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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. 

Nosso grande objetivo é moldá-lo profi ssio-

nalmente, 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 Proje-

to Pedagógico não tem a função de avaliar o 

estudante, e, sim, desenvolver com ele com-

petências e habilidades, que serão necessárias 

para sua vida, tanto pessoal como profi ssional. 

E, para isso, investimos sempre em nosso cor-

po docente, para que ele esteja preparado. 

Visamos sempre o aprimoramento pedagó-

gico dos professores, pois levamos em consi-

deração o ritmo acelerado das mudanças do 

mercado.

Somos uma instituição de tradição, mas man-

temos nosso olhar atento ao presente e ao 

futuro, pois aprendemos todos os dias muito 

mais do que ensinamos.

JOSÉ ROBERTO
ALMEIDA JUNQUEIRA



CYRO GILBERTO 
N. SANSEVERINO

Presidente do 
Conselho Curador

Palavra do
CONSELHO
CURADOR

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-

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 fi nalidades sociais da instituição e ga-

rantir que elas sejam cumpridas. Também é 

nossa função fi scalizar e deliberar, mas além 

disso, estamos à disposição de uma institui-

ção que valoriza a comunidade em que está 

inserida, por meio de projetos sociais. 

Projetos como Equoterapia, Projeto Universi-

dade da Terceira Idade, que serão apresenta-

dos neste levantamento, assim como atendi-

mentos no Hospital Veterinário, na Clínica de 

Fisioterapia, que envolvem corpo docente e 

discente na atuação prática da profi ssão. 

Trabalhos como esses, que são frutos de 

um Projeto Pedagógico com formação ba-

seada em competências técnicas e atitudi-

nais, com o intuito de oferecer um ensino 

superior de qualidade e formar profi ssionais 

de excelência. 

Nas próximas páginas, apresentamos todo 

o Universo de Oportunidades que a Unifeob 

proporciona aos estudantes, professores, 

colaboradores e à comunidade. 



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 

trabalhar em prol do conhecimento 

e da educação. Um grupo liderado 

por um homem determinado deu 

início, em 1966, à faculdade de Di-

reito em São João da Boa Vista – SP.

Desde então, o atual Centro 

Universitário Fundação de Ensino 

Octávio Bastos só expande e disse-

mina seu propósito de formar 

gerações de profi ssionais em 

diversas áreas. 

A história da instituição se funde

com a dos estudantes e colabora-

dores, retratando o progresso 

de toda a sociedade.

Nossa
HISTÓRIA

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

ABERTURA DO 

CURSO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA

TORNOU-SE CENTRO

UNIVERSITÁRIO

LANÇAMENTO DO 

UNIFEOB ONLINE

NOTA 4 NO IGC 
(ÍNDICE GERAL DE CURSOS),

PRINCIPAL INDICADOR DE 

QUALIDADE ATRIBUÍDO 

PELO MEC

ABERTURA DO

POLO DE POÇOS 

DE CALDAS

ABERTURA DOS POLOS 

DE ARARAS E MOGI GUAÇU

FILIAÇÃO À ABRUC 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DAS INSTITUIÇÕES 

COMUNITÁRIAS DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR)

ABERTURA DOS 
CURSOS 
DE ADMINISTRAÇÃO E 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

1966

1987

2003

2014

2017

2018

2019

2004

1973

ABERTURA DA 

FACULDADE DE 

FILOSOFIA, CIÊNCIAS 

E LETRAS

1971

INÍCIO DA 
FUNDAÇÃO 

SANJOANENSE 
DE ENSINO

1965
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Nosso
PROPÓSITO

VISÃO
Ser referência em educação 
e serviços com resultados 

fi nanceiros.

MISSÃO
Transformar pessoas 
para serem empreendedoras 

e protagonistas.

VALORES
Sustentabilidade, transparência 
nas relações, rede colaborativa 
e comprometimento.
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Atualmente, o Centro Universitário Fundação de Ensino Octá-

vio 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 ver-

dadeira cidade universitária e contam com a estrutura da Central 

de Relacionamento, Central Acadêmica e Administrativa, além do 

complexo de laboratórios, Hospital Veterinário, Praça de alimenta-

ção 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 

m  de área construída, destinados ao estudo do Agronegócio, 

além de atender a projetos de pesquisas e projetos sociais, de-

senvolvidos 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.

Infraestrutura 
INSTITUCIONAL
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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-peda-

gógicas 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  

São João da Boa Vista – SP.

Campi

Fazenda Escola

Unidades Acadêmicas

Anfiteatros e Auditórios

Clínicas

Laboratórios

Oficinas didáticas

Salas de aula

Salas de ensino prático

Informática
(máquinas Laboratórios)

1

1

6

2

2

43

5

86

17

400

2

1

4

2

2

43

5

85

17

400

ESTRUTURA
INSTITUCIONAL

ESTRUTURA
DE APOIO

2
0

2
1

2
0

2
0
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POLO POÇOS DE CALDAS

O espaço conta com infraestrutura diferen-

ciada, 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 conte-

údos EaD, mas também aulas presenciais, 

além de laboratórios referentes a esses cur-

sos, onde os estudantes poderão ter aulas 

práticas. Localizado à rua José Colombo, 

430, lote do Morro do Ouro.
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A biblioteca da Unifeob é ampla e moderna e está de portas aber-

tas para receber os estudantes de todos os cursos da instituição.

A estrutura possui salas de estudo em grupo e estações individu-

ais, 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. 

Entre as principais publicações de diversas áreas de especializa-

ção, temos direito, ciências sociais aplicadas, saúde, 

negócios, agronegócio etc.

BIBLIOTECA PEARSON

A biblioteca virtual da Pearson é uma plataforma de livros digitais 

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

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

ABNT

A ABNT é uma plataforma de normas técnicas de áreas do co-

nhecimento, utilizada na Unifeob pelos cursos de Engenharia Civil 

e Arquitetura e Urbanismo, disponível na Área do 

Aluno, na intranet. 

Sistema Integrado de
BIBLIOTECAS

Total de Acessos                       2.556 

Total de Usuários                             1.849

Total de Acessos           9.072

Total de Usuários                            4.980

Total de Acessos           78

Total de Usuários                                  56

BIBLIOTECA 
MANTIQUEIRA 2.211 4.830

Número de 
Empréstimos 2

0
2

1

2
0

2
0

NÚMERO DE
EMPRÉSTIMOS

BIBLIOTECA 
MANTIQUEIRA 10.156 9.269

Número de 
Títulos 2

0
2

1

2
0

2
0

NÚMERO 
DE TÍTULOS

BIBLIOTECA 
MANTIQUEIRA 27.060 26.484

Número de 
Exemplares 2

0
2

1

2
0

2
0

NÚMERO DE 
EXEMPLARES
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A Área de Recursos Humanos na Unifeob 

subdivide-se da seguinte forma:

RELAÇÕES TRABALHISTAS

Com uma atuação voltada para a administração de 

pessoal, contempla folha de pagamento, benefícios, 

sistema cadastral, controle de documentos, cartão de 

ponto, processo de admissão e demissão, impostos 

trabalhistas e todas as outras frentes que envolvem o 

cumprimento da legislação trabalhista e convenções.

GENTE & GESTÃO

Estrutura voltada para o Desenvolvimento Organiza-

cional, no sentido de criar e manter condições favo-

ráveis de clima e cultura aos nossos colaboradores, 

por meio de processos e políticas estruturadas em 

atração e seleção de talentos, treinamento e desen-

volvimento, avaliação de desempenho, carreiras e 

remuneração, comunicação interna, ações de reco-

nhecimento e sistema gerencial de indicadores. 

Estas são as principais frentes para agregar valor às 

pessoas, fortalecer o negócio e contribuir para a mis-

são de “Educar gerações, atuar na comunidade com 

responsabilidade social e infl uir no desenvolvimento 

nacional, valorizando a ética, a cidadania, a liberdade 

e a participação. ”

MEDICINA DO TRABALHO

A Área de Medicina Ocupacional na Unifeob lida com 

a relação entre os nossos colaboradores e natureza 

de seu trabalho, visando não somente a prevenção 

dos acidentes e das doenças de trabalho, mas a pro-

Relações com o 
PÚBLICO INTERNO

moção da saúde e da qualidade de vida. 

Tem por objetivo assegurar ou facilitar 

aos colaboradores a melhoria contínua 

das condições de saúde, nas dimensões 

física e mental, e a interação saudável 

entre as pessoas e, estas, com seu am-

biente social e o trabalho. Desta forma, 

é responsável pela realização de todos 

os exames procedimentais, como de 

admissão, periódicos e demissionais, as-

sim como realizar o Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO), o Progra-

ma de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), dentre outros, que, articulados, 

integram o escopo de atuação da Área 

de Medicina Ocupacional na Unifeob. 

Exame 
Admissional

Exame 
Periódico

Exame 
Demissional

Mudança 
de Função

Retorno 
ao trabalho

TOTAL

114

210

107

11

13

455

ATENDIMENTOS DO 
SETOR DE MEDICINA 
OCUPACIONAL
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• PLANO DE SAÚDE

• PLANO ODONTOLÓGICO

• VALE-TRANSPORTE

• VALE-ALIMENTAÇÃO

• AUXÍLIO-CRECHE

• SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS

• EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

• GINÁSTICA LABORAL E MASSOTERAPIA

• BOLSA DE 100% PARA GRADUAÇÃO SÃO CONCEDIDAS PARA COLABORADORES COM MAIS DE 3 ME-

SES DE CONTRATO CLT, DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.

• BOLSA 100% PARA GRADUAÇÃO SÃO CONCEDIDAS PARA CÔNJUGE E FILHOS, DESDE QUE DECLARA-

DOS COMO DEPENDENTES NA ÚLTIMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA 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 DESPESAS COM MATERIAL E LOGÍSTICA (REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM, DESLO-

CAMENTO ETC.).

• BOLSA DE ATÉ 50% EM CURSOS SUPERIORES (GRADUAÇÃO E PÓS) NÃO OFERECIDOS PELA UNIFEOB 

(RESTRITO A COLABORADORES A PARTIR DE 12 MESES DE REGISTRO). 

• 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 MATRÍCULA E 

OS CUSTOS DE DESLOCAMENTO, HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES.

• CONVÊNIO COM AS EMPRESAS (PROGRAMA DE PARCERIAS UNIFEOB), OFERECIMENTO DE DESCON-

TOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS EM EMPRESAS DE DIVERSOS SEGMENTOS (BELEZA; ESPORTE; ENTRETE-

NIMENTO; EDUCAÇÃO; GASTRONOMIA; ELETRO-ELETRÔNICOS; AUTOMOBILÍSTICO ETC.).

Remuneração e  
BENEFÍCIOS

A instituição disponibiliza aos seus colaboradores:
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A instituição conta com 198 

funcionários e oferece opor-

tunidades para qualifi cação 

por meio de cursos/treina-

mentos e apoio para realiza-

ção de cursos de graduação 

e de pós-graduação.

