável social, econômico e ambiental.
A política de pesquisa da Unifeob segue regimentos de extrema relevância, como a integração
das atividades universitárias, baseada na tríade ensino-pesquisa-extensão; contribuir para o
desenvolvimento sustentável do país e para a ações comunitárias da instituição; produzir conhecimento nas diversas áreas do saber; propagar o conhecimento para a sociedade; valorizar
as iniciativas de pesquisa e os pesquisadores; estimular e apoiar a captação de recursos e cooperações nacionais e internacionais; resguardar a instituição e os pesquisadores nas questões
relativas à propriedade intelectual de sua produção; valorizar o círculo virtuoso envolvendo a
iniciação científica e os grupos de pesquisa.
O Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica da Unifeob é voltado para o exercício do pensamento científico, tecnológico e inovador nos estudantes de graduação do ensino
superior, a partir de projetos de pesquisa científica e tecnológica.
O objetivo é desenvolver a prática científica, visando a inovação tecnológica e a consolidação do
ensino por competências, que são apresentadas no Projeto Pedagógico do Centro Universitário.
Por meio da produção acadêmica, os estudantes são incentivados e estudam em um ambiente
que cria condições para expandir a autonomia intelectual, espírito crítico e investigativo, e aluno
e professor refletem juntos na atuação do profissional.

ATIVIDADES
4º e 5º Editais do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica da Unifeob
Revista Ensaios Pioneiros
Aprovação de bolsas de iniciação científica para Unifeob pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq

QUANT.
5 00 0
150
4

Aprovação do projeto de pesquisa Valorização da Olivicultura na Região da Serra da Mantiqueira
Empregando Tecnologias Verdes pela FAPESP

10

Laboratório de Letramento Técnico – científico (LALETEC) – IFSJBV

12

Pré-Agrishow Unifeob e Banco do Brasil

90 0

Dia de Campo Syngenta

500

Parceria ABVGS/Unifeob

40 0

4º Encontro Científico-Acadêmico da Unifeob e Palestra sobre o programa PIPE da FAPESP

5 00 0
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Público
EXTERNO
MARKETING E COMUNICAÇÃO
Criada em setembro de 2016, a coordenação de comunicação da Unifeob, composta por sete pessoas, pertence à Área de Marketing.

CRIAÇÃO E REDAÇÃO PUBLICITÁRIA
Por meio da house agency, a Área de Marketing e Comunicação é responsável pela marca
institucional, identidade visual, confecção de peças e campanhas publicitárias, com intuito comercial,
institucional e educacional. Além de elaborar todos os textos veiculados nos meios de comunicação
e peças, em parceria com a Agência de Comunicação SW.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
A Assessoria de Comunicação, gerenciada pela Área de Marketing e Comunicação, estabelece a
ligação entre a Unifeob e o público, diretamente e por meio de contato com os órgãos de imprensa
regionais e nacionais, com a distribuição de releases, assessoria de entrevistas em TV, rádio e
sites e cobertura de eventos acadêmicos.

PRODUÇÃO DE EVENTOS
A Área de Marketing e Comunicação é responsável pela produção de todos os eventos institucionais
e acadêmicos, inclusive aqueles propostos pelos cursos, atuando com desenvolvimento de atividade planejamento, logística, administração dos recursos e apresentação de prestadores de serviços
especializados. Entre eles, destacamos:
EAPIC – EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL E
COMERCIAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

A Unifeob está anualmente presente na maior feira agropecuária da região com estande,
distribuição de brindes, premiação de provas, vídeos com o público e informações sobre os
cursos oferecidos.

CONVENÇÃO DE CAPTAÇÃO
Em 2019, foi realizada a 1ª Convenção de Captação da Unifeob. Participaram da ação mais de 350
pessoas, entre colaboradores, docentes, parceiros e estudantes, com o objetivo de alinhar e com68

partilhar informações em um trabalho coletivo em prol da campanha de captação de estudantes.
O evento contou com oficinas, palestras e apresentação de música e poesia. As palestras foram
ministradas por Geraldo Rufino e Alexandre Lacava e o show foi realizado pela Banda Reverb, que
estão em consonância com o propósito de transformar pessoas para serem empreendedoras
e protagonistas.

