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Palavra do
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

Octávio Bastos só expande e dissegerações de profissionais em
diversas áreas.

1987

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.

ABERTURA DA
FACULDADE DE
FILOSOFIA, CIÊNCIAS
E LETRAS

ABERTURA DO
CURSO DE MEDICINA
VETERINÁRIA

Universitário Fundação de Ensino
mina seu propósito de formar

1971

DAS INSTITUIÇÕES
COMUNITÁRIAS DE

2014
LANÇAMENTO DO
UNIFEOB ONLINE

EDUCAÇÃO SUPERIOR)

2017
NOTA 4 NO IGC

(ÍNDICE GERAL DE CURSOS),

PRINCIPAL INDICADOR DE
QUALIDADE ATRIBUÍDO

2018
ABERTURA DO
POLO DE POÇOS
DE CALDAS

PELO MEC

2019
ABERTURA DOS POLOS
DE ARARAS E MOGI GUAÇU
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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,
Campus Centro, Palmeiras - Escola do Bem-Estar, 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 33 prédios
para uso administrativo e acadêmico, com aproximadamente
21.461,90 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 com 3.593,22
m² de área construída, 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 Enge-

nharia 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.
12

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, além de
dois anfiteatros com capacidade para 400 pessoas.

PALMEIRAS
ESCOLA DO BEM-ESTAR
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

2020

2019

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

5

3

Salas de aula

85

88

Salas de ensino prático

17

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.

15

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.

MINHA BIBLIOTECA
Por meio da plataforma Minha Biblioteca, os estudantes têm
acesso rápido e fácil a mais de 7.000 de títulos acadêmicos.

negócios, agronegócio etc.
Número de
Exemplares
Total de Acessos 		

		

Total de Usuários 			

2019

ção, temos direito, ciências sociais aplicadas, saúde,

NÚMERO DE
EXEMPLARES
2020

Entre as principais publicações de diversas áreas de especializa-

26.484

24.382

8.349
5.928

BIBLIOTECA
MANTIQUEIRA

BIBLIOTECA PEARSON

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

Total de Usuários 			

2.615

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
Aluno, na intranet.
Total de Acessos 		
Total de Usuários 			
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9.269

7.719

4.913

100
51

BIBLIOTECA
MANTIQUEIRA

NÚMERO DE
EMPRÉSTIMOS
Número de
Empréstimos

2019

		

2020

Total de Acessos 		

Número de
Títulos

2019

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

NÚMERO
DE TÍTULOS
2020

A biblioteca virtual da Pearson é uma plataforma de livros digitais

BIBLIOTECA
MANTIQUEIRA

4.830

20.433

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
Estrutura voltada para o Desenvolvimento Organizacional, no sentido de criar e manter condições fa-

ATENDIMENTOS DO
SETOR DE MEDICINA
OCUPACIONAL

Exame
Admissional

96

Exame
Periódico

132

reconhecimento e sistema gerencial de indicadores.

Exame
Demissional

65

Essas são as principais frentes para agregar valor

Mudança
de Função

6

Retorno
ao trabalho

15

voráveis de clima e cultura aos nossos colaboradores, por meio de processos e políticas estruturadas
em atração e seleção de talentos, treinamento e
desenvolvimento, avaliação de desempenho, carreiras e remuneração, comunicação interna, ações de

às pessoas, fortalecer o negócio e contribuir para a
missão de “transformar pessoas para serem empreendedoras e protagonistas. ”

TOTAL

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

18

314

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.

19

Corpo
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
A instituição conta com 210
funcionários e oferece opor-

GRAU DE
FORMAÇÃO

tunidades para qualificação

2020

2019

Nº
PESSOAS

%

Nº
PESSOAS

%

por meio de cursos, treina-

Sem Escolarização/
Ensino Fundamental Incompleto

10

5%

12

6%

mentos e apoio para realiza-

Ensino Fundamental Completo

30

14%

28

14%

ção de cursos de graduação

Ensino Médio Completo

83

40%

79

39%

e de pós-graduação.

Graduado

56

27%

57

28%

Especialista

22

10%

16

8%

Mestre

8

4%

9

4%

Doutor

1

0%

1

0%

TOTAL

210

100%

202

100%

2020

GÊNERO
Masculino

Nº
PESSOAS

%

Nº
PESSOAS

%

80

38%

75

37%

Feminino

130

62%

127

63%

TOTAL

210

100%

202

100%

FAIXA
SALARIAL

2020

2019

Nº
PESSOAS

%

Nº
PESSOAS

Até 3 salários mínimos

178

85%

164

81%

De 3 a 7 salários mínimos

30

14%

38

19%

De 7 a 10 salários mínimos

0

0%

0

0%

Mais de 10 salários mínimos

2

1%

0

0%

210

100%

202

100%

TOTAL

TEMPO
DE SERVIÇO

2020

%

2019

Nº
PESSOAS

%

Nº
PESSOAS

%

De 0 a 4 anos

127

60%

118

68%

De 5 a 9 anos

36

17%

35

4%

6

3%

6

3%

De 15 a 19 anos

12

6%

11

12%

De 20 a 24 anos

14

7%

16

5%

25 anos ou mais

15

7%

16

8%

210

100%

202

100%

De 10 a 14 anos

TOTAL
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2019

Corpo
DOCENTE
A instituição conta com
220 profissionais docentes,

GRAU DE
FORMAÇÃO

e oportuniza sua capacitação,

2020
Nº
PESSOAS

2019
%

Nº
PESSOAS

%

7

3%

6

2%

Especialista

93

42%

73

34%

de programas de incentivo à

Mestre

87

40%

98

46%

pós-graduação e atualização.

Doutor

33

15%

30

17%

TOTAL

220

100%

207

100%

em especial por intermédio

Graduado

TEMPO
DE SERVIÇO

2020

2019

Nº
PESSOAS

%

Nº
PESSOAS

%

De 0 a 4 anos

95

43%

94

45%

De 5 a 9 anos

58

26%

46

22%

De 10 a 14 anos

25

11%

23

11%

De 15 a 19 anos

21

10%

19

11%

De 20 a 24 anos

8

4%

14

6%

25 anos ou mais

3

6%

8

4%

220

100%

207

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. Cinco pessoas durante o ano de 2020 foram premiadas neste lindo ato de reconhecimento.
PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES (ADMINISTRATIVOS E DOCENTES).
INVESTIMENTO: R$600,00

APOIO E ACOLHIMENTO AOS COLABORADORES
QUE ENFRENTAM SITUAÇÕES DIFÍCEIS
OBJETIVO

Muito mais do que apoiar e acolher cada colaborador que enfrenta uma situação delicada, é fazer
com que a família Unifeob esteja sempre presente por meio de um gesto que simboliza carinho e
conforto, com a entrega de um vaso lindo de orquídea, que, além de toda delicadeza, transmite paz e
serenidade. Junto à flor é enviado um lindo cartão personalizado! Em casos de falecimento de parentes próximos, a Unifeob também envia uma coroa de flores e as condolências.
Durante o ano de 2020, foram enviados 8 coroas de flores e 9 vasos de orquídeas.
PARTICPANTES: COLABORADORES E DOCENTES.
INVESTIMENTO: R$ 4.128,00

KIT MATERNIDADE
OBJETIVO

Celebrar a vida é sempre uma dádiva, e não poderia ser diferente em relação aos bebês dos colaboradores que nasceram durante o ano. Dessa forma, a área de Gente & Gestão prepara uma cesta de
produtos para o bebê recém-nascido e entrega aos pais.
PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES PAIS OU MÃES QUE TIVERAM BEBÊ.
INVESTIMENTO: 17 KITS NO ANO DE 2020, NO TOTAL DE R$2.040,00, CADA KIT NO VALOR DE R$120.

22
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Atividades com o
PÚBLICO INTERNO
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
OBJETIVO

Treinamentos e capacitações realizadas para o desenvolvimento dos colaboradores, alinhados aos
propósitos da Instituição.
PARTICIPANTES: 334 COLABORADORES.

HAPPY HOUR DE ANIVERSÁRIO
OBJETIVO

Descontrair e oferecer uma merecida pausa aos nossos colaboradores aniversariantes do mês. O
Happy Hour, adaptado para o mundo remoto, pretende parabenizá-los por mais um ano de vida e
propor a interação dos colaboradores com os demais, além de propiciar o autodesenvolvimento por
meio de reflexões e vivências compartilhadas.
PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES E DOCENTES.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
OBJETIVO

Homenagear, com uma singela lembrança todas as mulheres que trabalham na Unifeob pelo Dia
Internacional da Mulher. Em 2020, escolhemos um creme hidratante para mãos formulado especialmente para nossas colaboradoras.
PARTICIPANTES: TODAS AS COLABORADORAS E PROFESSORAS.
INVESTIMENTO: R$650,00.

CAFÉ COM A MAQUETARIA
OBJETIVO

Manter o relacionamento entre as áreas, propiciando o conhecimento das rotinas, projetos e desafios
de cada uma, a fim de favorecer a comunicação e a transparência, além de fortalecer o trabalho
em equipe e a parceria entre todos os colaboradores. A área escolhida para se apresentar
foi a Maquetaria.
PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES.
INVESTIMENTO: R$345,00.
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ENCONTRO DOS ESTUDANTES DO “SIMBIA” E BOLSISTAS
DO PROGRAMA “MELHOR ALUNO DA ESCOLA PÚBLICA”
OBJETIVO

O encontro teve como objetivo proporcionar um momento de socialização entre os estudantes, bem
como um bate-papo com o Psicólogo e Educador, Danilo Ciconi de Oliveira. Danilo trouxe para os
estudantes uma palestra com o tema Gratidão e Construção da Vida, já que este é um dos pilares do
programa Simbia. Foi discutido o quanto a gratidão está associada diretamente à qualidade de vida,
saúde mental, felicidade e relacionamento humano. Ao fim, os estudantes fizeram suas considerações e tiraram suas dúvidas. .
PARTICIPANTES: TODOS OS ESTUDANTES DO “SIMBIA” ESTUDANTES, BOLSISTAS DO PROJETO “MELHOR
ALUNO DA ESCOLA PÚBLICA” E ALGUNS COLABORADORES.