Corpo
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Sem Escolarização/
Ensino Fundamental Incompleto

Ensino Fundamental Completo

Ensino Médio Completo

Graduado

Especialista

Mestre

Doutor

TOTAL

GRAU DE 
FORMAÇÃO Nº

PESSOAS
Nº

PESSOAS% %

2021 2020

11

21

92

43

22

8

1

198

10

30

83

56

22

8

1

210

6%

11%

46%

22%

11%

4%

1%

100%

5%

14%

40%

27%

10%

4%

0%

100%

Até 3 salários mínimos

De 3 a 7 salários mínimos

De 7 a 10 salários mínimos

Mais de 10 salários mínimos

TOTAL

FAIXA 
SALARIAL Nº

PESSOAS
Nº

PESSOAS% %

2021 2020

169

27

0

2

198

178

30

0

2

210

85%

14%

0%

1%

100%

85%

14%

0%

1%

100%

De 0 a 4 anos

De 5 a 9 anos

De 10 a 14 anos

De 15 a 19 anos

De 20 a 24 anos

25 anos ou mais

TOTAL

TEMPO
DE SERVIÇO Nº

PESSOAS
Nº

PESSOAS% %

2021 2020

140

26

6

6

7

13

198

127

36

6

12

14

15

210

71%

13%

3%

3%

4%

7%

100%

60%

17%

3%

6%

7%

7%

100%

Masculino

Feminino

TOTAL

GÊNERO
Nº

PESSOAS
Nº

PESSOAS% %

2021 2020

69

129

198

80

130

210

35%

65%

100%

38%

62%

100%
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A instituição conta com 

222 profi ssionais docentes, 

e oportuniza sua capacitação, 

em especial por intermédio 

de programas de incentivo à 

pós-graduação e atualização.

Graduado

Especialista

Mestre

Doutor

TOTAL

GRAU DE
FORMAÇÃO Nº

PESSOAS
Nº

PESSOAS% %

2021 2020

79

97

89

27

222

7

93

87

33

220

4%

44%

40%

12%

100%

3%

42%

40%

15%

100%

De 0 a 4 anos

De 5 a 9 anos

De 10 a 14 anos

De 15 a 19 anos

De 20 a 24 anos

25 anos ou mais

TOTAL

TEMPO
DE SERVIÇO Nº

PESSOAS
Nº

PESSOAS% %

2021 2020

104

58

18

17

10

15

222

95

58

25

21

8

3

220

47%

26%

8%

8%

5%

7%

100%

43%

26%

11%

10%

4%

6%

100%

Corpo
DOCENTE
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Atividades com o 
PÚBLICO INTERNO

CARTÃO ELOGIO - ELETRÔNICO

OBJETIVO

 É a oportunidade de reconhecer um colega de trabalho que lhe surpreendeu por uma entrega, tra-

balho ou atitude surpreendente, enviando um Cartão Elogio para expressar sua admiração. Quatro

pessoas foram premiadas através de um vale - iFood no valor de R$ 200,00 durante o ano de 2021.

PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES (ADMINISTRATIVOS E DOCENTES).

GANHADORES: 12° CAMPANHA (TAMIRES LOPES CAMARGO); 11° CAMPANHA (LÍVIA M. LOURENÇO DE SOU-

ZA); 10° CAMPANHA (EDER CAMARGO); 09° CAMPANHA (FELIPE POSSIDÔNIO DE SOUZA);

INVESTIMENTO: R$ 800,00

APOIO E ACOLHIMENTO AOS COLABORADORES 

QUE ENFRENTAM SITUAÇÕES DIFÍCEIS

OBJETIVO

Apoiar nossos colaboradores diante a momentos difíceis. A cada falecimento, enviamos uma coroa

de fl ores com a condolência da Instituição. Durante o ano pandêmico, com a impossibilidade da rea-

lização de velórios, enviamos para casa dos colaboradores uma linda orquídea branca para demons-

trar nosso apoio, juntamente com uma mensagem carinhosa.

PARTICPANTES: 20 COROAS/ORQUÍDEAS FORAM ENVIADAS. 

INVESTIMENTO: R$ 4.269,00

KIT MATERNIDADE 

OBJETIVO

Celebrar a vida é sempre uma dádiva e não poderia ser diferente em relação aos bebês dos cola-

boradores que nasceram durante o ano. Desta forma, a área de Gente & Gestão prepara uma cesta 

deprodutos para o bebê recém-nascido e entrega aos pais.

PARTICIPANTES: ONZE PAPAIS/MAMÃES RECEBERAM O MIMO.

INVESTIMENTO: R$ 2.013,00.

22
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Atividades com o  
PÚBLICO INTERNO

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO

Treinamentos e capacitações realizadas durante o ano para o desenvolvimento dos colaboradores, 

alinhados aos propósitos da Instituição. 

O total de horas em treinamentos foi de 13.910 horas e 20 minutos.

PARTICIPANTES DURANTE O ANO: 334 COLABORADORES.

ALINHAMENTO COM O TIME DE RELAÇÕES TRABALHISTAS

OBJETIVO

Alinhamento de algumas demandas da área e desenvolvimento de competências como: comunica-

ção, trabalho em equipe e relacionamento interpessoal, para isso, realizamos algumas dinâmicas e 

discussões para abordar os assuntos.

PARTICIPANTES: QUATRO COLABORADORES.

INVESTIMENTO: R$ 120,00.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

OBJETIVO

 Homenagear, com uma singela lembrança, todas às mulheres que trabalham no Unifeob pelo dia 

internacional da Mulher. Este ano, no dia 08/03, devido ao isolamento social convidamos uma con-

sultora de moda e estilo Jéssica Dearo para uma oficina, cujo objetivo foi explanar sobre possíveis 

combinações e como as mulheres podem otimizar o guarda-roupa.

PARTICIPANTES: TODAS AS COLABORADORAS E PROFESSORAS.

INVESTIMENTO: R$ 200,00. 

CAFÉ COM O RH

OBJETIVO

Durante o período de agosto a dezembro foi promovido um café com a intenção de integrar as áreas 

com o time de Gente & Gestão. Durante o café, são realizados momentos de acolhimento e abertura 

para sugestões ou melhorias.

PARTICIPANTES: TODOS AS ÁREAS.

INVESTIMENTO: R$ 3.971,17.
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CICLO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

OBJETIVO

Promover um ciclo com temas de relevância para os colaboradores para desenvolvimento pessoal

e consequentemente profissional. Os temas trabalhados durante o ano de 2021 foram: Vivendo o 

Hoje; Crenças no Ambiente de Trabalho; Psicologia Positiva; Sentido da Vida no Trabalho.

PARTICIPANTES: MÉDIA DE 60 COLABORADORES POR EVENTO.

NOVEMBRO AZUL 

OBJETIVO

Durante o mês de novembro, realizamos algumas ações de conscientização em referência ao “câncer 

de próstata”. Ações: Wallpaper; Comunicação Interna em Azul; Palmeiras iluminado em tom de azul; 

Endomarketing explicativo sobre o “câncer de próstata e a importância da realização dos exames”.

PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES, PROFESSORES E COMUNIDADE. 

DIA DAS MÃES 

OBJETIVO

Homenagear nossas queridas mamães que se dedicam à Unifeob diariamente. Contribuir com o

sentimento de pertencimento e valorização, bem como promover a motivação. No dia 09/05 foi 

realizado um vídeo com as mamães para abordar sobre a missão de como é ser mãe e os filhos 

abordaram como é tê-las como mãe, o que gerou diversas emoções nas convidadas. 

PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES E, EM ESPECIAL, OS HOMENAGEADOS. 

AÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 

(KITS AOS COLABORADORES) 

OBJETIVO

Entrega de kits aos professores da Unifeob que gradualmente retornam às atividades presenciais no 

Campus Mantiqueira a fim de que possam se prevenir contra o contágio do COVID – 19. 

O Kit é composto por: 1 squeeze; 2 máscaras; álcool em gel e pano para limpeza da mesa de trabalho.

INVESTIMENTO: R$ 355,00. 

QUANTIDADE: 150 KITS. 
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Atividades com o 
PÚBLICO INTERNO

DIA DOS PROFESSORES

OBJETIVO

Homenagear nossos queridos professores. Para este ano, os presenteamos com uma caderneta per-

sonalizada especialmente para nossos professores.

PARTICIPANTES: PROFESSORES DA INSTITUIÇÃO. 

INVESTIMENTO: R$ 1.398,00.

FIM DE ANO - PRESENTE DE NATAL 

OBJETIVO

Confraternizar o ano que passou e agradecer cada um dos colaboradores que se dedicaram à Uni-

feob é uma das premissas da área de RH no fi m de ano, no entanto, devido a Pandemia, algumas 

ações não se tornaram possíveis. Desta forma, o valor que seria gasto com festa de fi m de ano foi 

convertido em um cartão Alelo – Cesta de Natal e entregue a todos os professores e colaboradores 

da IE como forma de gratidão, além do cartão Alelo, tivemos um lindo cartão de Natal.

Os valores concedidos em cada cartão variam conforme faixa salarial, sendo: Salários de 0 a R$ 1,500 

=R$ 150, 00 de crédito; Salários de R$ 1,500, 01 a R$ 3.500 = R$ 120,00 de crédito; Salários de R$ 

3.500, 01 a mais = R$ 100,00 de crédito.

PARTICIPANTES: TODOS OS COLABORADORES E PROFESSORES. 

INVESTIMENTO: TOTAL DE R$ 54.694,00, SENDO R$ 52.130,00 DE RECARGA; R$ 564,00 DE CUSTOS DE ENVE-

LOPE E ADESIVO, R$ 600,00 DE IMPRESSÃO DE CARTÕES E R$ 1400,00 DE CUSTOS DE CORREIOS.
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CENTRAL DE RELACIONAMENTO

A Central de Relacionamento, localizada no Campus Mantiqueira, foi criada em 1 de agosto de 

2016, com o objetivo de atender as necessidades dos estudantes, centralizando todos os setores 

de atendimento ao aluno.

 

Hoje, a Central de Relacionamento engloba os seguintes setores: Benefícios, Cobrança, Recebimen-

tos, Registro Acadêmico, Atendimento Presencial e Virtual. O atendimento presencial é realizado 

através de senha retirada no totem. Possuímos 02 estações de atendimento no período da manhã 

e 05 no período da tarde e da noite. A equipe está estruturada da seguinte maneira: 

Atendimento: 11 Atendentes, sendo 6 no campus Mantiqueira, 02 no polo de Poços de Caldas, 01 no 

polo de Mogi-Guaçu e 01 no polo de Araras 01 na Fazenda Escola. 01 supervisora de atendimento.

Cobrança e Benefícios: 7 Colaboradores e 1 Supervisor.