SIMPÓSIO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
DE DOCENTES E TUTORES
Investir no aprimoramento dos colaboradores é parte do propósito da Unifeob. Todos os anos, antes do
grande evento de Volta às Aulas, os colaboradores e docentes da instituição participam do Simpósio
de Desenvolvimento Profissional de Docentes e Tutores, organizado pela Diretoria Acadêmica e pelo
Gente & Gestão. São quatro dias de palestras, workshops e apresentação de projetos de práticas bem-sucedidas em sala de aula. “É preciso muito treinamento, capacitação e alma para o processo de ensino-aprendizagem. É extremamente importante para alinhar, colocar dúvidas, explicitar interrogações. É
um momento muito rico para começarmos o semestre”, diz o Reitor João Otávio Bastos Junqueira.

RECEPÇÃO DE ESTUDANTES
A Unifeob tem tradição em recepcionar os estudantes, calouros e veteranos, de forma festiva e
hospitaleira, com apresentação do campus, boas-vindas da reitoria e da coordenação acadêmica
e show. Como exemplo, podemos citar a recepção de fevereiro de 2017, que além da programação
já mencionada, contou com a banda Candieira e em agosto com a banda PopMix.
Em fevereiro de 2018, a dupla Fiduma & Jeca e a Escola de Samba CLUDESP foram responsáveis
pela comemoração de Volta às Aulas.
No mês de fevereiro de 2019, os estudantes foram recepcionados pela Diretoria Acadêmica e pelos
coordenadores dos cursos.

UNIVERSO UNIFEOB
A Unifeob abre suas portas para alunos do Ensino Médio que têm interesse em conhecer o campus,
os cursos e também um pouco mais sobre o mercado de trabalho e suas profissões.
O Centro Universitário recebe estudantes de diversas escolas públicas e particulares da cidade e de
toda a região para o Universo Unifeob, o maior evento universitário da instituição, que é realizado
anualmente e atrai milhares de pessoas. Professores e universitários prepararam um ambiente interativo e dinâmico, evidenciando as características de cada área e o campo de atuação.
O dia dedicado a atividades que demonstram a teoria dos diferentes cursos aplicada à profissão,
assim, os participantes têm a oportunidade de conhecer um pouco do que se aprende e visualizar
como será a futura profissão. Além disso, com a apresentação dos trabalhos e experimentos, os
universitários desenvolvem conhecimentos e habilidades.
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PRODUÇÃO DE VÍDEOS
A Área de Marketing e Comunicação é responsável pela produção audiovisual de produtos de
divulgação, como vinhetas, captação de imagens de palestras e oficinas na íntegra, VTs, spots
de rádio, cobertura jornalística de eventos, vídeos institucionais, webinar, lives, para mídias
on-line e off-line, em parceria com a Aldeia Criativa Produções.
Em 2019, foram produzidos 289 vídeos entre Tá rolando, recepção e boas-vindas, animações, palestras, oficinas, semanas acadêmicas, campanhas de vestibular, campanhas de responsabilidade
social, divulgação individual de cursos de graduação, pós-graduação, extensão, livres,
entre outras ações.

UNIFEOB APOIA O ESPORTE
Com o objetivo de incentivar a prática esportiva de distintas modalidades e fomentar o propósito
da Escola do Bem-Estar Unifeob de contribuir com a saúde da população da cidade e região, são
disponibilizados patrocínios e também a bolsa atleta.
Avaliados pela Área de Marketing e Comunicação e pelo Comitê de Assuntos Esportivos, que
trata de todas as iniciativas ligadas a área, em 2019 foram oferecidos 21 patrocínios para atletas e
companhias de esporte, além de propiciar 100% de bolsa de estudo para estudantes com a missão de representar a instituição em campeonatos e promover a prática de atividade física.