NOVEMBRO AZUL
OBJETIVO

Conscientizar sobre a importância do exame e prevenção do câncer de próstata. Realizamos algumas ações para fortalecimento do nosso endomarketing, mas, também, para disseminar conhecimento aos colaboradores e toda comunidade. O mês dedicado ao Novembro Azul necessita ainda
mais de ênfase devido aos preconceitos enraizados que existem. Desta forma, as ações foram pensadas para abranger o maior número de pessoas. As ações foram: Comunicação interna em azul; Clube
Palmeiras iluminado em azul; banner de conscientização e explicação sobre o câncer de próstata;
pílulas do cuidado com os professores de Enfermagem; vídeo com os colaboradores e estudantes
vestindo azul; “Webinar: Novembro Azul – O desafio é se cuidar!”, com dra. Mara de Carvalho Villas
Boas, o jornalista, Matheus Lianda, e Me. Bernardo Ferreira.
PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES, PROFESSORES E COMUNIDADE.

HOMENAGEM AOS ANIVERSARIANTES DA CASA
OBJETIVO

Diariamente, colaboradores completam anos de dedicação à Unifeob. Mas, datas como múltiplos
de cinco não podem passar despercebidas, dessa forma, realizamos uma homenagem virtual a
todos os colaboradores da Unifeob e, para prestígio desse momento, convidamos toda a alta
liderança e familiares para fazerem parte desse momento tão especial.
O evento foi preparado tendo como base as cinco linguagens do amor, e o grande objetivo foi
reconhecer e valorizar cada um dos colaboradores da Instituição de Ensino.
PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES E, EM ESPECIAL, OS HOMENAGEADOS.
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Atividades com o
PÚBLICO INTERNO
AÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19
(KITS AOS COLABORADORES)
OBJETIVO

Entrega de kits aos colaboradores da Unifeob que gradualmente retornam às atividades presenciais
no Campus Mantiqueira, a fim de que possam se prevenir contra o contágio da Covid-19.
O kit é composto por: 1 squeeze; 2 máscaras; álcool em gel e flanela para limpeza da
mesa de trabalho.
INVESTIMENTO: R$1.7796,76.
QUANTIDADE: 280 KITS.

DIA DOS PROFESSORES
OBJETIVO

Homenagear nossos queridos professores! Em 2020, devido à pandemia, produzimos um vídeo
muito especial com a participação de estudantes recitando um poema, bem como uma live com a
participação familiares para prestigiarem esse momento. Uma ação de endomarketing que contribuiu
com o sentimento de pertencimento, motivação e reconhecimento.
PARTICIPANTES: PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, COM COLABORADORES, PROFESSORES E ESTUDANTES.

FIM DE ANO - PRESENTE DE NATAL
OBJETIVO

Confraternizar o ano que passou e agradecer a cada um dos colaboradores que se dedicaram à
Unifeob é uma das premissas da área de Recursos Humanos ao fim de cada ano. No entanto, devido
à pandemia, algumas ações não foram possíveis. Dessa forma, o valor que seria gasto com festa de
fim de ano foi convertido em um cartão Alelo - Cesta de Natal e entregue a todos os professores e
colaboradores da IES, como forma de gratidão. Também entregamos um lindo cartão de Natal.
PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES E PROFESSORES.
INVESTIMENTO: TOTAL DE R$ 36.410, 00. SENDO: SEDEX: R$1000,00 + RECARGA DO CARTÃO: R$35.410,00.
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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 1 estação de atendimento no período da manhã, e
5 estações nos períodos da tarde e da noite.
A equipe está estruturada da seguinte maneira: a área de atendimento é composta por 8 atendentes, sendo 6 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 8h às 12h.
Durante o ano de 2020, realizamos cerca de 300 atendimentos presenciais, 2.000 atendimentos
virtuais e 300 atendimentos via telefone devido à pandemia do novo coronavírus.

ÁREA COMERCIAL
A Área Comercial consiste em ações voltadas para a conversão de candidatos que participaram
dos processos seletivos. Acompanhamento da jornada desde a captação de leads, realização da
prova, aprovação e realização da matrícula. O Comercial tem em sua estrutura 1 coordenadora, 1
menor aprendiz, 3 consultoras de graduação e 1 consultora de pós-graduação, 1 SRD (Sales Development Representative) e 1 auxiliar de pós-venda. 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

• Engajamento com os candidatos via e-mail

• Abertura de processos seletivos de

• Engajamento com os candidatos via SMS

graduação e pós-graduação

• Aquecimento da base de leads para

• Apoio na prospecção de metas da

conversão em convocados

Graduação e Pós-Graduação;

• Atendimento e apoio para solicitação de

• Análise de mercado (pesquisa de mensalidades das

documentação faltantes na matrícula

concorrentes) para a graduação e pós-graduação

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 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
Dúvidas
Aceleradora de Carreiras

10.249
1 . 933
1 .781
38 5
1 .05 1

TOTAL DE LEADS
PÓS-GRADUAÇÃO
Tenho Interesse
Quero minha Consultoria
JivoChat
Aceleradora de Carreiras

Ação ENEM

2 . 83 9

CRM

CRM

5 .099

(Base importada e cadastro de
consultoras)

(Base importada e cadastro de
consultoras)

E-mail´s respondidos

3.522
61 2
43
2.400
52
2.213

313

(Tenho interesse, Ligamos para você e
Agende uma visita)

GRADUAÇÃO 2020

PÓS-GRADUAÇÃO 2020

1º SEMESTRE

TOTAL

1º SEMESTRE

Inscritos

5 .1 3 5

Quantidade de inscritos

41 4

1 . 2 27

Quantidade de inscrições pagas

2 53

Matriculados
Ações realizadas
(telefone, e-mail e WhatsApp)

1 3 . 696

Ações realizadas

E-mail´s de automação enviados

3 0.70 4

SMS de automação enviados

2 3 .7 79

2º SEMESTRE

Quantidade de matriculados

TOTAL

TOTAL

76
7. 567

(telefone, e-mail e WhatsApp)

E-mail´s de automação enviados

2.623

SMS de automação enviados

1.464

2º SEMESTRE

TOTAL

Inscritos

52 3

Quantidade de inscritos

177

Matriculados

1 38

Quantidade de inscrições pagas

131

Quantidade de matriculados

58

Ações realizadas
(telefone, e-mail e WhatsApp)

1 0. 2 8 4

Ações realizadas

1.311

E-mail’s de automação enviados

3. 957

(telefone, e-mail e WhatsApp)

SMS de automação enviados

3.01 5

E-mail´s de automação enviados

894

SMS de automação enviados

572

29

Universo
ACADÊMICO
BENEFÍCIOS AOS ESTUDANTES
A Instituição concedeu, em 2020, um total de 99 bolsas de estudo vinculadas ao PROUNI - Programa Universidade para Todos, sendo 38 integrais e 61 parciais, e manteve convênios com órgãos
públicos e privados para auxiliar estudantes na obtenção de gratuidades e de financiamentos
estudantis.

2020

BOLSA

2019

QUANT.

VALOR (R$)

QUANT.

VALOR (R$)

Bolsa PROUNI (Integral)

125

1.839.037

202

2.852.655

Bolsa PROUNI (Parcial)

214

1.647.105

222

1.589.302

Bolsas Próprias

341

2.916.594

228

2.528.850

TOTAL

680

6.402.736

652

6.970.807

2020

2019

QUANT. VALOR (R$)

QUANT. VALOR (R$)

CONVÊNIOS

FIES
Escola da Família
FADE
Pra Valer

30

468

5.998.871

747

9.031.200

33

183.845

46

281.840

01

22.252

06

59.969

236

3.988.357

328

5.082.207

CRÉDITOS ESTUDANTIS
Até o ano de 2020, tivemos 752 alunos beneficiados pelo crédito estudantil próprio da Unifeob,
o SIM, em que o aluno pode pagar parte de sua mensalidade depois de formado. Sendo que 282,
fizeram seu parcelamento por meio do programa “Estamos com Você” que foi criado como uma
forma de incentivo para que os estudantes não abandonassem os estudos por motivos financeiros,
diminuindo, assim, a evasão devido à crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Com esse
programa, os alunos da Unifeob podem diferir o pagamento das mensalidades para após o término
do curso, viabilizando sua formatura e o pagamento do curso com os recursos que serão percebidos a longo prazo, após sua inserção no mercado de trabalho.
O programa de financiamento institucional emergencial, Estamos com você, avaliou individualmente
os casos para verificar como a Unifeob poderia contribuir por meio de uma ferramenta de garantia
e acolhimento aos nossos estudantes.

CRÉDITO ESTUDANTIL

2020
QUANT.

Crédito Estudantil Próprio

470

Crédito Estudantil Próprio
Estamos com você

282

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. No ano de 2020, foram concedidas 16 bolsas.
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Universo
ACADÊMICO
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:
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FORMAÇÃO ACADÊMICA
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.
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.

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.

FORMAÇÃO PARA A VIDA
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.
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.

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.

É preciso que o profissional esteja atento às
constantes atualizações de sua área e, para isso,

2019

no mercado de trabalho.

GRADUAÇÃO
PRESENCIAL
E ONLINE
Cursos e Habilitações

32

29

4.734

4.458

Alunos graduados

738

623

PÓS- GRADUAÇÃO
PRESENCIAL
E ONLINE

2019

cia, tendo em vista a velocidade das mudanças

2020

A capacitação continuada é de suma importân-

ATIVIDADES DE ENSINO

2020

PÓS-GRADUAÇÃO

Cursos lato sensu

10

8

Alunos matriculados
lato sensu

172

188

Alunos Matriculados

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.

CURSOS DE EXTENSÃO
Os cursos de extensão são uma rápida opção 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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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.
Em2020, foram oferecidos 12
cursos, como Administração, Big
Data, Ciências Contábeis, Engenharia
Agronômica, Engenharia Civil, Gestão
Comercial, 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, 4 Coordenadores de Cursos, 1 Coordenadora de
Tutoria, 14 Tutores, 1 Coordenador
Administrativo, 11 Docentes, 2 Assistentes 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 2020
Como Estudar — Desafios de Ser
Universitário • Palestra

5 66

Palestra — Como Enfrentar o
medo de falar em público

105

Palestra — Tempo e Foco para TFG
Patestra - Recursos para melhor
apresentação do TFG

36

36

47
44

Agendamentos

222

Atendimentos

195

Total de Estudantes
participantes das
palestras

762

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 2020

QUANT.