O atendimento é feito das 8:00h às 22:00h e aos sábados das 8:00h às 12:00h.

Durante o ano de 2021 realizamos cerca de 1400 atendimentos presenciais, 6.000 atendimentos 

virtuais e 200 atendimentos via telefone.

ÁREA COMERCIAL

A Área Comercial consiste em ações voltadas para a conversão de candidatos que participaram 

dos processos seletivos. 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 Deve-

lopment 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

e plataformas (JivoChat)

• Atendimento a candidatos via sistema

(Atendimento Virtual)

• Organização do Vestibular Tradicional e Agendado

• Apoio no lançamento de notas do Vestibular nas Escolas

• Conversão de candidatos aprovados

nos processos seletivos

• Reagendamento do vestibular para candidatos

reprovados ou que faltaram à prova 

• Cadastro das atividades realizadas e programadas

no CRM (Rubeus)

• Engajamento com os candidatos via e-mail

• Engajamento com os candidatos via SMS

• Aquecimento da base de leads para

conversão em convocados
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2º SEMESTRE TOTAL

Inscritos

Matriculados

Ações realizadas 
(telefone, e-mail e WhatsApp)

E-mail’s de automação enviados

SMS de automação enviados

1.014

227

13.590 

8.018

5.146

1º SEMESTRE TOTAL

Inscritos

Matriculados

Ações realizadas
(telefone, e-mail e WhatsApp)

E-mail´s de automação enviados

SMS de automação enviados

3.224

972

74.441

25.933

13.795

GRADUAÇÃO 2021

ANUAL TOTAL

Quantidade de inscritos

Quantidade de matriculados

Ações realizadas
(telefone, e-mail e WhatsApp)

E-mail´s de automação enviados

SMS de automação enviados

247

43

2.557

1.462

1.320

PÓS-GRADUAÇÃO 2021

TOTAL DE LEADS
GRADUAÇÃO

12.921

Tenho Interesse

Quero minha Consultoria

Dúvidas

Sondagem profissional

Ação ENEM 

CRM
(Base importada e cadastro de 
consultoras)

545

12

47

1.396

4.889

6.032

CONTATOS TRABALHADOS 
EM CRM PARA GRADUAÇÃO

TOTAL DE LEADS
PÓS-GRADUAÇÃO

8.428

Tenho Interesse

JivoChat

Formulários e Landing pages de 
campanha de marketing

CRM
(Base importada e cadastro de 
consultoras)

E-mail´s respondidos 
(Tenho interesse, Ligamos para você e 
Agende uma visita)

65

1.772

860

1.000

4.731

CONTATOS TRABALHADOS EM CRM 
PARA PÓS-GRADUAÇÃO

METAS E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

A Área Comercial trabalha com metas e fechamento de ciclo, dividas mensalmente e fi nalizadas 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 fi m do ciclo.

Devido ao fechamento mensal, não há mais remuneração por ciclo, exceto na captação do meio do ano, 

que é menor. As demais serão trabalhadas por ciclo, com início em maio e fi nal em setembro.

• Atendimento e apoio para solicitação de

documentação faltantes na matrícula

• Abertura de processos seletivos de 

graduação e pós-graduação

• Apoio na prospecção de metas da 

Graduação e Pós-Graduação;

• Análise de mercado (pesquisa de mensalidades das

concorrentes) para a graduação e pós-graduação
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BENEFÍCIOS AOS ESTUDANTES
A Instituição ofertou, em 2021, um total de 288 bolsas de estudo vinculadas ao PROUNI -  Pro-

grama Universidade para Todos, sendo 105 integrais e 183 parciais tendo, no total, 345 estudantes 

beneficiados, sendo 158 bolsistas integrais e 187 bolsistas parciais de 50%, além de manter con-

vênios com órgãos públicos e privados para auxiliar estudantes na obtenção de gratuidades e de 

financiamentos estudantis.

CRÉDITOS ESTUDANTIS 

No contexto de ajudar seus estudantes a transformarem suas vidas por meio da educação que a 

FEOB lançou o programa BOLSAS SIM, que tem como objetivo diminuir a evasão de alunos por 

conta da crise gerada pelo COVID-19, auxiliando-os com o diferimento das mensalidades. Através 

do programa BOLSAS SIM os alunos da FEOB 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. Em 2021, 191 alunos 

ingressantes foram beneficiados com o programa

O programa de financiamento institucional emergencial, Estamos com você, avaliou individual-

mente os casos para verificar como a Unifeob poderia contribuir por meio de uma ferramenta de 

garantia e acolhimento aos nossos estudantes.

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 ativi-

dades esportivas, como voleibol, futsal, judô, natação, entre outras. No ano de 2021, não foram 

concedidas novas bolsas.
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Bolsa PROUNI (Integral)

Bolsa PROUNI (Parcial)

Bolsas Próprias

TOTAL

BOLSA
QUANT. QUANT.VALOR (R$) VALOR (R$)

2021 2020

158

187

319

664

125

214

341

680

2.263.800

1.470.830

2.887.341

6.621.971

1.839.037

1.647.105

2.916.594

6.402.736

Número de alunos matriculados

Bolsas integrais Prouni

Bolsas integrais (recursos próprios)

Bolsas integrais (Pós graduação strictu sensu)

Outros tipos de bolsas integrais (Escola da Família)

Bolsas parciais 50% Prouni

Bolsas parciais 50% (recursos próprios)

Bolsas parciais 50% (Pós graduação strictu sensu)

Outros tipos de bolsas parciais (Bolsas Diversas)

Benefícios (especifi car o tipo)

EDUCAÇÃO SUPERIOR
QUANT. QUANT.VALOR (R$) VALOR (R$)

2021 2020

4976

158

161

0

13

187

2

0

143

0

4913

116

169

0

33

207

2

0

128

0

60.428.767

2.263.800

1.974.862

-

100.929

1.470.830

18.558

-

792.991

-

58.804.663

1.839.037

1.777.519

-

240.127

1.647.105

18.558

-

880.390

-

FIES

SIM (crédito estudantil próprio)

FADE (crédito estudantil privado)

Pra Valer (crédito estudantil privado)

CRÉDITO
ESTUDANTIL QUANT. QUANT.VALOR (R$) VALOR (R$)

2021 2020

322

575

00

162

468

752

01

236

4.144.800

1.131.814

-

2.699.493

 5.998.871

1.232.250

22.252

3.988.357
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PROJETO PEDAGÓGICO
A arquitetura do Projeto Pedagógico Institucional da Unifeob tem como concepção a Formação por 

Competências. Acreditamos que, além da sólida formação acadêmica e profissional, formar para o desen-

volvimento 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 con-

trário 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 asser-

tivos na tomada de decisões pessoais, profissionais e sociais. Sendo assim, a estrutura curricular dos cursos 

têm como pilares os seguintes eixos de formação:

Universo
ACADÊMICO
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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 desenvolvi-
dos 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 rea-
lização de situações concretas de trabalho, propiciando a integração dos conheci-
mentos 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, comprometimen-
to, 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 desenvolvimen-
to 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 necessi-
dades dos estudantes, proporcionando as melhores condições de desenvolvimento, 
não só para exercício profissional, mas para a sua vida.
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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 profi ssionais 

qualifi cados 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. 

PÓS-GRADUAÇÃO 

A capacitação continuada é de suma importân-

cia, tendo em vista a velocidade das mudanças 

no mercado de trabalho. 

É preciso que o profi ssional esteja atento às 

constantes atualizações de sua área e, para isso, 

a Unifeob desenvolve cursos nas áreas de 

saúde, biológicas, negócios e exatas. 

O relacionamento mantido por meio de 

parcerias com empresas possibilita a capacita-

ção de profi ssionais 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 mer-

cado. O estudante e o profi ssional podem desenvolver habilidades que vão além da graduação. 

A Unifeob disponibiliza diversos cursos para aprimoramento em diferentes áreas do conhecimento. 

GRADUAÇÃO 
PRESENCIAL 
E ONLINE

37 32

4.843 4.734

817 738

Cursos e Habilitações

Alunos Matriculados

Alunos graduados

2
0

2
1

2
0

2
0

PÓS- GRADUAÇÃO 
PRESENCIAL 
E ONLINE

10 10

94 172

Cursos lato sensu

Alunos matriculados 
lato sensu

2
0

2
1

2
0

2
0

ATIVIDADES DE ENSINO
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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 institu-

cionais.

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, educa-

ção, ciências exatas e humanas.

Em2021, foram oferecidos 14  

cursos, como Administração, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Big Data, 

Ciências Contábeis, Engenharia Agronô-

mica, Engenharia Civil, Gestão Comer-

cial, Gestão de Recursos Humanos, 

Gestão Financeira, Gestão da Tecnolo-

gia da Informação, Logística, Marketing, 

Pedagogia e Processos Gerenciais.

A Área Unifeob Online é  

responsável pela Área de Suporte Ope-

racional e Materiais, Gestão  

Pedagógica e Gestão Administrativa, 

com equipe multidisciplinar  

composta por 1 Gestor, 6 Coordena-

dores de Cursos, 1 Coordenadora de 

Tutoria, 12 Tutores, 1 Coordenador Admi-

nistrativo, 11 Docentes, 2 Assistentes e 2 

Estagiários.
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NAP – NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO

O NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao estudante Unifeob é um trabalho de prevenção e in-

tervenção 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 ofi cinas sobre temas 

relevantes para o universitário. Nos serviços de intervenção, os estudantes são atendidos indivi-

dualmente, ou em pequenos grupos, com o intuito de ajudá-los a enfrentar e superar difi culdades 

nos estudos; oferecendo apoio, se necessário, a estudantes em situação de crise e doença e outros 

fatores que interfi ram negativamente em sua aprendizagem e bem-estar. 

Podem participar todos os estudantes regularmente matriculados nos cursos da Unifeob, encaminha-

dos por coordenadores e docentes ou que busquem espontaneamente o atendimento.

Agendamentos

Atendimentos

Total de Estudantes 
participantes das 
palestras

288

227

1405

PALESTRAS E
OFICINAS 2021

Palestra  —  Como Estudar — 
Desafi os de Ser Universitário

Palestra — Obesidade Infantil e 
Aprendizagem

Ofi cina de Estimulação  
Psicopedagógica

Dinâmica de Grupo - Empatia

Palestra - Desafi os para Motivação e 
Organização

Ofi cina de Interpretação de Texto

1208

88

42

29

20

18
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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 2021 QUANT. %

Reclamações

Dúvidas

Sugestões

Elogios

Denúncia

Total

Atendimento telefônico

53

41

11

19

1

125

486 l igações

42,4

32,8

8,8

15,2

0,8

100

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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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 Desenvol-

vimento de Sistemas e Ciências Contábeis. O curso de Administração desenvolve habilidades para 

a formação do gestor, empregando novas tecnologias, empreendedorismo, criatividade em téc-

nicas 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 profi ssional inter e multidisciplinar até o fi m do curso. Atento aos 

aspectos locais e regionais, ao estudo de temas nacionais e internacionais, o profi ssional se forma 

desenvolvendo todas as capacidades exigidas na área.