CAPTAÇÃO
Também criada em setembro de 2016, a coordenação de captação Unifeob, composta por duas
pessoas e uma agência externa unificada, pertence à Área de Marketing e é responsável pela captação de novos estudantes de graduação, pós-graduação e extensão.
Atividades envolvidas:
•
•

Planejamento estratégico de captação.
Contato com prospects, por meio de ações de e-mail marketing,
SMS, WhatsApp, entre outras ferramentas.

•

Administração da planilha de candidatos ativos nas
campanhas de captação.
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PROGRAMA DE RELACIONAMENTO
O Programa de Relacionamento Unifeob consiste em ações voltadas para os estudantes das
escolas de Ensino Médio (vestibulandos) de São João da Boa Vista e região, com o objetivo de divulgar os cursos e a estrutura da instituição, mantendo um relacionamento contínuo com cerca de 70
escolas públicas, particulares e ETECs, de 22 cidades.
Atividades envolvidas:
•

Aplicação de Sondagem Profissional.

•

Realização de palestras informativas sobre os cursos
oferecidos pela Instituição.

•

Realização de palestras de temas diversos, de acordo com
a necessidade de cada escola.

•

Participação em feiras de profissões e eventos.

UNIFEOB CONVIDA
O evento consiste em uma visita guiada ao Campus Mantiqueira para que os vestibulandos possam
conhecer a estrutura oferecida pela instituição e apresentar informações sobre as profissões.

VESTIBULAR NAS ESCOLAS
A Unifeob realiza o vestibular nas escolas que participam do Programa de Relacionamento,
oferecendo vantagens para os estudantes, como isenção da taxa de inscrição e de desconto
no valor da matrícula.
Atividades envolvidas:
•

Inscrição para o vestibular.

•

Aplicação e correção da prova.

PROFESSOR QUE FAZ A DIFERENÇA
Em 2018, a Unifeob criou uma iniciativa de incentivo aos professores de ensino médio.
Nos anos de 2018 e 2019, foram realizadas pesquisas com estudantes ingressantes na instituição,
que responderam qual professor fez a diferença em sua vida em sua formação. Esses universitários
vieram de escolas públicas da região que fazem parte do Programa de Relacionamento da Unifeob.
Após as pesquisas, foram selecionados os professores mais votados de cada escola.
“Essa solenidade tem, sobretudo, a função de valorizar o professor. É uma conscientização que a
gente faz com nossos estudantes sobre a importância que os professores têm. Então, é um dia de
muitas homenagens, mas principalmente do simbolismo da importância da educação, do esforço e
da meritocracia”, explica o Reitor da Unifeob, João Otávio Bastos Junqueira.
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Público
EXTERNO
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
Em parceria com a Santa Casa de Misericórdia “Dona Carolina Malheiros”, localizada em São João da Boa Vista-SP, a
Unifeob mantém a maior clínica de fisioterapia da região, em
relação a número de atendimentos realizados.
Os estudantes do curso de Fisioterapia desenvolvem a maior
parte dos estágios, suas atividades práticas acadêmicas e
atendimento à comunidade com modernos equipamentos,
com supervisão do corpo docente.
Na Clínica são realizados os seguintes atendimentos: fisioterapia neurológica adulto e infantil; fisioterapia dermatofuncional;
fisioterapia em saúde da mulher (uroginecologia e obstetrícia); fisioterapia em ortopedia, traumatologia e reumatologia;
fisioterapia em cardiologia e pneumologia; hidroterapia e
Reeducação Postural Global – RPG.

HOSPITAL VETERINÁRIO
Centro de Atendimento Universitário Veterinário é o
complexo de laboratórios e exames clínicos aliados ao atendimento profissional, que oferece a oportunidade de os
estudantes conhecerem na prática o futuro da profissão.
Com ampla infraestrutura, cães, gatos, equídeos e ruminantes
(bovino, ovino e caprino) são atendidos por médicos veterinários. No Hospital Veterinário são realizados os seguintes
exames: ultrassom; raio x; hemograma; bioquímica sérica;
urinálise; curva glicêmica; exames de fezes; biopsia; citologia
e necropsia.
Também são realizados procedimentos como: consultas;
cirurgias em geral (cesária, castração, cólica equina); consul74

tas oftálmicas; laparoscopia em equinos; exame andrológico;
inseminação artificial; tratamento odontológico; retirada de
espinho de ouriço e tratamento de feridas. O hospital também
recebe casos de urgência e emergência.