%

Reclamações

61

46

Dúvidas

19

14

Solicitações

11

8

Sugestões

3

2

Elogios

2

2

Denúncia

3

2

35

26

134

100

Informação
Total

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 2020, 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 3114 PESSOAS.
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Atividades
ACADÊMICAS
CURSO DE IMPOSTO DE RENDA
Também foi realizado o curso de Imposto de Renda, com o objetivo de atender à demanda por
conhecimento de legislação e tributação, com o professor José Marcos do Prado, e contou com a
participação de 90 estudantes.
A palestra sobre os Impactos Econômicos e Financeiros do Coronavírus também foi oferecida a
estudantes e ex-alunos, com a proposta de contextualização desse cenário.
O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 20 PESSOAS.

HACKATHON
Entre os dias 24 e 30 de setembro, 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 1707 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.
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VISITA TÉCNICA - EXPOREVESTIR
Os estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo participaram da Feira de Revestimentos ExpoRevestir, o que auxilia no processo de desenvolvimento de várias matérias relacionadas, ampliando e colocando os universitários em contato com as tendências do mercado de acabamentos
e revestimentos.
A viagem teve o objetivo de ampliar o conhecimento e contato com esse tipo de evento, de materiais variados. Na aula seguinte à viagem, foi proposta uma troca de informações, de experiências,
de catálogos entre os alunos, ampliando o repertório de acabamentos. Além de conhecerem a diversidade de materiais, o evento contribuiu para os concluintes e para os módulos que trabalham
com materiais construtivos.
PARTICIPARAM DO EVENTO 98 ESTUDANTES.

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

WEBINAR COMO DEIXAR OS AMBIENTES HARMONIOSOS PARA O NOSSO BEM-ESTAR
No dia 26 de junho, estudantes e professores do curso de arquitetura e urbanismo, além de arquitetos convidados, participaram de uma webinar falando sobre como deixar os ambientes harmoniosos. O objetivo do evento foi proporcionar, por meio de dicas e orientações, rápida capacitação
sobre como deixar os ambientes das casas mais harmoniosos, principalmente em tempos de
home-office.
PARTICIPARAM DO EVENTO 200 PESSOAS.

VIVÊNCIA EM DESIGN DE INTERIORES
Entre os dias 27 e 29 de julho, realizamos a Vivência em Design de Interiores, com o objetivo de
apresentar as mais inovadores e atuais tendências em design de interiores residencial e de eventos, com foco especial na situação pós-pandemia.
Participaram do evento estudantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil,
egressos e também o público em geral.
PARTICIPARAM DO EVENTO CERCA DE 60 PESSOAS.

7ª SEMANA ACADÊMICA DE ARQUITETURA E URBANISMO
De 8 a 11 de setembro, os estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo participaram da
7ª 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.
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Atividades
ACADÊMICAS
BIOMEDICINA E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO
CINTIA DE LIMA ROSSI – COORDENADORA DOS CURSOS DE BIOMEDICINA
E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO

O curso de Biomedicina estuda 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 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.

MESA REDONDA: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE:
CORONA, DENGUE E SARAMPO
No dia 12 de março foi realizada uma mesa redonda transmitida pelo canal do YouTube Unifeob,
composta pelo Lucas Coraça Germano, representante da Diretoria Regional de Esse debate foi
construído para se difundir os principais aspectos das doenças coranavírus, dengue e sarampo,
como formas de transmissão, grupo de risco e principais sintomas no caso do coronavírus e dengue e ressaltar a importância da vacinação do sarampo, sobretudo entre jovens, uma vez que em
2019 houve um surto de sarampo nessa população.
PARTICIPARAM DA AÇÃO 4000 PESSOAS.
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Atividades
ACADÊMICAS
PAPO DE FÉRIAS
Os cursos da Escola do Bem-Estar Unifeob uniram-se para oferecer palestras especiais no período
de férias. Com aproximadamente uma hora de duração e participação on-line massiva do público,
os assuntos são relacionados a questões importantes e atuais, porém conduzidos de forma leve e
descontraída.
De gastronomia e cultura a psicologia e espiritualidade, os temas são os mais diversos possíveis e
contam com convidados peritos em suas áreas de atuação. Até agora participaram o especialista
em Psicologia Humanista, Fenomenológica e Existencial, Matheus B. Verne; os chefes de cozinha
Gabriela Buffo e Thalles Franceschini; o diretor médico do Banco de Sangue do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Silvano Wendel; a especialista em Análise Existencial e Logoterapia, Dra. Helga Reinhold
(docente da Unifeob); e o coordenador do curso de Ed. Física da Universidade Federal do Pará
(UFPA), Dr. Sérgio Nassar.
O EVENTO TEVE 2463 VISUALIZAÇÕES.

17º SEMANA ACADÊMICA DA BIOLOGIA
E 2ª SEMANA ACADÊMICA DA BIOMEDICINA
Todos os anos os cursos de Ciências Biológicas e Biomedicina realizam atividades extracurriculares, com a finalidade de ampliar a visão dos estudantes a respeito do mercado de trabalho
do biólogo e biomédico e as características da futura profissão. Em 2020, impar em diversos
sentidos, tivemos as Semanas Acadêmicas com palestras virtualizadas, trazendo muita informação e incentivo aos nossos estudantes e também ao público em geral, já que as palestras ficam
disponíveis na plataforma do YouTube da Unifeob. Contamos com a participação da bióloga Me.
Amália Eugênia Matavelli Rosa das Indústrias Nucleares do Brasil com a palestra A atuação do
biólogo em empresas. No dia 14 contamos com a presença do Prof. Daniel Teles Galdiano abordando o tema
O evento trata-se de uma atividade extracurricular com o objetivo de promover o despertar dos
estudantes para as diferentes áreas de atuação profissional que podem ser exercidas no mercado de trabalho do biólogo e biomédico.
O EVENTO CONTOU COM 795 VISUALIZAÇÕES.
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3º ENCONTRO DA ESCOLA DO BEM-ESTAR: PROJETO INTEGRADO
Os estudantes de Ciências Biológicas e Biomedicina do módulo 2, junto aos estudantes de cursos
da área de saúde, que compõe a Escola do Bem-Estar, participaram deste evento, que contou com
a apresentação dos Projetos Integrados, os quais abordavam os diversos aspectos do saudável e o
não saudável em busca do bem-estar.
O evento teve o objetivo de integrar os diferentes conhecimentos sobre o tema entre os cursos da
área de saúde.
O EVENTO CONTOU COM 739 VISUALIZAÇÕES.

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.

50ª SEMANA JURÍDICA
Nos dias 19, 20 e 21 de agosto, a UNIFEOB realizou a 50ª Semana Jurídica. O evento aconteceu no
ambiente virtual, no canal do Youtube da Unifeob.
Os temas discutidos na 50ª Semana Jurídica foram: “A Unifeob e a atuação das instituições comunitárias em tempos de pandemia”, com a presença do reitor João Otávio Bastos Junqueira e abertura
do professor Cyro Gilberto Nogueira Sanseverino; “A Constituição Federal e o Presidente da República: comentários ao artigo 84 da CF”, com os professores Rafael Bragagnole Cambaúva e Daniele
Arcolini Casucci de Lima, ambos advogados militantes; e na última noite “A análise do discurso de
renúncia de Moro e suas consequências jurídicas”, com os professores Gustavo Massari, presidente
da 37ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São João da Boa Vista, e Dr. Ivan
Constâncio, delegado de polícia.
O evento colocou em pauta assuntos atuais para serem debatidos sob a ótica jurídica, com o objetivo de trazer para o ambiente acadêmico uma discussão que em toda a mídia é feita de forma
politizada.
O EVENTO CONTOU COM 5891 VISUALIZAÇÕES.
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Atividades
ACADÊMICAS

SEMANA DE GESTÃO CONSCIENTE E RESÍDUOS - LIXO
O objetivo de disseminar conhecimentos jurídicos e reflexões acerca de temas relacionados aos
resíduos sólidos, a Semana de Gestão Consciente e Resíduos foi ministrada por Juliana Marques
Borsari e Márcio Santos, com o tema Conscientização com Base Legal: Direitos e Deveres.
É importante ressaltar que a Constituição Federal Brasileira de 1988 foi o marco regulador na
institucionalização da participação da sociedade na gestão dos assuntos públicos.
Conhecida como “Constituição Cidadã”, em razão do foco da redemocratização, menciona em
seu art. 1º, parágrafo único, a famosa expressão “todo poder emana do povo”, com inspiração
na frase do ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln: “democracia é o governo do povo,
pelo povo e para o povo”, reforçando a soberania popular e a cidadania.
A par da abertura aos espaços participativos, a Constituição Federal de 1988, estabeleceu que
o meio ambiente passa a ser tratado como norma constitucional, inclusive com um capítulo
dedicado exclusivamente à sua proteção. Assim, a participação da coletividade nas questões
ambientais é uma forma de se efetivar os deveres impostos pelo art. 225, caput, da Constituição
Federal, quais sejam, defesa e proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.
A iniciativa popular nos procedimentos legislativos, as discussões por meio de audiência pública, a ação popular ambiental e a ação civil pública são exemplos de instrumentos relevantes de
participação popular na proteção do meio ambiente.
No âmbito infraconstitucional, A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares,
com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado
dos resíduos sólidos.
O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das
ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas na Lei 12.305/2010.
O EVENTO CONTOU COM MAIS DE 100 VISUALIZAÇÕES.
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Atividades
ACADÊMICAS
U.EXPERIENCE - CIRCUITO DE WEBINARS DE DIREITO
No dia 6 de outubro, foi realizada a palestra “As Competências de Polícia Judiciária Militar Frente à
Lei nº 13.491/17”, por meio da plataforma U.Experience, no Circuito de Direito.
Ministrada pelo prof. Cel. PM Renato Nery Machado, a palestra teve o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre Direito Penal Militar e Processual Penal Militar, para os operadores e estudantes
de Direito.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO MARIANA FERRER
No dia 7 de novembro, o curso de Direito promoveu uma live sobre as circunstâncias do Caso
Mariana Ferrer, de grande repercussão nacional.
O objetivo do evento foi discutir o caso Mariana Ferrer, com a visão de pesquisadores do Direito,
além de desmitificar a cultura de redes sociais passadas para a sociedade de forma apartada do
conhecimento jurídico.
A palestra, transmitida pelo Instagram, foi ministrada pelo coordenador do curso de Direito, Cyro
Gilberto Nogueira Sanseverino, e pela professora, Graziela Paro Caponi.
O EVENTO CONTOU COM 1048 VISUALIZAÇÕES.