ENGRENE

Em 2021, a Escola de Negócios realizou diversas ações, como o Engrene (Encontro de Gradu-

andos da Escola de Negócios), uma semana de em que os estudantes dedicam para a refl exão 

sobre importantes temas do cotidiano do mercado profi ssional, com a participação de empresas 

apresentando palestras e workshop sobre liderança, gestão, marketing, empreendedorismo, 

contabilidade, economia. 

PARTICIPARAM DO EVENTO 240 PESSOAS. 

Atividades
ACADÊMICAS
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PALESTRA DIA DO CONTADOR

Em celebração ao Dia do Contador, foi realizada uma palestra com o tema: “O dia a dia do Perito 

Judicial: Prática e mercado de trabalho”, ministrada por Matiello e Antônio Fortes.

O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 260 PESSOAS. 

INVESTIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO EM TEMPOS DE CRISE 

Palestra transmitida pelo YouTube com Fabiano Guasti Lima, professor da FEA-RP/USP, e com 

Dirceu Fernandes Batista, Coordenador e Professor da Escola de Negócios - Unifeob. 

PARTICIPARAM DO EVENTO CERCA DE 680 PESSOAS. 

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 bus-

ca 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.

ATELIÊ VERTICAL 

Ateliê de projeto composto por todos os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo organiza-

dos em grupos intermodulares com intuito de atender demandas reais de atuação do arquiteto e 

urbanista na sociedade para proporcionar experiências concretas do ofício aos estudantes.

PARTICIPARAM DO EVENTO 500 ESTUDANTES. 

Atividades
ACADÊMICAS
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VIII SEMANAU - SEMANA ACADÊMICA DE ARQUITETURA E URBANISMO

A semana acadêmica é uma semana totalmente diferenciada – organizada para oferecer pales-

tras e oficinas da área da arquitetura.

Por meio de um ciclo de palestras e oficinas voltadas para o objetivo do curso, aproximar o 

aluno da Arquitetura e Urbanismo de experiências práticas, porém experiências práticas que 

mostrem o real valor do embasamento acadêmico no exercício da função e como este embasa-

mento pode agregar diferencial na formação profissional de cada um dos alunos. Desta forma, 

através das palestras e oficinas, expor, a partir de nomes de referências, o cotidiano profissional 

aumentando assim o entendimento das áreas de atuação da arquitetura e urbanismo.

PARTICIPARAM DO EVENTO 300 PESSOAS. 

VISITA TÉCNICA DE PAISAGISMO

No dia 30 de setembro foi realizada uma visita técnica com estudantes dos módulos 2 e 8 do 

curso de Arquitetura e Urbanismo a um fornecedor de plantas na cidade de São João da Boa 

Vista, com o intuito de proporcionar uma vivência prática para auxiliar na especificação técnica 

de espécies de plantas nos projetos de paisagismo. 

PARTICIPARAM DO EVENTO CERCA DE 60 PESSOAS.

UNIVERSO UNIFEOB 

Exposição de trabalhos e atividades desenvolvidas pelos alunos ao longo dos últimos semestres, 

a fim de despertar nos alunos visitantes o interesse pela profissão. Se o interesse surgir, mostrar 

a eles um pouco do curso de Arquitetura e Urbanismo. Neste ano, foi feita uma versão online 

aberta ao público em geral, com o objetivo de aproximar os alunos do ensino médio da realida-

de universitária, mostrando a eles aquilo que o curso trabalha ao longo de 5 anos, o dia a dia dos 

alunos e o que o mercado representa para os futuros arquitetos.

PARTICIPARAM DO EVENTO 2.000 ESTUDANTES.  

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 abor-

da 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.
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O curso de Ciências Biológicas Bacharelado da Unifeob tem o intuito de formar profi ssionais 

capazes de atuar com responsabilidade social, ética profi ssional e competência técnico-científi ca, 

contribuindo para minimizar ou solucionar problemas relativos à explotação, produção, conserva-

ção, benefi ciamento 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 qualifi cação e o desenvolvimento de ha-

bilidades e competências e certifi cação de biólogos para atuarem em pesquisa básica ou aplicada, 

nos diversos setores da sociedade.

PAPO DE FÉRIAS: UM BALAIO DE FORMIGAS E OUTROS 

BICHOS MIÚDOS: EXPERIÊNCIAS ENTOMOLÓGICAS

No dia 18 de fevereiro, no papo de férias dos cursos de Biomedicina e Ciências Biológicas, ti-

vemos a palestra com o Dr. Ernesto de Oliveira Cañedo Junior,  falando sobre bichos miúdos e 

experiências entomológicas.

Essa palestra teve como objetivo abordar os temas de entomologia e como a classe de insetos 

está envolvida em relações com o homem, as plantas, os animais e o meio ambiente. 

PARTICIPARAM DA AÇÃO 250 PESSOAS.

VOLTA ÀS AULAS: BATE PAPO COM RENAN HANNOUCHE

No dia 22 de fevereiro, no Volta às Aulas dos cursos de Biomedicina e Ciências Biológicas, tive-

mos um bate papo com o Renan Hannouche incentivando e impulsionando os alunos a começa-

rem o ano de uma forma diferente e mais positiva.

Essa palestra teve como objetivo incentivar e infl uenciar os alunos a começar o ano letivo de 

forma diferente, mais focada e dinâmica.

O EVENTO TEVE 400 VISUALIZAÇÕES. 

Atividades
ACADÊMICAS
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PAPO DE FÉRIAS: ENTENDENDO AS VACINAS NA COVID-19

No dia 23 de fevereiro, no papo de férias dos cursos de Biomedicina e Ciências Biológicas, tive-

mos a palestra com a Dra. Maria Silvia Vicarri Gatti que abordou temas relacionados às vacinas 

da covid-19, como é feita e como funciona em nosso organismo.

Essa palestra teve como objetivo abordar o tema das vacinas na Covid-19, como são feitas e 

como são metabolizadas no nosso organismo.

O EVENTO CONTOU COM 370 VISUALIZAÇÕES. 

LABORATÓRIO DE CAMPANHA

Nos meses de março a maio do presente ano, foi montado o laboratório de campanha para 

realização de pesquisa de Antígeno para Covid-19 junto aos serviços de saúde dos municípios de 

São João da Boa Vista e Aguaí, e foram realizados 1396 exames.

Esse laboratório teve como objetivo ajudar a população de São João da Boa Vista e região no 

controle da COVID-19, proporcionando os testes de antígenos, promover a rápida detecção do 

SARS-CoV-2 e auxiliar no diagnóstico precoce para que a conduta médica fosse feita de forma 

mais assertiva.

O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 1396 PESSOAS.

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 conheci-

mento 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.

Atividades
ACADÊMICAS
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VOLTA ÀS AULAS

Bate-papo com Renan Hannouche, fundador de 12 startups (entre elas o laboratório de inovação 

e impacto social Gravidade Zero), destaque da Forbes Under 30 e parceiro do professor Murilo 

Gun, marcando a nossa volta às aulas.

O encontro teve o objetivo de fazer a interação dos discentes com profissionais de sucesso em 

novas carreiras, abrindo os horizontes para os alunos sobre a necessidade de pensar e ver as 

oportunidades que a graduação oferece.

O EVENTO CONTOU COM 6596 VISUALIZAÇÕES.

1ª SEMANA DA INSPIRAÇÃO

Dos dias 23 a 26 de fevereiro, os estudantes participaram de palestras com o intuito motivador. 

Os estudantes tiveram a oportunidade de ouvir, interagir e perguntar para três ex-alunos do 

curso de Direito da Unifeob, que se transformaram em profissionais que foram aprovados em 

concursos dos mais difíceis do país, vendo que é possível quando se tem vontade.

O EVENTO CONTOU COM 3108 VISUALIZAÇÕES.

SITE PROJETO DE EXTENSÃO

Compilado de trabalhos desenvolvidos pelos alunos de 1º a 7º módulo nas unidades de Projeto 

Integrados.

O objetivo é estimular os estudantes, através dos Projetos Integrados, a desenvolverem a ca-

pacidade de buscar meios de solução para os conflitos sociais mais comuns e, num segundo 

momento, desenvolver projetos que permitam o compartilhamento dos saberes adquiridos com 

a comunidade de seu entorno e proximidade.

TRIBUNAL DO JÚRI -APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

DE EXTENSÃO DOS ALUNOS DO 2º MÓDULO

O evento foi realizado no dia 12/11, sexta-feira, em nossa vila jurídica (seguindo todos os proto-

colos de segurança), e também transmitido ao vivo pelo YouTube no canal da Unifeob. O Projeto 

Integrado de Extensão Acadêmica tem como objetivo desenvolver certas habilidades e compe-

tências técnicas.

Foram atribuídos diferentes papéis aos futuros profissionais da área: seis promotores, seis teste-

munhas na acusação, além de uma vítima; e 12 advogados, 12 testemunhas e dois réus na Defesa. 

Os demais estudantes, cerca de 70, auxiliaram na preparação do Júri.

O EVENTO CONTOU COM 734 VISUALIZAÇÕES. 
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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 profi ssão em suas diversas interfaces: educação, lazer e saúde. 

Na sua formação, são desenvolvidas habilidades e competências técnicas, treinamento esportivo, psi-

cologia, recreação e ginástica. As principais características deste profi ssional são: versatilidade, criativi-

dade 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.

SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA

Realizada nos dias 13 e 14 de outubro, a Semana da Educação Física teve por objetivo a integra-

ção entre os módulos do curso e oferecer conteúdo extracurricular aos estudantes.

O EVENTO CONTOU COM 65 PARTICIPANTES PRESENCIAIS E 20 PARTICIPANTES ONLINE.

DO PERSONAL SWIM À REALIZAÇÃO DE UM SONHO! 

Arthur Resende, da empresa Tio Arthur Natação de Ribeirão Preto, realizou um bate-papo virtual 

sobre a atuação no ramo de Personal Trainer para atividades aquáticas.

O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 55 ALUNOS ONLINE.

CAMPOS BEACH (CLÍNICA DE FUTEVÔLEI)

Dos dias 19 a 21 de fevereiro, os estudantes do curso de Educação Física organizaram a arbitra-

gem no torneio de futevôlei.

O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO 15 PESSOAS.

COPA ATHLETA BRASIL DE FUTEVÔLEI

No dia 23 de outubro, os estudantes do curso de Educação Física fi caram responsáveis pela or-

ganização da arbitragem da Copa Athleta Brasil de futevôlei, que aconteceu na Arena Mahalo.

O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO 15 PESSOAS. 