CONEXÃO
Por meio do Departamento Conexão, a Unifeob estimula o
ingresso dos estudantes no mercado de trabalho. Atuando
como um sistema integrador, abrange os programas: Carreiras, Internacionalização, Egressos e Responsabilidade Social.
O Conexão disponibiliza serviços gratuitos para estudantes
e ex-alunos da instituição, trabalhando na orientação e acompanhamento da fase acadêmica e da trajetória profissional.
São centenas de empresas, estágios, empregos e ações
sociais, que fortalecem o desenvolvimento intelectual e
técnico dos universitários, pós-graduandos e egressos.

Estudantes atendidos

5.090

Contratos de estágio

1.385

Convênios firmados
Vagas divulgadas
Pesquisas realizadas
Seleção para grupos de estudo
Atendimento sobre carreiras
Ações coletivas

309
45
6.089
6
54
300

AÇÕES DE CARREIRAS
Na Área Conexão, uma profissional de Recursos Humanos
auxilia os estudantes com o direcionamento de carreiras.
Entre entrevistas, preparação de currículos e sessões de
coach, foram atendidos individualmente 54 alunos, além de
palestras em salas de aulas sobre Linkedin, coaching e desenvolvimento de currículos, envolvendo mais de 300 pessoas.
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Responsabilidade
SOCIAL
UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE
A Universidade da Terceira Idade, iniciada em 1992, tem a proposta de estimular e possibilitar a
reinserção social da pessoa idosa, permitindo-lhe acesso à educação continuada por meio da participação em atividades educativas, socioculturais e de ação comunitária. O projeto também propõe
a reflexão sobre aspectos da questão do envelhecimento do ser humano, um espaço para troca de
informações, atualização de conhecimentos nas diversas áreas, levando em conta as características
desse processo e a relação do idoso com a sociedade. E permite ao estudante trabalhar a autoestima, integração, desenvolvimento da solidariedade e a formação para o desempenho da cidadania.
Em 2019, 25 idosos foram atendidos pelo projeto, além de contarmos com a parceria de nove cursos da instituição, bem como de colaboradores de outras áreas, como voluntários.

EQUOTERAPIA
O Projeto Equoterapia, iniciado em 2002, utiliza o método terapêutico com o cavalo dentro de
uma abordagem interdisciplinar, buscando o desenvolvimento biopsicossocial. Desde então, o projeto presta um importante serviço à comunidade, e já atendeu cerca de 150 praticantes da cidade
e de toda a região. Em 2019, foram atendidos 19 praticantes no primeiro semestre e 16 no segundo
semestre, para práticas semanais.
A Equoterapia aborda hipnoterapia, educação e reeducação (reabilitação) e pré-desportivo. É
durante a prática da Equoterapia que os universitários dos cursos de Fisioterapia, Medicina Veterinária, Pedagogia e Enfermagem podem realizar estágios, com a oportunidade de desenvolver
competências e habilidades em diferentes áreas do saber.

(EN) CANTANDO NA UNIVERSIDADE
O curso de Pedagogia da Unifeob, em parceria com o Setor de Responsabilidade Social, desenvolveu o Projeto (En) Cantando na Universidade, com o intuito de capacitar estudantes curso
de Pedagogia e oferecer a oportunidade à crianças da rede de ensino municipal de participarem
das aulas de musicalização.
Em 2019, foram atendidas 320 crianças de escolas da prefeitura em aulas para iniciação musical,
semanalmente, além de 25 estudantes do curso de Pedagogia.
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CORAL DOS COLABORADORES
Também temos como ação, junto aos colaboradores, um coral semanal com 9 pessoas, que em
2019, nos representaram na ação de dia das mães realizada para as colaboradoras.