Durante o ano de 2020, 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,
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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.

LIVE DIA MUNDIAL DO BRINCAR
No dia 28 de maio, os estudantes dos módulos 1 e 3 do curso de Educação Física, e os estudantes
do módulo 1 do curso de Fisioterapia, participaram da live em comemoração do Dia Mundial do
Brincar. O objetivo foi comemorar a data com o conteúdo que as unidades Atividades Lúdicas e
Expressivas e Recreação e Lazer contemplam em seus cronogramas.
O VÍDEO CONTA COM 149 VISUALIZAÇÕES.

DESAFIO 30 DIAS
De 6 de julho a 4 de agosto, os estudantes do curso de Educação Física promoveram o Desafio 30
dias, no canal do curso no Youtube, com a proposta de apresentar uma rotina de exercícios para
contexto pandêmico. O objetivo da ação foi incentivar colaboradores da Unifeob, outros estudantes e até mesmo a comunidade externa quanto a realização de exercícios e atividades físicas, por
meio da conscientização de bem-estar e saúde. O desafio contou com 30 dias de conscientização
e auxílio para a prática de exercícios físicos.
OS VÍDEOS CONTAM COM 1.750 VISUALIZAÇÕES.

LIVE PSICOLOGIA DO ESPORTE
No dia 22 de maio, a coordenação do curso de Educação Física promoveu para os estudantes
do módulo 3 do curso, a live Psicologia do Esporte, com Eduardo Cillo, Psicólogo do Esporte no
Comitê Olímpico do Brasil.
O objetivo foi oferecer aos estudantes um contato direto com o trabalho do psicólogo do esporte em sua atuação e seu trabalho em grandes equipes profissionais.
A LIVE CONTOU COM 53 VISUALIZAÇÕES.

2ª SEMANA ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Nos dias 21 e 22 de outubro, o curso de Educação Física promoveu a sua 2ª Semana Acadêmica.
As palestras com profissionais da área foram ministradas com o objetivo de levar a instrução e o
conhecimento do mercado de trabalho, por meio de pilares para a busca de contratações, quais
habilidades são exigidas, entre outros temas.
AS LIVES CONTARAM COM 78 VISUALIZAÇÕES.

Durante o ano de 2020, foram realizadas ações, como palestras, oficinas, seminários, eventos etc.
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Atividades
ACADÊMICAS
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
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.

SETEMBRO AMARELO - PREVENÇÃO AO SUICÍDIO
No dia 18 de setembro, o curso de Enfermagem da Unifeob realizou a mesa redonda on-line sobre
o tema “suicídio e prevenção”, com o objetivo de oferecer orientação e reflexão sobre o tema
suicídio, bem como formas de prevenção, devido aos altos índices de suicídio em nosso município,
São João da Boa Vista.
PARTICIPARAM DO EVENTO 450 PESSOAS.

15º ENCONTRO DE ENFERMAGEM
Nos dias 12 e 13 de maio, aconteceu o 15º Encontro de Enfermagem da Unifeob. O evento acadêmico acontece anualmente, com realização de palestras sobre temas atuais em Enfermagem, sempre
com participação de profissionais de destaque no cenário nacional.
O objetivo estimular os universitários à constante busca pela aprendizagem e oferecer aos profissionais da região a possibilidade de atualização e integração com a comunidade acadêmica.
PARTICIPARAM DO EVENTO 250 PESSOAS.
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Atividades
ACADÊMICAS
CURSO DE GESTANTE
O curso de Enfermagem da Unifeob promove anualmente o curso de Gestante, com o objetivo
de desenvolver educação em saúde com grupo de gestantes, em um ambiente acolhedor, instrumentalizando-as para o autocuidado e o cuidado com o recém-nascido, por meio de discussões e
orientações quanto aos eventos próprios da gestação, desmitificando o parto normal e promovendo a confiança em sua capacidade de parir e amamentar seu filho.
Com o estudante de Enfermagem, busca-se desenvolver um olhar holístico e uma escuta atenta
no compartilhamento de saberes, assim como são incentivados a ampliar seus conhecimentos
sobre gestação e puerpério com pesquisas e a própria vivência com as gestantes.
PARTICIPARAM DO CURSO 150 PESSOAS.

OUTUBRO ROSA
O câncer de mama é o mais frequente entre mulheres (23% de todas as neoplasias) e o que mais
mata mulheres no mundo. O controle do câncer depende essencialmente de ações nas áreas da
promoção da saúde, proteção específica e diagnóstico precoce. A educação é o ponto fundamental sobre a qual se apoiam todas essas ações, considerando que cerca de 80% dos casos estão
relacionados a fatores ambientais em maior ou menor grau evitáveis. A conscientização da população e o estímulo às mudanças de comportamento são ações fundamentais para a prevenção
primária dessa doença. As ações educativas em saúde podem preparar a população com a construção de novos conhecimentos, propiciando uma prática consciente de comportamentos preventivos (SILVA et al 2011). Valendo-se que o mês de outubro, foi instituído pelo Ministério da Saúde
como o mês dedicado à prevenção do câncer de mama.
Os alunos do curso de enfermagem empreenderam palestras via meet, neste ano de 2020. Sendo assim, com o objetivo de levar à população conhecimentos sobre o câncer de mama e como
evitá-lo, procurando incluir na discussão os fatores físicos, ambientais e sociais que o causam, os
estudantes do curso de Enfermagem da Unifeob promoveram uma série de palestras em 2020, por
meio de plataformas online. A finalidade maior dessa atividade de extensão é a promoção da saúde,
processo que abrange a participação da população no contexto da vida cotidiana e não apenas pessoas sob o risco de adoecer. Participaram da ação mulheres e homens comerciários, profissionais de
saúde, pacientes do Instituto de Doenças Renais e Instituto Radium e da comunidade.
O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 400 PESSOAS.
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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.

2° SIMPÓSIO DE CAFEICULTURA
Nos dias 21 e 22 de outubro, aconteceu o 2º Simpósio de Cafeicultura da Unifeob. Realizado de forma online, o evento teve o objetivo de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de conhecimentos
sobre a cultura do café, interagindo com empresas, produtores e profissionais que atuam diretamente no manejo e produção da cultura.
PARTICIPARAM DO EVENTO 80 PESSOAS.

GESP - GRUPO DE ESTUDOS EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO
Durante todo o ano de 2020, o GESP – Grupo de Estudos em Sistemas de Produção, da Unifeob,
realizou diversas atividades com o objetivo de oferecer atualização e desenvolvimento de novos conhecimentos aos estudantes do curso de Engenharia Agronômica. De janeiro a dezembro,
foram promovidos diversos eventos, como palestras, oficinas, protocolos de sistemas de produção
com grandes empresas, entre outros, que contaram com a participação de cerca de 1350 pessoas.
Alguns dos eventos foram:
• Avaliação do experimento de bioestimulantes, em parceria om a empresa Sipcam Nichino.
• Atividade de infestação no campo experimental da Syngenta com lagartas (spodoptera frugiperda).
• Implantação do experimento de herbicidas em parceria com a empresa Albaugh do Brasil.
• Participação no Dia de Campo - Estação do Conhecimento Syngenta.
• Instalação de protocolo em estufa em parceria com a empresa Sipcam Nichino.
• Palestra com dr. Felipe Barros Macedo sobre manejo nutricional e fisiologia da cultura da cana-de-açúcar.
• Aplicação de inseticida e fungicida no protocolo de tomate, em parceria com a empresa Ouroagri.
• Implantação do protocolo de soja, em parceria com a empresa Ouroagri.
• Entre muitos outros!
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Atividades
ACADÊMICAS
ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO, ENGENHARIA MECÂNICA
REINALDO MORAES – COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

Os cursos de Engenharias Civil, de Produção e Mecânica são estruturados 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 visam o aprimoramento e o aprendizado por meio do desenvolvimento de competências e habilidades, que motivam e integram os estudantes, o futuro profissional é
munido de uma visão ampla que une desde os aspectos técnicos e formais, até os estéticos e éticos.

WEBINAR LABORATÓRIOS VIRTUAIS
No dia 24 de abril, os estudantes dos cursos de Engenharias participaram da apresentação dos
novos laboratórios virtuais a serem utilizados pela instituição. O objetivo do evento foi apresentar
novas tecnologias e recursos para preparação de investimentos, além de tratar de como acontece
a inserção da pesquisa científica.
PARTICIPARAM DO WEBINAR 232 ESTUDANTES.

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS INTEGRADORES
No dia 30 de junho, por meio do canal dos cursos de Engenharias no Youtube, os estudantes apresentaram os Projetos integrados dos cursos, trazendo casos reais práticos aplicados e desenvolvidos ao longo do semestre.
PARTICIPARAM DA APRESENTAÇÃO 232 ESTUDANTES.
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DICAS PRÁTICAS SOBRE INOVAÇÃO E CRIAÇÃO DE PROJETOS
No dia 24 de setembro, os estudantes dos cursos Engenharias e Tecnologia participaram da
palestra Dicas práticas sobre inovação e criação de projetos, na abertura do Hackathon Unifeob, com Erich Schultz, CEO da HowZ e mentor de negócios, e Rodrigo Marudi, coordenador
de Projetos Digitais, docente e mentor. O objetivo do evento foi trabalhar com inovação e
criação de projetos.
A PALESTRA CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 300 PESSOAS.