Atividades
ACADÊMICAS
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ENFERMAGEM
ELIANE TEREZINHA MENDES – COORDENADORA DO CURSO DE ENFERMAGEM

O curso de Enfermagem da Unifeob contextualiza a teoria na prática vivenciada, o que proporcio-

na uma formação de caráter generalista, interdisciplinar, humanista e crítica, centrada no estudan-

te 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 biblio-

gráfico 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 Ma-

lheiros, Unidades Básicas de Saúde, Pronto Socorro, Programa Saúde da Família, Lar dos idosos, 

creches e Ambulatório de Saúde Mental.

PAPO DE FÉRIAS: PALESTRA NOVO NORMAL

No dia 24 de fevereiro, no papo de férias dos cursos de Biomedicina e Ciências Biológicas, tive-

mos a palestra com o Dr. Roberto Figueiredo, mais conhecido como Dr. Bactéria da rede Globo 

de televisão sobre o novo normal que estávamos vivendo: a pandemia. Essa palestra teve como 

objetivo abordar os temas da pandemia e como seria o normal que estaríamos vivendo.

O EVENTO CONTOU COM 400 VISUALIZAÇÕES.

VACINAÇÃO NA EMEB JOSÉ MINGHINI

Os estudantes participaram da campanha de vacinação contra COVID-19 dos professores da 

rede pública municipal. O principal objetivo foi atender a estratégia de vacinação das pessoas 

mais vulneráveis ao COVID-19.

PARTICIPARAM DO EVENTO 300 PESSOAS. 

Atividades
ACADÊMICAS
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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, instru-

mentalizando-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 promo-

vendo 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 90 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 funda-

mental 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 preven-

ção 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 desenvolveram palestras para estudantes dos ensinos fun-

damental e médio, levando 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.

O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 150 PESSOAS. 

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

O curso de Engenharia Agronômica contempla todas as áreas que o profissional pode atuar, desde 

a produção vegetal, na qual podem ser destacadas as culturas de soja, milho, cana-de-açúcar e 

outras de grande importância nacional, até a área financeira do agronegócio. 

Sempre investindo em qualidade, a Unifeob tem uma estrutura completa para a prática de todo 

conhecimento adquirido em sala de aula. Com uma proposta didática que visa o aprimoramento e 

o aprendizado por meio do desenvolvimento de competências e habilidades, que motiva e integra 
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os estudantes, o profi ssional 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.

PALESTRA: IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE GESTÃO NA PECUÁRIA DE CORTE

Palestra online, ministrada pelo palestrante Mateus Seixas, organizada pelos estudantes do grupo 

de estudos GETBOV. A palestra teve o objetivo de estimular os estudantes e profi ssionais da área a 

pensarem na pecuária além da produção e mais como uma gestão de custos e manejos produtivos.

O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO 56 PESSOAS.

I ENCONTRO DE PECUÁRIA UNIFEOB

Palestras presenciais desenvolvidas no auditório da Fazenda Escola Unifeob, cujo objetivo foi 

aprofundar os conhecimentos sobre a pecuária de bovinos de corte. “Desafi os do presente que 

nos levam ao futuro”.

O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO 42 PESSOAS.

PROJETO DE PESQUISA EM PRODUÇÃO 

DE FORRAGEM EM AMBIENTE CONTROLADO

Atividade prática, desenvolvida na Fazenda Escola Unifeob, acompanhada pelos estudantes do 

grupo de estudos GETBOV. O objetivo do projeto é buscar conhecimento e novas tecnologias 

através de estudos e pesquisas em forragens.

O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO 8 PESSOAS.

PROJETO DE PESQUISA EM TOMATES

Pesquisas desenvolvidas na cultura dos tomates com o intuito de apresentar aos estudantes, os 

projetos de pesquisa em parceria com empresas privadas.

O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO 13 PESSOAS.

Atividades
ACADÊMICAS
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ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO, ENGENHARIA MECÂNICA 
JULIANO SILVEIRA BAENA – COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, DE PRODUÇÃO E MECÂNICA

Os cursos de Engenharias Civil, de Produção e Mecânica são estruturados para a formação gene-

ralista 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 desenvol-

vimento de competências e habilidades, que motivam e integram os estudantes, o futuro profissio-

nal é munido de uma visão ampla que une desde os aspectos técnicos e formais, até os estéticos e 

éticos.

PALESTRA VOLTA ÀS AULAS

No dia 06 de agosto, os estudantes dos cursos de Engenharia participaram de uma palestra com 

o tema “Pensamento Exponencial”, oferecida em parceria pela Escola de Negócios e ministrada 

pelo Reinaldo Moraes - Diretor acadêmico Sucesso do estudante e Rubens Massa - CEO e dire-

tor da editora A Recreativa Palavras Cruzadas.

O EVENTO CONTOU COM 160 VISUALIZAÇÕES.

SEMANA DAS ENGENHARIAS – MESA REDONDA 

No dia 06 de outubro de 2021, os estudantes dos cursos de Engenharia participaram de uma 

mesa redonda com profissionais da área com o objetivo de abordar temas específicos da enge-

nharia, o caminho do estudante até se tornar um profissional de sucesso, o mercado de trabalho 

e os desafios ocasionados pela pandemia e outros.

O EVENTO CONTOU COM 160 VISUALIZAÇÕES.

Atividades
ACADÊMICAS
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SEMANA DAS ENGENHARIAS – AS COMPETÊNCIAS ATITUDINAIS 

E O FUTURO DOS ENGENHEIROS 

No dia 07 de outubro de 2021, os estudantes dos cursos de Engenharia participaram de um 

bate-papo com José Carioca – Engenheiro e Administrador e Diogo Vianna – Historiador e Edu-

cador, com o objetivo de abordar aos estudantes a importância das competências atitudinais e 

como isso pode influenciar no futuro do engenheiro. 

O EVENTO CONTOU COM 160 VISUALIZAÇÕES. 

SEMANA DAS ENGENHARIAS – COMO UTILIZAR AS MÍDIAS SOCIAIS 

PARA ALAVANCAR SUA CARREIRA

No dia 08 de outubro de 2021, os estudantes dos cursos de Engenharia participaram de um 

bate-papo com o estrategista digital Alex Fernandes, com o objetivo de abordar aos estudantes 

como eles podem utilizar as mídias sociais para alavancar sua carreira profissional.

O EVENTO CONTOU COM 160 VISUALIZAÇÕES.

FARMÁCIA 
GUSTAVO ELIAS ISAAC – COORDENADOR DO CURSO DE FARMÁCIA

O curso de Farmácia prepara o estudante para atuar no ramo de fármacos, medicamentos, cosmé-

ticos, 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 desenvol-

vimento de competências e habilidades, o futuro profissional tem uma visão ampla de todos os 

aspectos da área em que atuará.

PAPO DE FÉRIAS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA INDÚSTRIA COSMÉTICA

No dia 04 de fevereiro, no papo de férias do curso de Farmácia, tivemos a palestra com a profis-

sional Andressa Duaneto Bitencourt, que contou para os nossos estudantes como é a inserção 

profissional na indústria farmacêutica e os desafios e as oportunidades que a indústria cosméti-

ca vivencia no momento.

O EVENTO CONTOU COM 20 VISUALIZAÇÕES.

LIVE PLÁGIO ACADÊMICO: IDENTIFICAÇÃO, PREVENÇÃO E CONSEQUÊNCIAS 

No dia 25 de novembro, o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi) e as Pró-Reitorias de Gradu-

ação, de Pesquisa e Pós-Graduação da UFSCar, promoveram a palestra virtual intitulada “Plágio 

acadêmico: identificação, prevenção e consequências’’. 
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No cenário atual, esse tema interessa especialmente aos estudantes e professores envolvidos 

com a escrita científi ca de TCC, dissertação, tese e artigo científi co. Uma compreensão simplista 

sobre o plágio o reduz à prática de copiar e colar. Entretanto, este é o tipo mais elementar de 

plágio, entre sete variações. Devido a isto, muitas pessoas acabam envolvidas na prática do plá-

gio sem saber. Nesta palestra, foram apresentados estes tipos de plágio e as técnicas disponíveis 

para evitar que eles ocorram.

O EVENTO CONTOU COM 3391 VISUALIZAÇÕES. 

6º ENCONTRO DA ESCOLA DO BEM-ESTAR 

No dia 01 de dezembro, foi realizado o 6º Encontro da Escola do Bem-Estar pelo Youtube, apre-

sentando os trabalhos e atividades do Dia Maker de todos os cursos participantes.

Esse encontro teve como objetivo apresentar os melhores trabalhos realizados durante o semes-

tre por todos os cursos participantes da Escola do Bem-Estar. 

O EVENTO CONTOU COM 300 VISUALIZAÇÕES. 

II SEMANA ACADÊMICA DE FARMÁCIA

Entre os dias 20 e 25 de setembro, foi realizada a II Semana Acadêmica do curso de Farmácia 

da UNIFEOB, com o objetivo de apresentar os campos de atuação profi ssional aos estudantes 

e comunidade externa; proporcionar contato com profi ssionais renomados e atuantes no setor 

profi ssional; apresentar inovações no setor farmacêutico e proporcionar o curso de aplicação de 

injetáveis. 

O EVENTO CONTOU COM 79 VISUALIZAÇÕES 

(Nº DE BENEFICIÁRIOS GRATUITOS: 60 VISUALIZAÇÕES. Nº DE BENEFICIÁRIOS NÃO GRATUITOS: 19 ALUNOS). 

FISIOTERAPIA
DAYANE ALCÂNTARA – COORDENADORA DO CURSO DE FISIOTERAPIA

O curso Fisioterapia da Unifeob contribui com seu conteúdo específi co para o restabelecimento, 

a manutenção e a promoção da saúde. O fi sioterapeuta graduado na Unifeob domina o conheci-

mento das ciências básicas, dos recursos fi sioterápicos, no âmbito teórico e prático.

Atividades
ACADÊMICAS
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Na Unifeob, os laboratórios são amplos e dispõem de modernos equipamentos para o desenvol-

vimento 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.

FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DO TRABALHADOR UNIFEOB

Participação em ações dentro do campus universitário Unifeob com os colaboradores e estudan-

tes: cinesioterapia laboral, orientação ergonômica e terapia manual, realizadas por estudantes do 

curso de fisioterapia sob supervisão e orientação dos professores Patrícia Angélica O. Pezzan e 

Antônio Carlos Hess Simões.

O objetivo das ações foi oferecer orientações em saúde, que possam contribuir com a qualidade 

de vida dos colaboradores da Unifeob; introduzir no meio ocupação a cultura da ergonomia, en-

riquecer a formação dos estudantes do curso, por meio da integração teórico-prática; aplicação 

de terapias holísticas como um recurso em saúde do trabalhador; estimular ações intercursos.

O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO APROXIMADAMENTE 100 PESSOAS.