TROTE SOLIDÁRIO
O trote solidário tem como objetivo arrecadar donativos em prol de instituições da cidade de São
João da Boa Vista-SP, integrando os estudantes e mostrando a posição institucional contra o trote.
Em 2019, participamos ajudando o Banco de Sangue de São João da Boa Vista-SP com 261 doações.

DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA
500 estudantes se cadastraram no sistema nacional de doadores de medula óssea. O projeto foi
uma parceria da Unifeob e do Curso de enfermagem com o CAACCH (Centro de Atendimento ao
Adolescente e à Criança com Humanismo).

CAMPANHA DO AGASALHO
Realizamos junto à Associação Mais Saúde Santa Casa, a campanha do agasalho. Foram doados,
juntamente a outras instituições da cidade, para a assistência social mais de 10.000 peças.

CAMPANHA MEIAS DO BEM
Em 2019, realizamos o Projeto Meias do Bem, junto à marca de meias Puket, que durante o ano
todo recebe meias velhas que serão desmanchadas e delas serão feitos cobertores para pessoas
necessitadas. Tivemos pontos de arrecadação no Campus Mantiqueira e na Associação Mais Saúde
Santa Casa, enviando 1.000 pares de meias para postos de arrecadação da marca.

ROTARY DAY
No dia 13 de abril, participamos junto ao Rotary Centro, uma manhã de serviços à comunidade,
com os cursos de Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Pedagogia
e Psicologia. Mais de 1000 pessoas passaram pela Praça Cel. Joaquim José, em São João da Boa
Vista, e aproveitaram para aferir a pressão arterial, fazer teste de diabetes, receber uma massagem
relaxante, entre outras ações que foram realizadas em prol da comunidade.

PALESTRAS COM OS ESTUDANTES DO SIMBIA
Em 2019, realizamos a ação junto aos estudantes contemplados pelo Programa Simbia, com
bate-papo com o Reitor, dinâmicas e palestra sobre propósito e desenvolvimento de carreira.
Com o evento, a Unifeob recebeu, mais uma vez, o selo de Instituição Social Responsável, oferecido pela ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior).
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PROJETO LAR SANTO ANTÔNIO
Durante o segundo semestre de 2019, realizamos várias ações no Lar Santo Antônio, levando
estudantes e professores para interagir e participar das atividades com as crianças. As crianças
que frequentam a casa estão em situação de vulnerabilidade social e a Unifeob foi contatada para auxiliar em diversos temas, tais como: higiene, educação financeira, ECA (Estatuto da
Criança e Adolescente), atividades lúdicas, além da integração com a Universidade da Terceira
Idade, que participou de um bingo na semana das crianças.
A instituição recebeu 44 crianças, que participaram das ações dos cursos de Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, Engenharia Agronômica, Nutrição, Pedagogia e Psicologia, em
parceria com a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

EDITAL SANTANDER DE BOLSAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Em parceria com o Santander, promovemos o edital com 9 bolsas para estudantes matriculados
na Unifeob, com auxílio de R$300,00 mensais por 1 ano, com ajuda de custos acadêmicos.
Além do edital Santander para bolsa internacional ibero-americana, em que os estudantes concorreram a 2 bolsas para um semestre em uma universidade parceira da instituição bancária. Os
universitários contemplados escolheram estudar em Portugal e receberam o auxílio de 3.000
euros por seis meses de intercâmbio.

PARCERIAS E CONVÊNIOS INTERNACIONAIS
Em 2019, foram ampliadas 7 parcerias e convênios com instituições internacionais. Além de
Portugal, com as bolsas ibero-americanas do Santander, com 2 estudantes, também oferecemos intercâmbio para um egresso de Engenharia Agronômica na América Central e estágio no
Hospital Veterinário de Bicuda, em Portugal, para uma estudante de Medicina Veterinária.
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Demonstrações de natureza
SOCIAL e AMBIENTAL

1. IDENTIFICAÇÃO
NOME DA
INSTITUIÇÃO

NATUREZA
JURÍDICA

Fundação de Ensino Octávio Bastos

Fundação

ENDEREÇO
Av. Dr. Octávio da Silva Bastos, 2439

SEM FINS
LUCRATIVOS?