1ª SEMANA MULTI-ENGENHARIAS
De 21 a 24 de outubro, os estudantes dos cursos de Engenharias participaram da 1ª Semana Multi-Engenharias, que proporcionou aprimoramento por meio de cursos, palestras e exposição de
trabalhos. O objetivo do evento foi oferecer conhecimentos complementares, interagir e integrar
ainda mais os universitários dos diversos módulos dos cursos.
PARTICIPARAM DA SEMANA 300 ESTUDANTES.

FARMÁCIA
GUSTAVO ELIAS ISAAC – COORDENADOR DO CURSO DE FARMÁCIA

O curso de Farmácia prepara o estudante para atuar no ramo de fármacos, medicamentos, cosméticos, controle, produção e análise de alimentos, além de realizar análises clínicas e toxicológicas.
Com uma proposta didática que visa o aprimoramento e o aprendizado por meio do desenvolvimento de competências e habilidades, o futuro profissional tem uma visão ampla de todos os
aspectos da área em que atuará.

LIVES INTRODUÇÃO À FARMÁCIA
Durante o ano de 2020, os estudantes do curso de Farmácia participaram de uma série de palestras online sobre as possibilidades de atuação e o mercado da área. Os temas das lives foram
Carreira na Pesquisa Clínica, com a farmacêutica Veridiana Brunelli, sobre o setor de pesquisa
clínica, pós-graduação internacional e pesquisa acadêmica. Além do tema voltado à Unidade de
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Estudo em Pesquisa Farmacêutica: O Papel do Monitor na Pesquisa Clínica, com o farmacêutico
Bruno Escandura Videira, sobre o setor de pesquisa clínica, o papel do monitor em CRO’s e protocolos de Pesquisa Clínica. Também foi abordado o Papel do Farmacêutico na Toxicologia, com
a farmacêutica Silvia Cazenave, sobre o setor de toxicologia, toxicologia forense, perícia criminal e
polícia científica, bem como O Papel do Farmacêutico na Indústria Farmacêutica: Um olhar sobre
o setor de pré-formulação, com o farmacêutico Renan Dezena, sobre atuação profissional, desenvolvimento de pré-formulação de medicamentos, rotina de desenvolvimento, pesquisa científica,
publicação de artigo e formação profissional.
A carreira farmacêutica e empreendedorismo no setor cosmético foram tratados pela farmacêutica Vanessa Vilela, proprietária da empresa cosmética Kapeh, sobre atuação profissional, gerenciamento de empresa cosmética, desenvolvimento de marca e produção de cosméticos. Já o Papel
do Farmacêutico na Indústria Cosmética: Atuação no setor de Marketing Cosmético foi abordado
pela farmacêutica Larissa Garé, sobre atuação profissional, gerenciamento de marca cosmética,
desenvolvimento de marca e marketing cosmético.
PARTICIPARAM DOS EVENTOS 29 PESSOAS.

PAPO DE FÉRIAS
Nos dias 27 e 30 de junho, os estudantes do curso de Farmácia, em conjunto com toda a Escola do Bem-Estar, participaram da série de lives Papo de Férias. As palestras voltadas à área
farmacêutica tiveram o objetivo de apresentar os campos de atuação e proporcionar o contato com profissionais renomados do setor, além de tratar sobre as inovações da área.
A live com a farmacêutica Juliana Stucchi Drabek, abordou o tema O farmacêutico na indústria cosmética e como empreendedor de sua linha de produtos cosméticos. Já a live com a
farmacêutica Dra. Renata Pereira, tratou o tema Inovação Farmacêutica: Florais Frequenciais e
Conceitos da Física Quântica.
PARTICIPARAM DAS PALESTRAS 437 PESSOAS.

SEMANA ACADÊMICA DE FARMÁCIA
Entre os dias 11 e 13 de outubro, aconteceu a Semana Acadêmica de Farmácia, com o objetivo de
propor a interação entre os estudantes e o palestrante, proporcionando um contato com as áreas
de atuação farmacêuticas, além de oferecer conhecimento em inovações do setor e o avanço no
desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19.
A live com tema A condução de estudos de vacina contra Covid-19, foi ministrada pelo farmacêutico Juan Pablo Gargiulo. Já a live com tema: Desenvolvimento e inovação na cadeia produtiva de
extratos vegetais, foi apresentada pela farmacêutica Bárbara Sena Barbosa.
O EVENTO CONTOU COM 247 VISUALIZAÇÕES.
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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 31 de janeiro e 2 de fevereiro, 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 72 PESSOAS.
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CLÍNICA-ESCOLA DE FISIOTERAPIA
A Clínica-Escola de Fisioterapia da Unifeob, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia Carolina
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 2020, FORAM REALIZADOS 40.000 ATENDIMENTOS,
O QUE CORRESPONDE A 4.000 PACIENTES POR ANO.

LAR DE IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO
Durante todo o ano de 2020, os estudantes do curso de Fisioterapia participaram de atendimentos e eventos no Lar de Idosos São Vicente de Paulo, de São João da Boa Vista-SP.
Os atendimentos fisioterapêuticos realizados pelos estudantes, sob orientação e supervisão docente, são aplicados de forma individual ou em grupo, conforme as necessidades dos pacientes,
sempre explorando o espaço físico privilegiado com amplas áreas de convívio (varandas e jardins),
que possibilitam atividades de fisioterapia preventiva ou reabilitadora, atividades recreativas, além
de estímulo à socialização, comunicação interpessoal, exercícios de memória e coordenação, entre
outras atividades. São realizadas também atividades de cinesioterapia laboral para os colaboradores do Lar de Idosos.
FORAM ATENDIDAS 30 PESSOAS.
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18ª SEMANA ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA
Entre os dias 13 e 15 de outubro, os estudantes do curso de Fisioterapia participaram do evento
acadêmico que acontece anualmente, com realização de palestras e workshops sobre temas atuais
em Fisioterapia, sempre com participação de profissionais de destaque no cenário nacional.
O objetivo da semana é a atualização de estudantes, professores e profissionais da cidade e região, nas áreas de fisioterapia; por meio de palestras, estimular, nos estudantes a constante busca
pela aprendizagem e atualização; oferecer aos profissionais da cidade e região, possibilidade de
atualização e integração com os estudantes e docentes da UNIFEOB; ampliar rede de relacionamentos.
PARTICIPARAM DO EVENTO 190 PESSOAS.

Durante o ano de 2020, foram realizadas diversas ações, como palestras, oficinas, seminários, projetos integrados, ações em instituições filantrópicas etc.

MEDICINA VETERINÁRIA
BÁRBARA DEZOTTI PESSINATTI – 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.
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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 campanha acontece tanto internamente, como em parceria com o Centro de Zoonoses da Prefeitura de São João da Boa Vista-SP.
A AÇÃO TEVE 567 BENEFICIADOS.

CONVÊNIO USPA (UNIÃO SANJOANENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS)
Este projeto surgiu de uma parceria entre o Hospital Veterinário da Unifeob e a USPA para atender cães e gatos de tutores que não têm condições financeiras, com isenção do valor da consulta (R$60,00). Os animais recebem atendimento ambulatorial e emergencial.
Ao longo do ano, 16 animais foram atendidos. Além de contribuirmos com a comunidade, esses
animais são atendidos pelos aprimorandos do Hospital Veterinário, pelos estudantes e estagiários do curso, contribuindo para o desenvolvimento profissional.

HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ANIMAIS AFETADOS PELO INCÊNDIO
Durante o mês de setembro de 2020, São João da Boa Vista e região passaram por um sério
período de seca, o que fez com que seus arredores ficarem suscetíveis às queimadas. A comunidade de São João e Águas da Prata se mobilizou para ajudar a conter os incêndios, que se
alastraram no período de 10 a 30 de setembro.
Para auxiliar nos resgates dos animais acometidos com o incêndio, o Hospital Veterinário montou
um posto de pronto atendimento em espaço cedido por uma moradora local, localizado na Serra
da Paulista, que era considerado o ponto de acesso do local mais crítico. Durante esse período o
Hospital Veterinário também ficou à disposição da comunidade, caso animais fossem encontrados
perdidos e/ou machucados nos arredores dos municípios de São João e Águas da Prata.
FORAM ATENDIDOS 25 ANIMAIS.
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OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL
Devido à pandemia do novo coronavírus, a atividade de conscientização sobre câncer de mama
em cadelas e gatas aconteceu por meio de informações online nas redes sociais, a fim de estimular e incentivar os tutores a procurarem pelo Hospital Veterinário para uma consulta, em que
os animais seriam avaliados e submetidos a exames de citologia aspirativa para confirmação do
diagnóstico e resolução do caso com cirurgia e/ou quimioterapia. Também foi realizado, com
orientação do professor da patologia, um podcast sobre o câncer de mama em cadelas e gatas
pelo médico veterinário oncologista da Unifeob, além de live sobre o assunto.
DURANTE O MÊS DE OUTUBRO FORAM REALIZADAS 12 CONSULTAS COM REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO
DE CÂNCER DE MAMA; 10 MASTECTOMIAS; 1 QUIMIOTERAPIA. PARTICIPARAM DA LIVE 30 PESSOAS.

A campanha Novembro Azul também aconteceu de forma online nas redes sociais, com o objetivo de incentivar os tutores a procurarem pelo Hospital Veterinário para uma consulta, avaliação
e exames específicos do sistema reprodutor, como palpação retal e ultrassonografia para confirmação do diagnóstico e resolução do caso com cirurgia e/ou quimioterapia. Assim como em
outubro, também foi realizado, com orientação do professor da patologia, um podcast sobre o
câncer de próstata em cães e gatos pelo médico veterinário oncologista da Unifeob, além de live
sobre o assunto.
DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, TIVEMOS EM MÉDIA 11 CONSULTAS PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO. A LIVE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 40 PESSOAS.

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.
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CICLO WEBINARS - UNIFEOB
ALIMENTOS QUE AJUDAM A CONTROLAR A ANSIEDADE
Devido à pandemia, muitas pessoas estão apresentando dificuldades em relação à rotina, alimentação
e lidar com as emoções. Pensando em trazer temas que possam ajudar os colaboradores da Unifeob, o
Gente & Gestão teve a iniciativa de realizar, semanalmente Webinars com foco na qualidade de vida.
O curso de Nutrição trouxe o tema Alimentos que ajudam a controlar a ansiedade, com o objetivo
de contribuir para a promoção do bem-estar e saúde, trazendo possibilidades de alimentos que
têm um papel funcional, melhorando e controlando a ansiedade.
PARTICIPARAM DO WEBINAR 40 PESSOAS.