CLÍNICA-ESCOLA DE FISIOTERAPIA

A Clínica-Escola de Fisioterapia da Unifeob, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia Ca-

rolina 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. 

Atividades
ACADÊMICAS
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Atuaram nos atendimentos 19 fisioterapeutas, todos especialistas nas áreas de atuação, além de  

5 docentes fisioterapeutas (supervisores), 5 preceptores fisioterapeutas e estudantes do último 

ano do curso de fisioterapia. 

EM 2021, FORAM REALIZADOS 65.880 ATENDIMENTOS, 

O QUE CORRESPONDE A 6.588 PACIENTES POR ANO, E UMA MÉDIA DE 549 PACIENTES/MÊS.

LAR DE IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO

Durante todo o ano de 2021, os estudantes do curso de Fisioterapia participaram de atendimen-

tos 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 pacien-

tes, sempre explorando o espaço físico privilegiado com amplas áreas de convívio (varandas e 

jardins), que possibilitam atividades de fisioterapia preventiva ou reabilitadora, atividades recre-

ativas, além de estímulo à socialização, comunicação interpessoal, exercícios de memória e co-

ordenação, entre outras atividades. São realizadas também atividades de cinesioterapia laboral 

para os colaboradores do Lar de Idosos.

FORAM ATENDIDAS 30 PESSOAS, COM MÉDIA DE 3 SESSÕES POR SEMANA 

PARA CADA BENEFICIÁRIO, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 2700 ATENDIMENTOS. 

FISIOTERAPIA APLICADA ÀS DISFUNÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS

Estágio Supervisionado na área de Fisioterapia Aplicada às Disfunções Musculoesqueléticas 

realizado no campus universitário Unifeob com os colaboradores, atletas e estudantes Unifeob: 

tratamento fisioterapêutico realizado por estudantes do curso de fisioterapia sob supervisão e 

orientação dos professores Bernardo Fernandes e Antônio Carlos Hess Simões.

Aproximadamente 840 atendimentos a colaboradores, estudantes e atletas, o que possibilitou 

ao estagiário correlacionar teoria e prática, por meio de tratamento diferenciado dos pacientes, 

além de possibilitar o trabalho no preparo de atletas para competições.

PARTICIPARAM DO EVENTO APROXIMADAMENTE 28 PESSOAS.

MEDICINA VETERINÁRIA
CRISTIANE LEITE FIGUEIREDO – COORDENADORA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA

O curso de Medicina Veterinária visa desenvolver competências e habilidades específicas e atitudi-

nais 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. 
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A Unifeob tem o objetivo de formar Médicos Veterinários generalistas, aptos a atuar em vários 

segmentos da profi ssão 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 Medici-

na Veterinária, incluindo zootecnia e produção animal, saúde animal (propedêutica, clínica médica 

e cirúrgica), medicina veterinária preventiva e saúde pública. O Hospital Veterinário Unifeob pos-

sui, além do atendimento voltado à saúde animal, programas direcionados à saúde pública, desen-

volvidos 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 Fede-

ral 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 par-

tir disso, podemos perceber a importância do controle populacional de cães e gatos, seu impacto 

na melhora relativa aos aspectos de saúde pública. 

O objetivo do projeto foi contribuir com a comunidade carente que não tem condição fi nanceira 

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 fê-

meas (OH) e machos (orquiectomia). Os estudantes fi caram responsáveis por buscar na comuni-

dade carente os animais e identifi car 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 207 BENEFICIADOS. 

Atividades
ACADÊMICAS
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CONVÊNIO USPA (UNIÃO SANJOANENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS)

Este projeto surgiu de uma parceria entre o Hospital Veterinário da Unifeob e a USPA para aten-

der cães e gatos de tutores que não têm condições financeiras, com isenção do valor da consul-

ta (R$60,00). Os animais recebem atendimento ambulatorial e emergencial.

Ao longo do ano, 29 animais foram atendidos. Além de contribuirmos com a comunidade, esses 

animais são atendidos pelos aprimorandos do Hospital Veterinário, pelos estudantes e estagiá-

rios do curso, contribuindo para o desenvolvimento profissional.

ATENDIMENTO CLÍNICO AMBULATORIAL DE 

PEQUENOS ANIMAIS EM AULA PRÁTICA 

Durante as aulas práticas de clínica médica de pequenos animais, os estudantes da graduação e 

programa de aprimoramento do Curso de Medicina Veterinária,  junto com as professoras respon-

sáveis pela unidade de estudo, atendem cães e gatos com diversas suspeitas clínicas. Nos aten-

dimentos realizados durante as aulas, o valor da consulta é isentado como benefício para o tutor 

que tem a paciência e disponibilidade de submeter seus animais para a avaliação durante as aulas.

 

Ao longo do ano, 140 animais foram atendidos, e através destes atendimentos, obtivemos êxito 

na demanda pedagógica da unidade de estudo de Clínica Médica de Pequenos animais para os 

estudantes dos módulos 5, 6, 7, 8 e 9 turmas A e B do curso Medicina Veterinária.

FORAM ATENDIDOS 140 ANIMAIS.

OUTUBRO ROSA

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 esti-

mular 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; 08 MASTECTOMIAS.

Atividades
ACADÊMICAS
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CÃO DOADOR

A ação visa recrutar cães e gatos aptos a doarem sangue quando houver pacientes em condi-

ções de emergência para a transfusão sanguínea. O pet pode ajudar a salvar muitas vidas, é uma 

ação gratuita que tem por objetivo cadastrar os animais e realizar a avaliação do estado de saú-

de. A principal intenção é criar um banco de cadastro de cães e gatos que possam ser doadores 

de sangue. 

FORAM CADASTRADOS 8 ANIMAIS E A PARTICIPAÇÃO 

DE 21 ESTUDANTES DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA.

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 Nutri-

ção,  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.

PAPO DE FÉRIAS UNIFEOB: VOCÊ SABE A DIFERENÇA 

ENTRE ALIMENTAR, COMER E NUTRIR? DESCUBRA! 

A programação de palestras do Papo de Férias é promovida pela Escola do Bem-Estar da Uni-

feob. Com aproximadamente uma hora de duração e participação online massiva do público, os 

assuntos são relacionados a questões importantes e atuais, porém conduzidos de forma leve e 

descontraída.

 

O objetivo é abordar temas relevantes, mas de forma mais leve, proporcionando aos estudantes 

outras temáticas e a troca de experiências com áreas relacionadas à formação profissional e a 

importância do trabalho multidisciplinar na atuação profissional. 

O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO 250 PESSOAS.

NUTRI DAY I – VOLTA ÀS AULAS 

Foi realizada uma ação de acolhimento aos estudantes ingressantes do curso de Nutrição, com 

participação dos veteranos e docentes. O objetivo da ação era promover a integração, apresen-

tação do Curso, do corpo docente e contou com depoimentos dos estudantes veteranos dos 

módulos 1, 3 e 5, conduzida pela embaixadora do curso.

O EVENTO TEVE 120 BENEFICIÁRIOS. 
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PAPO DE FÉRIAS: PALESTRA NOVO NORMAL

No dia 24 de fevereiro, no papo de férias dos cursos de Biomedicina e Ciências Biológicas, tivemos 

a palestra com o Dr. Roberto Figueiredo, mais conhecido como Dr. Bactéria da rede Globo de tele-

visão sobre o novo normal que estávamos vivendo: a pandemia. Essa palestra teve como objetivo 

abordar os temas da pandemia e como seria o normal que estaríamos vivendo.

O EVENTO CONTOU COM 400 VISUALIZAÇÕES.

PALESTRA ABORDAGEM NUTRICIONAL NA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Mais de 30% da população adulta em todo o mundo, ou seja, mais de um bilhão de pessoas 

(2020) apresentam hipertensão arterial. A proposta da Palestra foi mostrar aos estudantes a pato-

logia hipertensão arterial como doença crônica, enfatizando a importância dos cuidados e esco-

lhas alimentares saudáveis para prevenção e tratamento da doença.

PARTICIPARAM DO PROJETO 80 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 prá-

tica 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, traba-

lhamos 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.

Atividades
ACADÊMICAS
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SIMPÓSIO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

O Simpósio de Formação Pedagógica nasceu do propósito de um grupo de educadores que 

entendem a educação como a ferramenta mais poderosa para a mudança do mundo. De acordo 

com o Plano Nacional de Educação (PNE), a formação continuada deve ser um processo ine-

rente à prática dos educadores. Assim, a Unifeob, exercendo sua vocação de Responsabilidade 

Social, em especial na área da Educação, e o Departamento Municipal de Educação de São João 

da Boa Vista uniram esforços na organização deste evento que já entrou definitivamente no 

calendário escolar da região. Estamos na 3ª edição do Simpósio de Formação Pedagógica, que 

reuniu profissionais da educação básica para refletir sobre Educação e Tecnologia: bem-vindos 

ao futuro!

O EVENTO CONTOU COM 600 VISUALIZAÇÕES.

DEFESA DE TCCS E PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ACADÊMICO CIENTÍFICO 

Etapa muito importante para a composição do aprendizado do aluno. Exigência do Curso de 

Pedagogia Online. Meio para que os estudantes apresentem o conhecimento e a pesquisa cons-

truídos ao longo do curso.

O EVENTO CONTOU COM 210 VISUALIZAÇÕES.

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 

desenvolvimen to de competências e habilidades, que motiva e integra os estudantes, o futuro pro-

fissional é munido de uma visão ampla em todos os aspectos.

Atividades
ACADÊMICAS
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PALESTRA: ÉTICA E HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AO PACIENTE

A partir dos anos 90, a humanização da atenção à saúde vem sendo tratada como política pú-

blica, iniciando-se no ambiente hospitalar e, atualmente, sendo dirigida para todos os níveis de 

atenção à saúde. No campo da atenção à saúde, o termo humanização tem sido utilizado com 

diferentes significados e entendimentos, relacionando-o com os direitos dos pacientes e a ética 

voltada ao respeito ao outro.

 

O objetivo da palestra foi proporcionar aos estudantes do curso de psicologia, conhecimento 

sobre a ética em pesquisa com seres humanos.

O EVENTO CONTOU COM 103 VISUALIZAÇÕES.

BATE-PAPO: ASPECTOS PSICOLÓGICOS NA OBESIDADE

O trabalho foi a elaboração de um bate-papo a partir da temática “Quem é o meu paciente obe-

so? Como ele chega até o profissional?”. A partir destas questões, foi realizado um convite aos 

profissionais Marcela Mackey (psicóloga), Maria Cecília Maldoin (nutricionista) e Matheus Giova-

nelli João (educador físico), para que pudessem participar de um encontro realizado pelo Google 

Meet com os estudantes de psicologia.

 

Os estudantes puderam, juntamente com as unidades de estudo, analisar e refletir sobre como 

acontecem os atendimentos com pessoas obesas, quais aspectos psicológicos, aspectos físicos 

estão envolvidos, qual a importância do trabalho multiprofissional, além de compreenderem a 

partir do relato de um paciente como foi o processo para ele e a importância de cada profissional 

que o acompanhou.