Jd Nova São João • CEP 13870-040

Sim

São João da Boa Vista – SP

CADASTRO NACIONAL
DE PESSOAS JURÍDICAS

ISENTA DE COTA
PATRONAL DO INSS?
Sim

59.764.555/0001-52

ÁREA DE ATUAÇÃO
Educação Superior

DATA DE
FUNDAÇÃO
04/11/1965

TIPO/CATEGORIA
Instituição de Ensino Superior
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POSSUI CERTIFICADO DE
ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS)?
Sim

POSSUI RECONHECIMENTO DE
UTILIDADE PÚBLICA?
Federal, Estadual e Municipal

2. GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DA RIQUEZA
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) encontra-se em consonância com as demonstrações financeiras do exercício de 2019.

2019

2018

46.733.939

44.552.866

Outras receitas

127.092

73.250

Recursos públicos contabilizados como receita

281.840

441.774

47.142.871

45.067.890

(8.031.793)

(7.010.421)

Serviços de terceiros

(10.153.682)

(4.182.669)

Materiais, energia e outros

(2.768.582)

(2.385.400)

(20.954.057)

(13.578.490)

26.188.814

31.489.400

Depreciação e amortização

(2.689.978)

(2.611.523)

Valor adicionado líquido

23.498.836

28.877.877

Receitas financeiras

882.570

773.164

Doações recebidas

147.756

65.825

Aluguéis recebidos de terceiros

698.153

604.130

25.227.315

30.320.996

17.379.060

29.190.930

117.014

89.496

4.864.341

4.441.875

481.315

358.028

2.385.585

(3.759.333)

25.227.315

30.320.996

Receita
Receitas das atividades

Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtos, serviços, mercadorias

Valor adicionado bruto
Retenções

Valor adicionado transferido

Valor adicionado a distribuir

Distribuição do valor adicionado
Remuneração do trabalho (pessoal,
encargos e benefícios)
Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras (juros)
Aluguéis pagos
Superávit (déficit) do exercício
Valor adicionado distribuído
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3. INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
3.1 REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
2019

2018

VALOR (R$)

QUANT.

VALOR (R$)

QUANT.

14.615.184

519

20.783.547

518

454.821

109

422.315

104

9.593.914

—

3.744.862

—

—

14,64 vezes

—

28,18 vezes

Gastos com encargos sociais

906.961

519

6.661.159

518

Gastos com alimentação

630.678

216

495.128

217

37.150

48

23.313

37

—

—

—

—

782.046

352

623.031

373

26.806

520

38.903

511
117

Empregados (as)
Estagiários (as) remunerados /
não remunerados
Terceirizados/autônomos
Relação entre a maior e a menor
remuneração na empresa

Gastos com transporte
Gastos com previdência privada
Gastos com saúde
Gastos com medicina do trabalho
Gastos com educação

1.316.735

121

965.668

Gastos com cultura

178.129

872

8.000

550

Gastos com capacitação
e desenvolvimento profissional

135.738

290

306.524

130

—

—

1.600

—

Gastos com auxílio-creche

3.2 COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
2019

2018

409

414

Total de admissões

63

82

Total de demissões

68

104

Total de estagiários no final do período

55

48

Total de empregados com necessidades
especiais no final do período

6

6

Nº de negros(as) que trabalham na Instituição

8

8

Total de prestadores de serviços terceirizados
no final do período

3

4

Total de homens que trabalham na empresa

182

187

Total de mulheres que trabalham na empresa

227

227

4

—

Total de empregados no final do exercício

Acidentes de trabalho
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3.3 EMPREGADOS NO FINAL DO EXERCÍCIO POR FAIXA ETÁRIA
2019

2018

—

3

De 18 a 35 anos

163

157

De 36 a 60 anos

213

215

Acima de 60 anos

33

39

*Primeiro emprego

37

16

Menores de 18 anos

3.4 EMPREGADOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE
2019

2018

1

1

Não alfabetizados
Com ensino fundamental incompleto

11

9

Com ensino fundamental

28

29

Com ensino médio/técnico

79

72

Com ensino superior

63

63

Pós-graduados (as)

