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Apresentação

A atual gestão da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), com 

originalidade e ineditismo, instituiu o “Dia Nacional da Livre Iniciativa: Compromisso Social 

do Ensino Superior Particular” como um dos caminhos para informar à sociedade e ao governo  

a grande importância do setor privado e demonstrar, com fatos e números, que as instituições  

de ensino superior (IES) particulares vêm cumprindo o papel para o qual foram criadas. 

O “Dia”, comemorado pela primeira vez a 29 de outubro de 2005, tem como objetivos conferir 

maior visibilidade ao nosso segmento; tornar disponíveis informações sobre as ações sociais  

das IES e fortalecer parcerias entre elas e a sociedade. 

A campanha contou com a adesão das entidades representativas do ensino superior particular,   

de sindicatos, das representações regionais da ABMES, dos Fóruns de Extensão e de Graduação 

das IES particulares, da Universidade Solidária, da Rádio Bandeirantes/SP, do Canal Futura  

e de veículos de comunicação impressa das instituições associadas, dentre outros.

Durante toda a campanha, surpreendeu-nos a grande movimentação das IES que aderiram   

ao “Dia” visando à organização de um grande evento. No seu espaço próprio, em praças públicas, 

em shoppings centers, em centros recreativos e em outros lugares, 197 IES de 21 estados 

brasileiros e do Distrito Federal, desenvolveram 2.007 atividades, permitindo o atendimento 

a mais de 380.000 pessoas. Houve casos em que as IES de uma mesma cidade promoveram 

eventos conjuntos com grande repercussão na mídia local.

 “Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular” foi o nome mais usado pela 

maioria das IES, em 2005, o que levou a ABMES a oficializá-lo a partir de 2006. Do mesmo modo, 

as dificuldades de aplicação da primeira logomarca motivaram a criação de outra mais adequada 

que já consta desta primeira edição da revista Responsabilidade Social. 

Nossa palavra hoje é de agradecimento a todos os mantenedores, dirigentes, coordenadores, 

professores, alunos e voluntários que aderiram à campanha, juntando-se à nós neste esforço  

de mostrar os feitos do ensino superior particular. 

Finalmente, renovamos nossa crença de que as grandes realizações do homem nascem de sonhos. 

E o sonho do “Dia” só se tornou possível porque as IES e os mantenedores acreditaram.

Gabriel Mario Rodrigues

Presidente
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PC Brant – Desde que assumiu a presidência 
da ABMES, em junho de 2004, o senhor tem 
falado sobre a necessidade de uma campanha 
de valorização das IES particulares sob o aspecto 
da interação com a comunidade. Quando e como 
o senhor percebeu que a campanha poderia se 
viabilizar com o Dia Nacional da Livre Iniciativa?

As instituições particulares de ensino 
superior desenvolvem diversas atividades 
voltadas para o atendimento à comunidade, 
em diversas áreas do saber. Entretanto, 
a divulgação dessas atividades junto à 
sociedade não é realizada de forma intensiva 
e, muitas vezes, as pessoas não sabem do 
amplo espectro, da riqueza e profundidade 
dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos 
há muitos anos. Ao assumir a presidência 
da ABMES, refleti sobre a necessidade 
de aprofundar a divulgação e a valorização 
de toda essa imensa gama de atividades 
que envolvem responsabilidade social 
–  não apenas para a sociedade como 
um todo, mas também e especialmente 
para a comunidade do entorno, que pode 
ser mais amplamente beneficiada a partir 
dos serviços e atendimentos oferecidos. 
A partir dessa reflexão, e da colaboração 
de todos os envolvidos, foi possível criar 
e viabilizar o Dia Nacional da Livre Iniciativa 
– Compromisso Social do Ensino Superior 
Particular.    
   

PC Brant – Segundo o ABMES Notícias, 
a campanha veio para ficar. O senhor pensa 
em inovações? Quais poderiam ser elas?

As inovações fazem parte de toda ação 
planejada para ser duradoura. Para este 
ano pesquisamos o estabelecimento de 
novas interfaces com órgãos públicos 
estaduais (Secretaria do Estado de 
Assistência e Desenvolvimento Social) 
e municipais (Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social), bem como 
o planejamento de ações de alcance 
internacional.  

Entrevista   
com o Gabriel 
Mario Rodrigues

Por Paulo César Brant



PC Brant – A campanha recebeu mais elogios 
do que críticas. O que o senhor considera, durante 
o processo de realização do “Dia”, como fatores 
de maior valor para os dirigentes das IES? 
E para os alunos e professores?

Para o conjunto das instituições envolvidas, a 
realização do “Dia” possibilitou a convergência 
de esforços, ações e reflexões a partir do 
foco em responsabilidade social  –  essa 
oportunidade permite que se observe as 
múltiplas perspectivas sob as quais se pode 
compreender, transformar e intensificar as 
ações sociais dentro do ambiente acadêmico.  
As escolas superiores são instituições 
formadoras, que preparam jovens e adultos 
para atuarem na resolução de problemas 
em um mundo permeado por conflitos que, 
em sua maioria, têm origem em desarmonias 
sociais. Nessa perspectiva, para os dirigentes 
das IES é relevante e fértil articular ações 
dessa natureza; para os professores é uma 
possibilidade de promover a inserção, 
de forma concreta, do corpo discente em ações 
de relevância social, justificando a importância 
de se partilhar os saberes adquiridos; para 
os alunos é uma oportunidade de se 
comprometerem como cidadãos, indo 
além de sua condição de universitários.  