O EVENTO CONTOU COM 103 VISUALIZAÇÕES.

PALESTRA: “A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER” 

Explanação a partir de um contexto de práticas psicológicas desenvolvidas, dos diversos fatores 

que envolvem a questão da obesidade e os transtornos de alimentação (TA).

 

A palestra tinha o objetivo de apresentar aos alunos a realidade da prática clínica profissional da 

psicologia com sujeitos portadores de TA, proporcionando aos mesmos a articulação entre teoria 

e prática que os possibilite refletir sobre a importância dos conteúdos subjetivos para um melhor 

acompanhamento dos quadros nosológicos. 

O EVENTO CONTOU COM 29 VISUALIZAÇÕES.
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Atividades
ACADÊMICAS

MESA REDONDA: “ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE, ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, DESAFIOS 

DA CONTEMPORANEIDADE E MANEJO DA CRISE DO CORONAVÍRUS”.

Mesa redonda com profissionais que atuam em equipamentos da Atenção Primária à Saúde. Pro-

fissionais convidadas: Noriza Veiga, mestre em Ciências da Saúde (USP), atua na APS em Sertão-

zinho – SP; Talita Fernanda Miranda Peixe, médica de família e comunidade (Univás), atua na APS 

em Franca – SP; Ivanka Miranda de Castro, médica (USP), mestranda em Patologia e médica assis-

tente (Unesp Bauru). Trouxeram relatos sobre sua atuação profissional, a interação com equipes 

multiprofissionais e os desafios enfrentados no contexto da pandemia do covid-19.

O EVENTO CONTOU COM 37 VISUALIZAÇÕES.

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 medicamen-

tos, 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 profis-

sionais 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 8 a 10 de setembro, tivemos a Semana Acadêmica de Química, que contou com pa-

lestras de temas variados, relacionados ao curso. O principal objetivo foi diversificar os conteúdos 

aos estudantes dos cursos e aos convidados, trazendo temáticas fora do planejamento do curso e 

com o objetivo de mostrar as áreas de atuação do químico. 

O EVENTO CONTOU COM 10 PESSOAS. 
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NÚCLEO DE PESQUISA 
INSTITUCIONAL

A Unifeob mantém uma política de pesquisa que tem como objetivo orientar as ações desen-

volvidas nesse campo do conhecimento. As pesquisas têm alicerce em princípios e critérios de 

produção de conhecimento científi co 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 co-

nhecimento 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 co-

operações 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 científi ca e os grupos de pesquisa.

O Programa Institucional de Iniciação Científi ca e Tecnológica da Unifeob é voltado para o exer-

cício do pensamento científi co, tecnológico e inovador nos estudantes de graduação do ensino 

superior, a partir de projetos de pesquisa científi ca e tecnológica. 

O objetivo é desenvolver a prática científi ca, 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 refl etem juntos na atuação do profi ssional.

ATIVIDADES

3º Meeting de Pesquisa

Ofi cina Laletec 

Programa Institucional de Iniciação Científi ca e Tecnológica e Extensão Do Unifeob

OroAgri Brasil - Soja e Tomate

Sipcam Nichino - Locação de áreas e várias culturas

Stoller do Brasil - Soja e Milho

Grupo JCN (Josué Corso Neto) - Algodão 7º Encontro Científi co 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
A Coordenação de Comunicação e Marketing da Unifeob é responsável pela comunicação Institucio-

nal (interna e externa). A coordenação desenvolve as funções de House Agency (Agência publicitária 

interna), de mídias online e offline, Inbound Marketing e Assessoria de imprensa. A área tem o papel 

de zelar pela comunicação institucional e pela captação e retenção de estudantes, 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 ativida-

de 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 2021, foram produzidos mais de 550 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. 
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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 cap-

tação de novos estudantes de graduação, pós-graduação e extensão.  

Atividades envolvidas:

• Aplicação de 1396 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.

• Participação em feiras de profissões e eventos

• Visitas aos campi e Fazenda Escola

PROGRAMA DE RELACIONAMENTO
O Programa de Relacionamento Unifeob consiste em ações voltadas para os alunos das escolas de 

ensino médio (vestibulandos) de São João da Boa Vista e região (cerca de 100 escolas entre públi-

cas, particulares e ETECs - de mais de 20 cidades), com o propósito de além de divulgar os cursos e 

a estrutura da Instituição, contribuir com a orientação / escolha profissional dos vestibulandos, man-

tendo um relacionamento contínuo com estas escolas, de onde vêm nossos futuros estudantes.

Neste ano, devido à flexibilização das restrições impostas pela Pandemia, tivemos um maior número 

de ações presenciais em comparação ao ano de 2020, principalmente no segundo semestre.

Atividades envolvidas:

• Planejamento estratégico de captação.

• Contato com prospects, por meio de ações de e-mail marketing, 

SMS, WhatsApp, entre outras ferramentas.

• Administração da planilha de candidatos ativos nas 

campanhas de captação.
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AÇÕES DE MARKETING E 
RELACIONAMENTO EM 2021

UNIFEOB CONVIDA

Visita guiada ao Campus Mantiqueira para que os vestibu-

landos possam conhecer as salas de aulas, laboratórios e 

toda a estrutura oferecida pela Uniifeob. Neste ano conse-

guimos receber 6 turmas de alunos que vieram em outu-

bro, novembro e dezembro, sendo uma delas a ação Trilha 

Ecológica.

PÚBLICO: 294 ESTUDANTES.

UNIVERSO UNIFEOB

Feira de profissões realizada pela Unifeob para apresentar 

seus cursos, áreas de atuação, possibilidades do mercado 

de trabalho, infraestrutura, salas de aula e laboratórios. 

Neste ano foi realizada presencialmente entre os dias 

18/10/2021 e 21/10/2021.

PÚBLICO: 2.325 PESSOAS ENTRE CONVIDADOS E ESTUDANTES.

VESTIBULAR NAS ESCOLAS

Prova do vestibular (redação) realizada nas escolas parcei-

ras do Programa de Relacionamento.

PÚBLICO: 570 ESTUDANTES.

PROFESSOR QUE FAZ A DIFERENÇA

Evento realizado pelo Programa de Relacionamento para 

homenagear os professores do Ensino Médio, que são 

eleitos pelos alunos da Unifeob.

PÚBLICO: 26 PROFESSORES HOMENAGEADOS.

AÇÃO ENEM

Ação de captação de leads (contatos) dos candidatos das 

provas do Enems realizada nas escolas das cidades da 

região. Este ano tivemos 2 versões do ENEM (em janeiro e 

em novembro).

PÚBLICO: 2.859 (JANEIRO) 

E 2.030 (NOVEMBRO) LEADS CAPTADOS
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Público
EXTERNO

CLÍNICA DE 
FISIOTERAPIA
Em parceria com a Santa Casa de Miseri-

córdia “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 atendimen-

tos realizados. 

Os estudantes do curso de Fisioterapia de-

senvolvem a maior parte dos estágios, suas 

atividades práticas acadêmicas e atendi-

mento à comunidade com modernos equi-

pamentos, com supervisão do 

corpo docente. 

Na Clínica são realizados os seguintes aten-

dimentos: fisioterapia neurológica adulto e 

infantil; fisioterapia dermatofuncional; fisio-

terapia 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 2021, foram realizadas 6.588 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
Centro de Atendimento Universitário Veterinário 

é o complexo de laboratórios e exames clínicos 

aliados ao atendimento profissional, que oferece 

a oportunidade de os estudantes conhecerem na 

prática o futuro da profissão. 

Com ampla infraestrutura, cães, gatos, equíde-

os e ruminantes (bovino, ovino e caprino) são 

atendidos por médicos veterinários. No Hospital 

Veterinário são realizados os seguintes exames: 

ultrassom; raio x; hemograma; bioquímica sérica; 

urinálise; curva glicêmica; exames de fezes; biop-

sia; citologia e necropsia.

 

Também são realizados procedimentos como: 

consultas; cirurgias em geral (cesária, castração, 

cólica equina); consultas oftálmicas; laparosco-

pia em equinos; exame andrológico; insemina-

ção artificial; tratamento odontológico; retirada 

de espinho de ouriço e tratamento de feridas. 

O hospital também recebe casos de urgência e 

emergência.

O Hospital Veterinário da Unifeob atua em par-

ceria com o Centro de Zoonoses de São João da 

Boa Vista, que custeia a castração de caninos e 

felinos de famílias carentes, resultando em custo 

zero para a comunidade. Em 2021, 207 animais 

foram castrados na campanha, entre felinos e 

caninos, machos e fêmeas. 

Por meio do convênio da Unifeob com a USPA 

(União Sanjoanense de Proteção Animal), 

em 2021, 29 animais foram atendidos. Além 

de contribuirmos com a comunidade, esses 

animais são atendidos pelos aprimorandos do 

Hospital Veterinário, pelos estudantes e esta-

giários do curso, contribuindo para o desen-

volvimento acadêmico e profissional.
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Público
EXTERNO

Também ao longo de 2021, 140 animais foram 

atendidos gratuitamente como atividade 

pedagógica da unidade de estudo de Clínica 

Médica de Pequenos Animais para os estu-

dantes dos módulos 5, 6, 7, 8 e 9, turmas A e 

B do curso Medicina Veterinária.

Durante as aulas práticas de Clínica Médi-

ca 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 rumi-

nantes com diversas suspeitas clínicas.  Ao 

longo do semestre, 26 animais foram aten-

didos, assim, obtivemos êxito na atividade 

pedagógica da unidade de estudo de Clínica 

Médica de Grandes Animais para os estu-

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

curso Medicina Veterinária.

Durante o mês de abril foi realizada a ação 

“Cão Doador”, que buscou recrutar cães e 

gatos aptos a doarem para que fosse criado 

um banco de sangue, sendo utilizado quando 

houver pacientes em condições de emergên-

cia para a transfusão sanguínea. A ação foi 

gratuita e atendeu 29 animais.

Durante o mês de outubro, a campanha 

“Outubro Rosa” realizou 12 consultas com 

diagnóstico de câncer de mama e 8 mastec-

tomias. Através desta ação, tivemos o ganho 

pedagógico vinculado aos atendimentos, 

em que os estudantes puderam acompanhar 

o atendimento e diagnóstico do câncer de 

mama.
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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 integra-

dor, abrange os programas: Carreiras, Internacio-

nalização, Egressos e Responsabilidade Social. 

O Conexão disponibiliza serviços gratuitos para 

estudantes e ex-alunos da instituição, traba-

lhando na orientação e acompanhamento da 

fase acadêmica e da trajetória profi ssional. São 

centenas de empresas, estágios, empregos e 

ações sociais, que fortalecem o desenvolvi-

mento intelectual e técnico dos universitários, 

pós-graduandos e egressos.