227

240

3.5 OCUPANTES DE CARGOS DE CHEFIA
2019

2018

Masculino

36%

49%

Feminino

64%

51%

*Negros

0%

0%

3.6 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
2019

2018

Nº de processos trabalhistas movidos contra a entidade

9

8

Nº de processos trabalhistas julgados procedentes

9

8

Nº de processos trabalhistas julgados improcedentes

—

—

Valor total de indenizações e multas pagas por
determinação da Justiça

—

14.556
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4 INTERAÇÃO DA ENTIDADE
COM O AMBIENTE EXTERNO
4.1 INVESTIMENTOS
2019

2018

VALOR (R$)

QUANT.

VALOR (R$)

QUANT.

174.070

17.413

123.758

17.274

Educação, exceto a de
caráter ambiental
Cultura

15.650

2.411

—

360

Saúde e saneamento

14.945

14.240

64.643

8.879

63.900

21

—

—

—

—

—

—

11.052

1.385

83.218

1.312

—

—

—

—

19.877

1.916

13.098

2.581

Esporte e lazer (exceto patrocínio
com finalidade publicitária)
Alimentação
*Geração de emprego e renda
*Inclusão digital
*Garantia de direitos

4.2 INTERAÇÃO COM CLIENTES
2019

2018

VALOR (R$)

QUANT.

VALOR (R$)

QUANT.

—

4.671

—

4.920

6.970.807

652

6.808.142

606

185.042

21

138.600

15

Nº de reclamações recebidas
diretamente na entidade

—

84

—

39

Nº de reclamações recebidas por meio dos
órgãos de proteção defesa do consumidor

—

1

—

3

Nº de reclamações recebidas por meio da Justiça

—

1

—

1

Nº de reclamações atendidas em
cada instância arrolada

—

1

—

1

Montante de multas e indenizações a clientes,
determinados por órgãos de proteção e defesa
do consumidor ou pela Justiça

—

1

10.000

—

Ações empreendidas pela entidade para sanar
ou minimizar as causas das reclamações (i)

—

—

—

—

*Nº total de alunos (as)
*Alunos (as) com bolsa integral/parcial
*Alunos com bolsa de iniciação
científica e pesquisa

(i) Contatos e reuniões com a reitoria, diretorias, coordenadores de cursos com os professores e
com os setores pertinentes à questão em pauta.
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4.3 INTERAÇÃO COM FORNECEDORES *
2019

2018

VALOR (R$)

QUANT.

VALOR (R$)

QUANT.

—

NÃO

—

NÃO

Utilização de critérios de
responsabilidade social para seleção
de seus fornecedores?

5 INTERAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE
5.1 INDICADORES AMBIENTAIS
2019

2018

VALOR (R$)

QUANT.

VALOR (R$)

QUANT.

1.000

1,2 ha

3.000

—

8.000

11 ha

—

—

—

—

1.000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Quantidade de processos ambientais,
administrativos e judiciais movidos
contra a entidade

—

—

—

—

Valor das multas e indenizações relativas
à matéria ambiental, determinadas
administrativa e/ou judicialmente

—

—

—

—

Valor de passivos e contingências ambientais

—

—

—

Investimentos e gastos com manutenção
nos processos operacionais para melhoria
do meio ambiente
Investimentos e gastos com a preservação e/ou
recuperação de áreas degradadas
Investimentos e gastos com a educação
ambiental para empregados terceirizados,
autônomos e administradores da entidade
Investimentos e gastos com a educação
ambiental para a comunidade
Investimentos e gastos com
outros projetos ambientais

—

* Informações adicionais ao que preceitua a NBC T 15 do Conselho Federal de Contabilidade.
** Informações fornecidas pelos líderes dos setores ou projetos relacionados a cada item.
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Unifeob, 55 anos transformando
pessoas para serem empreendedoras
e protagonistas.

/unifeob
@unifeob_oficial
/unifeob
/unifeob
unifeob.edu.br