1º PAINEL UNIVERSITÁRIO DE ABORDAGEM INTEGRADA:
NUTRITIVA E PSICOLÓGICA
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade infantil é um dos problemas de saúde pública mais graves do século XXI. A prevalência mundial de obesidade vem apresentando um rápido
aumento, caracterizada como uma verdadeira epidemia mundial. Esses dados são preocupantes,
pois os indivíduos obesos têm maior chance de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis.
Em 3 de junho é celebrado o Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil. Para
enfatizar esse dia, os cursos de Nutrição e Psicologia organizaram palestras online em que grandes
profissionais, especialistas no assunto, trouxeram atualização do tema, ajudando os estudantes a
entenderem melhor essa realidade e como futuros profissionais de saúde poderão auxiliar para
diminuição desse impacto na saúde no futuro.
PARTICIPARAM DO EVENTO 300 PESSOAS.

2ª SEMANA ACADÊMICA DE NUTRIÇÃO
A semana acadêmica ocorre todos os anos com a finalidade e fazer parte das atividades pedagógicas
do curso, sendo incluída na programação do semestre letivo. Consiste de espaço para o desenvolvimento de novos saberes científicos e tecnológicos. Durante a semana, o estudante tem a oportunidade de participar de palestras e minicursos teóricos e práticos, entre outras atividades com temáticas
variadas relacionadas às áreas de formação pedagógica e profissional além de fazer parte das atividades complementares do curso.No dia 31 de agosto, comemorado o dia do Nutricionista, foi realizada a
abertura da semana acadêmica, com vídeo em homenagem aos profissionais e nossos estudantes.
Como toda a programação foi on-line, o público pôde interagir em tempo real e possibilitou a presença de convidados de cidades mais afastadas. Estiveram conosco docentes e pesquisadoras da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Universidade Federal de Uberlândia
(UFU) e VP Centro de Nutrição Funcional de São Paulo, que participaram de forma totalmente voluntária por ser tratar de um evento para estudantes.
PARTICIPARAM DO EVENTO 100 PESSOAS.
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PROJETO ACOLHER
Em 23 de setembro, teve início o Projeto Acolher, uma iniciativa dos cursos de Educação Física, Nutrição e Psicologia, da Escola do Bem-Estar da Unifeob, em parceria com a área de Gente & Gestão.
Os grupos se reúnem semanalmente e dispõem de universitários e professores especialistas em cada
área. Diante de tantas demandas e a correria do dia a dia, o incentivo a projetos de qualidade de
vida das pessoas, tanto na esfera pessoal quanto no trabalho, se torna primordial. Essa iniciativa da
Unifeob amplia as estratégias para auxiliar estudantes e colaboradores a enfrentarem dificuldades
para contribuir com seu bem-estar.
O objetivo do projeto é incentivar o diálogo com estudantes e colaboradores, além de promover
grupos de apoio que proporcionem práticas de qualidade de vida. Além de sua relevância natural, o
projeto se faz ainda mais significativo no atual contexto de pandemia.
PARTICIPARAM DO PROJETO 30 PESSOAS.

PEDAGOGIA - PRESENCIAL
PATRÍCIA GOMES FURLANETTO – COORDENADORA DO CURSO DE PEDAGOGIA

O curso de Pedagogia da Unifeob é um dos mais tradicionais da região e proporciona vivência
prática e possibilidades de estágio desde o primeiro semestre. Os estudantes participam de diversos eventos e projetos sociais, como o Encontro Anual de Educadores e atividades pedagógicas em
diversas comunidades do município e da região.
Além de desenvolver-se para atuar como professor do Educação Infantil e Fundamental, trabalhamos a prática de gestão como coordenador ou supervisor pedagógico, por meio de atividades como
Educação Musical e Práticas Pedagógicas inclusivas para a 3ª idade, aulas práticas de libras e educação especial, utilização de diversos espaços de aprendizagem: laboratórios didáticos, brinquedoteca,
salas de aulas virtuais, entre outros. Todos os semestres do curso são temáticos e geram projetos
aplicados à realidade educacional regional.
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LIVE IMPACTOS DO ISOLAMENTO SOCIAL NA INFÂNCIA
No dia 22 de maio, os estudantes do curso de Pedagogia, assim como a comunidade externa, participaram da Live Impactos do isolamento social na infância, que abordou os impactos que o desenvolvimento
infantil vem sofrendo em decorrência do isolamento social, em consequência do novo coronavírus.
A LIVE CONTOU COM MAIS DE 700 VISUALIZAÇÕES.

WEBINAR DIREITOS HUMANOS EM TEMPOS DE PANDEMIA
No dia 27 de maio, os estudantes do curso de Pedagogia e a comunidade externa participaram do
Webinar Direitos humanos em tempos de pandemia, ministrado pelo professor Simão Pedro Chiovetti. O evento teve o objetivo de levar informação sobre esse tema tão atual.
PARTICIPARAM DO EVENTO CERCA DE 250 PESSOAS.

LIVE O ENSINO REMOTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA:
NOVOS TEMPOS, NOVOS DILEMAS?
O ensino remoto na educação básica: Novos tempos, novos dilemas?, com os palestrantes Me. João
Fábio Diniz, Me. Diogo Henrique Vianna e Me. Eliane Fernandes abordaram as dificuldades do isolamento social na educação básica e como lidar com elas.
PARTICIPARAM DA LIVE 150 PESSOAS.

LIVE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE DOCENTES E TUTORES ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DA APRENDIZAGEM
No dia 3 de agosto, estudantes do curso de Pedagogia e professores em geral da região participaram
da live Desenvolvimento profissional de docentes e tutores - Aspectos Biopsicossociais da aprendizagem, com Patricia Gomes Furlanetto, Procuradora Institucional e Coordenadora do Curso de Pedagogia, Cintia de Lima Rossi, Coordenadora dos Cursos de Biomedicina e Ciências Biológica, e Fabiana
Bozelli Alves Ferreira, Coordenadora do Curso de Psicologia.
O objetivo do evento foi apresentar as questões biológicas, psicológicas e sociais do processo de
aprendizagem do ser humano.
PARTICIPARAM DO EVENTO 150 PESSOAS.
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2º SIMPÓSIO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
Evento realizado em parceria com o Departamento de Educação de São João da Boa Vista-SP. No
dia 15 de setembro, a abertura do evento ficou por conta da participação do poeta Allan Dias Castro
e da palestra “Como engajar os alunos e aumentar seu ganho de aprendizagem nas aulas remotas
com estratégias didáticas simples, fáceis e rápidas de usar”, ministrada pelo professor Pedro Tomazinho, realizada ao vivo no canal do Youtube da Unifeob. Já no restante dos dias, os participantes
escolheram entre mais de 20 oficinas e palestras.
O objetivo do simpósio foi manter os estudantes e professores informados sobre a vida profissional e
a percepção de que vários assuntos podem ser discutidos e interpretados de formas diferentes, comprovando a transversalidade, uma vez que os inscritos tinham várias opções diferentes de oficinas
por dia para escolher. Além disso, buscou-se incentivar o debate sobre temas relevantes.
PARTICIPARAM DO EVENTO 700 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 dife
renciado, 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.

PROJETO PALAVRAS QUE ABRAÇAM
Para expressar gratidão a todos os profissionais de saúde que arriscam diariamente para combater a
pandemia do novo coronavírus e incentivá-los a continuar o bom trabalho realizado, estudantes do
curso de Psicologia da Unifeob criaram o projeto especial de motivação: “Palavras que Abraçam”.
Na impossibilidade de efetivamente abraçá-los, diversas mensagens calorosas de agradecimento
foram enviadas.
O conteúdo era totalmente monitorado pelas estudantes envolvidas no projeto. Isso garantiu que
nenhuma mensagem imprópria fosse passada adiante. A iniciativa recebeu retornos positivos por
parte das instituições de saúde. Antes de iniciar o projeto, conversaram com alguns hospitais que
apoiaram a ideia.
TODOS OS ESTUDANTES DO CURSO DE PSICOLOGIA PARTICIPARAM DO PROJETO.
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Atividades
ACADÊMICAS
PALESTRA ANSIEDADE
Muitas pessoas estão relatando cansaço, desânimo intenso, pensamentos negativos, muito medo de
como a economia ficará, além de apetite alterado, dificuldade de atenção e de manutenção de foco
até mesmo de não sentir prazer com coisas que antes eram prazerosas. Devido a estas queixas, os
estudantes do curso de Psicologia e Nutrição prepararam algumas palestras com a temática ansiedade, bem como alimentos que ajudam neste controle e a técnica de meditação.
O objetivo foi abordar temas de relevância social, que ajudem as pessoas nesse momento de isolamento social, contribuindo para a promoção do bem-estar e saúde emocional.
PARTICIPARAM DA PALESTRA 100 PESSOAS.

SETEMBRO AMARELO:
SUICÍDIO E A VALORIZAÇÃO DA VIDA
No dia 8 de setembro, todo os estudantes da Unifeob participaram de uma palestra com o tema
Setembro amarelo: Suicídio e a valorização da vida. Para falarmos sobre essa temática, foi feita uma
contextualização sobre o suicídio, para entendermos que o suicídio é um problema complexo e que
não existe uma única causa ou uma única razão, resultando de uma complexa interação de fatores
biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e principalmente ambientais.
A professora e coordenadora do curso de Psicologia, Fabiana Bozelli, fez uma contextualização histórica sobre o suicídio, já a professora do curso de Enfermagem, Mara Carvalho Villas Boas, abordou sua experiência prática com os atendimentos a pessoas que atentaram contra a própria vida
e chegaram até o hospital. A psicóloga Simone contou sobre a prática clínica e a professora Helga
Hinkenickel Reinhold finalizou a live falando sobre a valorização da vida, sobre o sentido da vida e o
quanto vale a pena viver.
PARTICIPARAM DA PALESTRA TODOS OS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DA UNIFEOB.
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Atividades
ACADÊMICAS
2ª SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE PSICOLOGIA
A semana acadêmica é um evento anual dos cursos, em que Psicologia participou pela segunda
vez, em parceria com alguns cursos da Escola do Bem-Estar. O evento tem a finalidade de fazer
parte das atividades pedagógicas do curso, por meio de um espaço para o desenvolvimento de novos saberes científicos e tecnológicos. Durante a semana, o estudante tem a oportunidade de participar de palestras e minicursos teóricos e práticos, entre outras atividades com temáticas variadas
relacionadas às áreas de formação pedagógica e profissional, além de fazer parte das atividades
complementares do curso. Os estudantes, devido à pandemia, tiveram palestras no modelo remoto.
PARTICIPARAM DO EVENTO 150 PESSOAS.