AÇÕES DE
CARREIRAS
Na Área Conexão, uma profi ssional de Recursos 

Humanos auxilia os estudantes com o direcio-

namento de carreiras. 

Entre entrevistas, preparação de currículos e 

sessões de coach, os estudantes são atendi-

dos individualmente, de forma remota, devido 

à pandemia, além de palestras sobre Linkedin, 

coaching e desenvolvimento de currículos.

Estudantes atendidos

Estudantes atendidos JIVOCHAT (estágio) 

Novos contratos e convênios

Vagas de emprego e estágio divulgadas

Termos de Compromisso de Estágio

Quantidade de processos seletivos

3.606

1713

247

166

1.476

4

Ações de 2021:

• Trote Solidário

• Campanha do Agasalho

• Programa de Bolsas Santander Graduação - 

2021

• Programa de Bolsas Santander Superamos 

Juntos - Edição 2021

• Programa de Apoio ao Projeto Acadêmico de 

Acessibilidade Digital Via Celular

• Programa de Mobilidade Virtual em Parceria 

com o Instituto Politécnico de Setúbal

• Certifi cação Google Nível 1 de todos os cola-

boradores.

• Ciclo de palestras com a Escola da Saúde

• Aquisição de iluminação para o prédio do 

Palmeiras, variando as cores e ,no telão, infor-

mações de conscientização das datas, como: 

setembro amarelo, outubro rosa e novembro 

azul.

• Palestra Outubro Rosa

ATENDIMENTOS COM A 
ESPECIALISTA SOBRE 
CARREIRAS 2021

QUANT.

Currículo

Linkedin

Carreira

Entrevista de emprego

Bolsa Santander

Não compareceu

Total

12

1

2

1

0

2

18
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Responsabilidade
SOCIAL

TROTE SOLIDÁRIO

Na Unifeob, não aceitamos o trote, desta forma, identificamos uma alternativa para a integração 

entre os alunos calouros e os veteranos: proporcionamos anualmente um trote solidário em benefí-

cio a alguma instituição da cidade. No ano de 2021, demos foco ao banco de sangue da cidade que 

vem passando por uma baixa, além da doação de alimentos e dinheiro para apoio à Santa Casa.

 

CAMPANHA DO AGASALHO

Realizamos junto à Associação Mais Saúde Santa Casa, a campanha do agasalho, com doações 

juntamente a outras instituições da cidade, doaram para a assistência social mais de 10.000 peças.
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PROGRAMA DE BOLSAS SANTANDER 

Graduação - 1° Semestre de 2021

Foi realizado um edital com 9 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 acadêmi-

cos, no ano de 2021.

Programa de Bolsas Santander Superamos Juntos - Edição 2021

No ano de 2021, as Bolsas Internacionais foram transformadas em Bolsa Superamos Juntos, 

semelhantemente ao ano de 2020, auxiliando 3 alunos do Projeto Símbia para pagamento de 

mensalidades. O valor da bolsa foi de R$4.000,00 para cada estudante.

Programa de Apoio ao Projeto Acadêmico de Acessibilidade Digital Via Celular

No fi nal do ano de 2020, foi aberto um edital em para mais um processo seletivo para conces-

são 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, fi xo 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 alunos, em parceria com o Banco Santander.

O processo seletivo ocorreu em Fevereiro de 2021 e 10 estudantes foram contemplados com os 

chips, pois a quantidade a ser disponibilizada dependia do número de alunos inscritos na plata-

forma do Banco.

PROGRAMA DE MOBILIDADE VIRTUAL EM PARCERIA 

COM O INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Em decorrência da pandemia do COVID 19, junto ao Instituto Politécnico de Setúbal, foi divul-

gada a possibilidade de estudantes da Unifeob, cursarem até 6 disciplinas de modo virtual. 

Essa parceria foi disponibilizada para o primeiro e segundo semestres de 2021 e também para o 

primeiro semestre de 2022.
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NOME DA  
INSTITUIÇÃO
Fundação de Ensino Octávio Bastos

ENDEREÇO
Av. Dr. Octávio da Silva Bastos, 2439  

Jd Nova São João  •  CEP 13870-040 

São João da Boa Vista – SP 

CADASTRO NACIONAL  
DE PESSOAS JURÍDICAS
59.764.555/0001-52

ÁREA DE ATUAÇÃO
Educação Superior

DATA DE  
FUNDAÇÃO
04/11/1965

TIPO/CATEGORIA
Instituição de Ensino Superior

1. IDENTIFICAÇÃO

NATUREZA 
JURÍDICA
Fundação

SEM FINS  
LUCRATIVOS?
Sim

ISENTA DE COTA  
PATRONAL DO INSS?
Sim

POSSUI CERTIFICADO DE 
ENTIDADE BENEFICENTE DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS)?
Sim

POSSUI RECONHECIMENTO DE 
UTILIDADE PÚBLICA?
Federal, Estadual e Municipal 

79



2. GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
     DA RIQUEZA
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) encontra-se em consonância com as demonstra-

ções fi nanceiras do exercício de 2021.

Receita

Receitas das atividades

Outras receitas

Recursos públicos contabilizados como receita

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 fi nanceiras

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 fi nanceiras (juros)

Aluguéis pagos

Superávit (défi cit) do exercício

Valor adicionado distribuído

  39.142.899

257.581  

76.214  

  39.476.694

 (7.209.620)

(9.621.962)

(2.295.067)

(19.126.649)

 20.350.045   

 (2.995.764)

17.354.281

 848.489

 30.999 

659.400  

18.893.169

 18.474.088

148.902

 5.562.638

749.264 

(6.041.723)  

18.893.169

  46.500.189

377.908   

  183.845  

  47.061.942  

 (6.299.515) 

(10.083.972) 

(1.826.509)

(18.209.996) 

 28.851.946   

 (3.027.390) 

 25.824.55

 701.760

 8.761  

 625.416  

27.160.493

 15.231.905 

154.348

 4.831.258 

544.558 

6.398.424  

27.160.493

2021 2020
REPRESENTADO
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3. INDICADORES SOCIAIS INTERNOS

3.1 REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

3.2 COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Empregados (as)

Estagiários (as) remunerados / 
não remunerados

Terceirizados/autônomos

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

Gastos com cultura

Gastos com capacitação 
e desenvolvimento profi ssional

Gastos com auxílio-creche

527

88 

—

56,29 vezes 

527

255

20

-

373

455

89

516

327

1

490

75 

—

56,29 vezes 

490

220

39

-

365

285

101

430

334

—

15.142.307

541.290 

8.984.938

—

 962.350

962.341  

6.870

—

 1.003.733 

47.368

1.372.500 

81.728

141.043

1.900

12.377.112

545.030 

9.463.261

—

 922.234

868.493  

 17.798  

—

 896.305 

29.865 

1.284.167 

43.052

43.622

—

2021 2020

**QUANT. **QUANT.VALOR (R$) VALOR (R$)

Total de empregados no fi nal do exercício 

Total de admissões

Total de demissões

Total de estagiários no fi nal do período

Total de empregados com necessidades 
especiais no fi nal do período

*Nº de negros(as) que trabalham na Instituição

Total de prestadores de serviços terceirizados 
no fi nal do período 

Total de homens que trabalham na empresa 

Total de mulheres que trabalham na empresa 

*Acidentes de trabalho

420

97

107

52

6 

13

3

174

246

1

430

81

60

37

6 

11

3 

189

241

1

2021 2020
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3.3 EMPREGADOS NO FINAL DO EXERCÍCIO POR FAIXA ETÁRIA

3.4 EMPREGADOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE

3.5 OCUPANTES DE CARGOS DE CHEFIA

3.6 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS

Menores de 18 anos

De 18 a 35 anos

De 36 a 60 anos

Acima de 60 anos

*Primeiro emprego

2

165

225

30

35

2

164

228

36

12

**2021 **2020

Não alfabetizados

Com ensino fundamental incompleto

Com ensino fundamental 

Com ensino médio/técnico

Com ensino superior

Pós-graduados (as)

1

10

21

92

52

244

1

9

30

83

63

244

**2021 **2020

Nº de processos trabalhistas movidos contra a entidade 

Nº de processos trabalhistas julgados procedentes

Nº de processos trabalhistas julgados improcedentes

Valor total de indenizações e multas pagas por 
determinação da Justiça

8

3

5

35.113

7

3

0

8.778

**2021 **2022

Masculino

Feminino

*Negros

33%

67%

0%

44%

56%

0%

**2021 **2020
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(i) Contatos e reuniões com a reitoria, diretorias, coordenadores de cursos com os professores e 

com os setores pertinentes à questão em pauta.

4 INTERAÇÃO DA ENTIDADE 
   COM O AMBIENTE EXTERNO

4.1 INVESTIMENTOS

4.2 INTERAÇÃO COM CLIENTES

Educação, exceto a de 
caráter ambiental 

Cultura

Saúde e saneamento

Esporte e lazer (exceto patrocínio 
com fi nalidade publicitária)

Alimentação  

*Geração de emprego e renda

*Inclusão digital 

*Garantia de direitos

187.118

 - 

44.004

 1.200  

—

 19.034  

—

 29.308

34.600

 - 

12.840

 39.142  

—

 20.287  

—

 43.935

10.895

2.300

10.458

880

4.050

1.476

—

3.242

14.859

1.641

10.033

17

—

906

—

1.218

2021 2020

**QUANT. **QUANT.VALOR (R$) VALOR (R$)

*Nº total de alunos (as)

*Alunos (as) com bolsa integral/parcial  

*Alunos com bolsa de iniciação 
científi ca e pesquisa

Nº de reclamações recebidas 
diretamente na entidade

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

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)

—

6.621.971

 219.916

—

—

—

—

9.923

—

—

6.402.736

 220.354

—

—

—

—

—

—

4.976

992

 23

53

—

2

2

—

—

4.913

713  

 20

61

1

2

2

—

2021 2020

**QUANT. **QUANT.VALOR (R$) VALOR (R$)
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4.3 INTERAÇÃO COM FORNECEDORES *

* 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.

5 INTERAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE

5.1 INDICADORES AMBIENTAIS

Utilização de critérios de 

responsabilidade social para seleção 

de seus fornecedores? — —NÃO NÃO

2021 2020

QUANT.VALOR (R$) QUANT.VALOR (R$)

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 

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

800

10.000

—

—

—

—

—

—

1.200

10.000

—

—

—

—

—

—

0,82 ha

9 ha

—

—

—

—

—

—

0,82 ha

10 ha

—

—

—

—

—

—

2021 2020

QUANT. QUANT.VALOR (R$) VALOR (R$)
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Unifeob, 57 anos transformando  

pessoas para serem empreendedoras 

e protagonistas.





/unifeob

@unifeob_oficial

/unifeob

/unifeob

unifeob.edu.br