QUÍMICA - BACHARELADO
MARCO ROQUETO – COORDENADOR DO CURSO DE QÚMICA

A Química está presente em tudo no nosso dia a dia: nos alimentos, nas bebidas, nos medicamentos,
nos cosméticos, nos tecidos, nas fontes de energias alternativas e convencionais, nos estudos ambientais, na área forense, nos controles sanitários. A evolução tecnológica amplia continuamente essas
áreas, gerando novas demandas para o profissional da área química.
O curso de Química Bacharelado da Unifeob prepara o estudante integrar e liderar equipes profissionais multidisciplinar, trabalhando no desenvolvimento de novos produtos e novos materiais para todas
essas áreas e tem 13 atribuições no Conselho de Química, dando ao profissional inúmeras possibilidades de atuação como químico nas mais diversas áreas de atuação.

SEMANA ACADÊMICA DE QUÍMICA
Entre os dias 17 e 21 de agosto, os estudantes do curso de Química Bacharelado, Biomedicina, Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, entre outros, participaram de palestras de temas variados,
com o objetivo de diversificar os conteúdos aos estudantes e aos convidados, apresentar temáticas
fora do planejamento do curso, abordando as áreas de atuação do químico.
PARTICIPARAM DA SEMANA 175 PESSOAS.
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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
2020.1 e 2020.2 Edital do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica da UNIFEOB
Sipcam Nichino
Albaught do Brasil
Stoller do Brasil
Syngenta
6º Encontro Científico-Acadêmico da UNIFEOB
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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.
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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 ontato 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.

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 2020, foram produzidos cerca de 700 vídeos entre lives, 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. No ano de 2020 somaram-se 656 mil visualizações em vídeo pelo canal do Youtube
da Unifeob.
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Público
EXTERNO
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.

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 100
escolas públicas, particulares e ETECs, de 22 cidades.
Em 2020, devido às restrições impostas pela pandemia, a maioria das ações aconteceram no
ambiente virtual (depois de 15 de março).
Atividades envolvidas:
•

Aplicação de 1592 testes de Sondagem Profissional
(presencial e online).

•

Realização de palestras informativas sobre os cursos
oferecidos pela Instituição.

•

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

Participação em feiras de profissões e eventos

•

Visitas aos campi e Fazenda-Escola

AÇÕES DE MARKETING E RELACIONAMENTO EM 2020
VOLTA ÀS AULAS
Evento realizado com o propósito de recepcionar estudantes e calouros de todos os cursos. Em
2020, o show de voltas às aulas, em parceria com a empresa de formatura Colagrau, foi com a
dupla sertaneja Guilherme e Benuto.
PÚBLICO: 5.000 ESTUDANTES.

CARREIRA EM FOCO
Evento realizado para promover os cursos de Pós-Graduação Unifeob, com palestra de Marcelo
Veras, no Theatro Municipal, com o tema “Não deixem que os robôs roubem seus empregos”.
PÚBLICO: 500 PESSOAS ENTRE CONVIDADOS E ESTUDANTES.

LIVE DO BEM UNIFEOB COM A BANDA SAMBACULÊJO
Devido à pandemia, os eventos foram virtualizados e tiveram o objetivo de arrecadar fundos para
entidades da cidade, como a live realizada em comemoração ao aniversário de 1 ano da ONG VOA
(vivendo o Altruísmo) e o sexto aniversário da Banda Sambaculêjo. Durante toda a live foi disponibilizado um QR Code para doações à ONG VOA, que assiste a várias entidades da cidade.
PÚBLICO: 1197 VISUALIZAÇÕES NO CANAL OFICIAL DA UNIFEOB NO YOUTUBE.

LIVE DO BEM UNIFEOB COM A DUPLA RUSSO E DANIEL
Idealizadas pela área de Marketing, as lives do Bem valorizam os artistas locais e proporcionam
momentos de descontração e lazer para quem está em casa em virtude da quarentena. Durante a
live com a dupla Russo e Daniel, foi promovida a doação de alimentos para entidades da cidade.
PÚBLICO: 444 VISUALIZAÇÕES NO CANAL OFICIAL DA UNIFEOB NO YOUTUBE.

LIVE DESAFIO DOS 42 KM UNIFEOB
Evento realizado para incentivar a prática de exercícios e a consciência social da importância de
práticas saudáveis durante o período de pandemia. O personal trainer Lucas Bassi percorreu a
distância de uma maratona em uma esteira em frente ao Palmeiras. Durante toda a live foi disponibilizado um QR Code para doações ao Lar São José.
PÚBLICO: 5000 VISUALIZAÇÕES NO CANAL OFICIAL DA UNIFEOB NO YOUTUBE.
ARRECADAÇÃO: 800 KG DE ALIMENTOS

AULA INAUGURAL GRADUAÇÃO
Evento realizado para abrir as aulas do segundo semestre. Aula online ministrada pelo professor Yuri
Trafane abordou o tema “Ea vida? Só exige competências técnicas?”
PÚBLICO: 7300 VISUALIZAÇÕES NO CANAL OFICIAL DA UNIFEOB NO YOUTUBE.
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Público
EXTERNO
AULA INAUGURAL CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Evento realizado para abrir as aulas dos cursos de Pós-Graduação em Cafeícultura,
Fitossanidade e Design de Interiores.
PÚBLICO: 228 VISUALIZAÇÕES NO CANAL OFICIAL DA UNIFEOB NO YOUTUBE.

VESTIBULAR DE BOLSAS
O vestibular e concurso de bolsas para ingresso nos cursos de graduação da Unifeob com início em
2021 foi oferecido nas modalidades presencial e online, com ofertas de bolsas de até 100%.
PÚBLICO: 1.300 INSCRITOS.

UNIVERSO UNIFEOB
Evento realizado para homenagear os professores que, de alguma forma, fizeram a diferença na
vida de seus alunos durante o ensino fundamental e/ou médio. Os professores homenageados são
escolhidos por meio de votação pelos estudantes calouros dos cursos da Unifeob e fazem parte das
escolas do Programa de Relacionamento. EM 2020, o evento ocorreu de forma virtual, com uma professora que representou todos os demais e foi transmitido pelo canal do youtube da Unifeob.
PROFESSORES HOMENAGEADOS: 29
PÚBLICO: 638 VISUALIZAÇÕES.

UNIFEOB CONVIDA
Visita guiada ao Campus Mantiqueira para que os vestibulandos possam conhecer as salas de aulas,
laboratórios e toda a estrutura oferecida pela Unifeob. Em 2020, conseguimos receber 2 turmas de
alunos que vieram em novembro e dezembro.
PÚBLICO: 17 ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO DE IBITIÚRA E CACONDE.

DIA DE CELEBRAR –
EVENTO DE TRANSIÇÃO DA REITORIA
No dia 15 de outubro, foi realizado o evento de transição da Reitoria entre João Otávio Bastos Junqueira e José Roberto Almeida Junqueira. Por meio de uma transmissão ao vivo, amigos e parceiros
da Unifeob prestaram homenagens e celebraram o momento tão importante para a instituição.
PÚBLICO: 807 VISUALIZAÇÕES NO CANAL OFICIAL DA UNIFEOB NO YOUTUBE.
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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.
Em 2020, foram realizadas 40.000 sessões
de atendimento, com vivência prática dos
estudantes do curso de Fisioterapia, desde o
módulo 1, além de oferecer a integração dos
estudantes com os profissionais que atuam
na clínica, com aprendizagem significativa.
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HOSPITAL
VETERINÁRIO

hospital também recebe casos de urgência e

Centro de Atendimento Universitário

João da Boa Vista, que custeia a castração

Veterinário é o complexo de laboratórios

de caninos e felinos de famílias carentes,

e exames clínicos aliados ao atendimento

resultando em custo zero para a comunidade.

profissional, que oferece a oportunidade

Em 2020, 567 animais foram castrados na

de os estudantes conhecerem na prática o

campanha, entre felinos e caninos, machos e

futuro da profissão.

fêmeas.

Com ampla infraestrutura, cães, gatos,

Por meio do convênio da Unifeob com a

equídeos e ruminantes (bovino, ovino e

USPA (União Sanjoanense de Proteção Ani-

caprino) são atendidos por médicos vete-

mal), em 2020, 16 animais foram atendidos.

rinários. No Hospital Veterinário são reali-

Além de contribuirmos com a comunidade,

zados os seguintes exames: ultrassom; raio

esses animais são atendidos pelos apri-

x; hemograma; bioquímica sérica; urinálise;

morandos do Hospital Veterinário, pelos

curva glicêmica; exames de fezes; biopsia;

estudantes e estagiários do curso, contri-

citologia e necropsia.

buindo para o desenvolvimento acadêmico

emergência.
O Hospital Veterinário da UNIFEOB atua em
parceria com o Centro de Zoonoses de São

e profissional.
Também são realizados procedimentos
como: consultas; cirurgias em geral (ce-

Também ao longo de 2020, 39 animais fo-

sária, castração, cólica equina); consul-

ram atendidos gratuitamente como atividade

tas oftálmicas; laparoscopia em equinos;

pedagógica da unidade de estudo de Clínica

exame andrológico; inseminação artificial;

Médica de Pequenos Animais para os estu-

tratamento odontológico; retirada de es-

dantes dos módulos 5 e 6, turmas A e B do

pinho de ouriço e tratamento de feridas. O

curso Medicina Veterinária.
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Público
EXTERNO
Durante as aulas práticas de Clínica Médica de Grandes Animais, os estudantes da
graduação e do programa de aprimoramento
do Curso de Medicina Veterinária, junto com
os professores

responsáveis pela unidade,

atenderam gratuitamente a equinos e ruminantes com diversas suspeitas clínicas. Ao
longo do semestre, 3 animais foram atendidos, assim, obtivemos êxito na atividade
pedagógica da unidade de estudo de Clínica
Médica de Grandes Animais para os estudantes dos módulos 5 e 6, turmas A e B do
curso Medicina Veterinária.
Durante o mês de setembro de 2020, São
João da Boa Vista passou por um sério período de seca, o que fez seus arredores ficarem
suscetíveis às queimadas. A comunidade de
São João e Águas da Prata se mobilizou para
ajudar a conter os incêndios, que se alastraram. A Unifeob montou um Hospital de
Campanha nos arredores do local e disponibilizou o atendimento do Hospital Veterinário
para animais que sofreram com os incêndios.
Foram atendidos gratuitamente, aproximadamente, 25 animais.
Durante o mês de outubro, foram realizadas
12 consultas com realização do diagnóstico
de câncer de mama; 10 mastectomias; 1 quimioterapia e 30 ouvintes da live.
Durante o mês de novembro tivemos em
média 11 consultas para avaliação do sistema
reprodutor masculino a fim de diagnosticar
doenças prostáticas e 40 ouvintes da live.
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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 desenvolvi-

Ações de 2020:
•

do estudante.

mento intelectual e técnico dos universitários,
pós-graduandos e egressos.

Projeto de Egressos com foco na jornada

•

Verificação da higienização das bases de ex
ex alunos - processo iniciado pelo Marketing.

Em 2020, aconteceu a virtualização total de

•

Atualização do Site do Conexão – processo

todo o setor Conexão, objetivando a seguran-

junto ao TI e à empresa que está construindo

ça e a agilidade no atendimento. A equipe foi

nosso site institucional.

dividida para atender a todos os processos
institucionais realizados pelo departamento da

•

Início do projeto de podcast com egressos.

•

Participação com a U.Experience em

seguinte forma: 3 colaboradores para atendi-

congressos para professores e estudantes

mento a estágios; 1 colaborador para atendi-

internacionais.

mento à Responsabilidade Social; 1 colaborador

•

para atendimento a Carreiras; 2 colaboradores
para atendimento a egressos, 1 colaborador
para início de ação de planilhas de contatos.

“Wechamp” do game Valorant.
•

Na Área Conexão, uma profissional de Recursos

Hackathon Unifeob, que contou com cerca
de 150 inscritos de diversos lugares do país.

•

AÇÕES DE
CARREIRAS

Criação do campeonato de E-sports

•

Ciclo de Webinars de Carreiras Unifeob.
Coordenação do Programa Alunos Tutores
de Tecnologia Google for Education, com
cerca de 270 inscritos (recorde nacional).

•

Projeto Cartas da pandemia.

Humanos auxilia os estudantes com o direcionamento de carreiras.
Estudantes atendidos

Entre entrevistas, preparação de currículos e
sessões de coach, os estudantes são atendidos individualmente, de forma remota, devido
à pandemia, além de palestras sobre Linkedin,
coaching e desenvolvimento de currículos.

Estudantes atendidos JIVOCHAT (estágio)
Novos contratos e convênios
Vagas de emprego e estágio divulgadas
Termos de Compromisso de Estágio

5.090
1.221
230
118
906
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Responsabilidade
SOCIAL
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 2020, participamos ajudando o Banco de Sangue de São João da Boa Vista-SP.

DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA
Muitos 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, com doações
juntamente a outras instituições da cidade, para a assistência social.

PROJETO LAR SANTO ANTÔNIO
A Unifeob realiza várias ações 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.
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PROGRAMA DE BOLSAS SANTANDER
Graduação - 1° Semestre de 2020
Foi realizado um edital com 8 bolsas para estudantes matriculados nos cursos da Unifeob, que
concorreram ao auxilio de R$300,00 reais mensais por 12 meses para ajuda de custos acadêmicos, no ano de 2020.
Programa de Bolsas Santander Superamos Juntos - Edição 2020
No ano de 2020, as Bolsas Internacionais foram transformadas em Bolsa Superamos Juntos,
auxiliando 3 estudantes com o pagamento de mensalidades. O valor da bolsa foi de R$4000,00
para cada estudante.
Programa de Apoio ao Projeto Acadêmico de Acessibilidade Digital Via Celular
No final do ano de 2020, foi aberto um edital em para mais um processo seletivo para
concessão de 50 (cinquenta) “SIM CARDS” (Chip de Celular) com um pacote de dados com
6 meses de funcionamento + Chamadas de voz ilimitadas para qualquer DDD, fixo ou móvel +
5GB de Internet em alta velocidade por mês + Navegação gratuita nos seguintes aplicativos:
Whatsapp, Internet Banking do Santander, Blackboard, Plataforma U-life e o Portal da Universia
para utilizar por 6 (seis) meses, sem custo para os estudantes, em parceria com o Banco Santander.

PARCERIAS E CONVÊNIOS INTERNACIONAIS
Em 2020, foram firmadas parcerias e convênios com com o Instituto Politécnico de Setúbal em
Portugal e Universidade de Extremadura na Espanha.
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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 2020.

2020

2019

46.500.189

46.733.939

Outras receitas

377.908

127.092

Recursos públicos contabilizados como receita

183.845

281.840

47.061.942

47.142.871

(6.299.515)

(8.031.793)

(10.083.972)

(10.153.682)

(1.826.509)

(2.768.582)

(18.209.996)

(20.954.057)

28.851.946

26.188.814

(3.027.390)

(2.689.978)

25.824.55

23.498.836

701.760

882.570

8.761

147.756

625.416

698.153

27.160.493

25.227.315

15.231.905

17.379.060

154.348

117.014

4.831.258

4.864.341

544.558

481.315

6.398.424

2.385.585

27.160.493

25.227.315

Receita
Receitas das atividades

Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtos, serviços, mercadorias
Serviços de terceiros
Materiais, energia e outros

Valor adicionado bruto
Retenções
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido
Valor adicionado transferido
Receitas financeiras
Doações recebidas
Aluguéis recebidos de terceiros
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
2020

Empregados (as)

VALOR (R$)

QUANT.

VALOR (R$)

QUANT.

12.377.112

490

14.615.184

519

545.030

75

454.821

109

9.463.261

—

9.593.914

—

—

56,29 vezes

—

14,64 vezes

922.234

490

906.961

519

868.493

220

630.678

216

17.798

39

37.150

48

—

-

—

—

896.305

365

782.046

352

29.865

285

26.806

520

Estagiários (as) remunerados /
não remunerados
Terceirizados/autônomos

2019

Relação entre a maior e a menor
remuneração na empresa
Gastos com encargos sociais
Gastos com alimentação
Gastos com transporte
Gastos com previdência privada
Gastos com saúde
Gastos com medicina do trabalho
Gastos com educação

1.284.167

101

1.316.735

121

Gastos com cultura

43.052

430

178.129

872

Gastos com capacitação
e desenvolvimento profissional

43.622

334

135.738

290

—

—

—

—

Gastos com auxílio-creche

3.2 COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
2020

2019

430

409

Total de admissões

81

63

Total de demissões

60

68

Total de estagiários no final do período

37

55

Total de empregados com necessidades
especiais no final do período

6

6

Nº de negros(as) que trabalham na Instituição

11

8

Total de prestadores de serviços terceirizados
no final do período

3

3

Total de homens que trabalham na empresa

189

182

Total de mulheres que trabalham na empresa

241

227

1

4

Total de empregados no final do exercício

Acidentes de trabalho

88

3.3 EMPREGADOS NO FINAL DO EXERCÍCIO POR FAIXA ETÁRIA
2020

2019

2

—

De 18 a 35 anos

164

163

De 36 a 60 anos

228

213

Acima de 60 anos

36

33

*Primeiro emprego

12

37

Menores de 18 anos

3.4 EMPREGADOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE
2020

2019

Não alfabetizados

1

1

Com ensino fundamental incompleto

9

11

Com ensino fundamental

30

28

Com ensino médio/técnico

83

79

Com ensino superior

63

63

244

227

Pós-graduados (as)

3.5 OCUPANTES DE CARGOS DE CHEFIA
2020

2019

Masculino

44%

36%

Feminino

56%

64%

*Negros

0%

0%

3.6 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
2020

2019

Nº de processos trabalhistas movidos contra a entidade

7

9

Nº de processos trabalhistas julgados procedentes

3

9

Nº de processos trabalhistas julgados improcedentes

0

—

8.778

—

Valor total de indenizações e multas pagas por
determinação da Justiça
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4 INTERAÇÃO DA ENTIDADE
COM O AMBIENTE EXTERNO
4.1 INVESTIMENTOS
2020

2019

VALOR (R$)

QUANT.

VALOR (R$)

QUANT.

34.600

14.859

174.070

17.413

Educação, exceto a de
caráter ambiental
Cultura

-

1.641

15.650

2.411

Saúde e saneamento

12.840

10.033

14.945

14.240

Esporte e lazer (exceto patrocínio
com finalidade publicitária)

39.142

17

63.900

21

—

—

—

—

20.287

906

11.052

1.385

—

—

—

—

43.935

1.218

19.877

1.916

Alimentação
*Geração de emprego e renda
*Inclusão digital
*Garantia de direitos

4.2 INTERAÇÃO COM CLIENTES
2020

2019

VALOR (R$)

QUANT.

VALOR (R$)

QUANT.

—

4.913

—

4.671

6.402.736

713

6.970.807

652

220.354

20

185.042

21

Nº de reclamações recebidas
diretamente na entidade

—

61

—

81

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

—

1

—

1

Nº de reclamações recebidas por meio da Justiça

—

Nº de reclamações atendidas em
cada instância arrolada

—

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

—

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

—
2

2
—

—

1

—

1

—

—

(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 *
2020

2019

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
2020

2019

VALOR (R$)

QUANT.

VALOR (R$)

QUANT.

1.200

0,82 ha

1.000

1,2 ha

10.000

10 ha

8.000

11 ha

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

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, 56 anos transformando
pessoas para serem empreendedoras
e protagonistas.

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