PC Brant – Na sua avaliação, daqui para a frente  
a comunidade, a sociedade, vai assimilar 
a campanha do “Dia”, ou seja; fazer a ligação 
direta com o setor particular do ensino superior?

Acredito que sim, por uma série de motivos, 
mas isso não me parece a questão 
fundamental. O mais importante, sob 
o meu ponto de vista, é que as instituições 
de ensino superior particulares (IES), por 
meio das ações do “Dia”, criam uma rede de 
valorização das comunidades de seu entorno 
e justificam seu papel de formadoras de 
cidadãos socialmente responsáveis. Não é 
mais possível viver em um mundo onde os 
saberes produzidos sejam partilhados apenas 
com uma pequena parcela da sociedade, 
capaz de ter acesso ao ensino superior; o “Dia” 
possibilita que as comunidades possam ter 
acesso a esses saberes de forma concreta, 
por meio de serviços que possibilitam desde 

melhores condições de saúde e exercício 
da cidadania, até o aumento da auto-estima 
daqueles que, muitas vezes, são fortemente 
desvalorizados por uma sociedade cada vez 
mais consumista e hedonista.        

PC Brant – Falando em setor particular, como 
o MEC vê esse tipo de campanha? Existem 
preconceitos por parte do governo federal? E como 
anda o relacionamento desse setor com dirigentes  
do ministério da Educação?

O relacionamento entre as IES particulares 
e o MEC é muito bom. Mas, como ocorre em 
todos os relacionamentos, as partes envolvidas 
têm, muitas vezes, opiniões diferentes sobre 
os temas. Penso que todos devem trabalhar 
e se empenhar para tornar essa relação 
(MEC/instituições particulares) cada vez melhor 
e mais transparente, pautada por valores éticos 
que priorizam as ações que têm por objetivo 
contribuir para a transformação da realidade 
social, tornando nosso País mais justo 
e harmônico.

Gabriel Mario Rodrigues – Preseidente da ABMES





Norte
4.978 alunos

766 professores

396 técnicos

24.893 da comunidade
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Centro Universitário de Ensino 
Superior do Amazonas
CIESA

Manaus 
(92) 3642-4300
www.ciesa.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

47 402 37 1.574

Atividades desenvolvidas

Atendimento jurídico à pessoa idosa

Consultoria empresarial 

Declaração de isento

Empresa cidadã

Inclusão digital na terceira idade

Orientação jurídica trabalhista

Painéis sobre a ação social

Palestra sobre poluição nos igarapés

Projeto amor pela vida

União com os livros

Depoimentos

“Gosto muito de ajudar as pessoas e fico 
emocionada quando encontro alguém 
com o mesmo propósito. As brincadeiras 
e o racho que recebemos nos dão muitas 

alegrias e nos fazem esquecer um pouco 
dos problemas do dia-a-dia.”

Aila Albuquerque

Amazonas
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Centro Universitário do Norte 
UNINORTE

Manaus  
(92) 3215-4950 
www.uninorte.com.br 

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

27 141 10 506

Atividades desenvolvidas

Peça teatral

Projeto prevenir

Usos e abusos do laboratório do núcleo     
de pesquisa

Visita aos laboratórios

 

Centro Universitário Nilton Lins
UNINILTONLINS

Manaus
(92) 3083-3000
www.niltonlins.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

60 80 15 10.000

Atividades desenvolvidas

Exposição de banners, fotos e trabalhos
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Faculdade Martha Falcão 
FMF

Manaus  
(92) 2121-0900
www.infs.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

314 1.974 34 2.325

Atividades desenvolvidas

Arrecadação de alimentos, livros e recicláveis 

Assistência jurídica

Doação de sangue

Doenças sexualmente transmissíveis

Declaração de imposto de renda para isento

Arrecadação de livros e revistas

Pará

Centro Universitário 
do Estado do Pará 
CESUPA

Belém
(91) 4009-9100
www.cesupa.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

29 111 15 215
 

Atividades desenvolvidas

Atendimento jurídico

Avaliação nutricional e atendimento farmacêutico

Exames clínicos

Empreendorismo

Orientação fisioterápica

Restaurações, palestras e atividade cultural
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Escola Superior Madre Celeste 
ESMAC

Ananindeua
(91) 3273-1558
www.esmac.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

120 1.158 37 2.414

Atividades Desenvolvidas

Administração em ação

Atleta cidadão

Cinema ao ar livre

Contador de histórias

Emissão de CPF e declaração de isento

Atividades lúdico pedagógicas

Doação de brinquedos e alimentos

Oficina de xilogravura e cerâmica

Faculdade do Pará         
FAP

Belém
(91) 3202-9000
www.fap-pa.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

52 306 0 116
 

Atividades desenvolvidas

Projeto encontro de responsabilidade social

Projeto extensão universitária
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Faculdades Integradas do Tapajós
FIT

Santarém
(93) 3523-5088
www.fit.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

25 112 50 1.128
 

Atividades desenvolvidas

Assistência jurídica gratuita 

Registros de nascimento 

Cuidados - animais peçonhentos

Prevenção: hipertensão e diabetes

Emissão de carteira de trabalho

Apresentação de coral 

Técnicas de relaxamento

Verificação da pressão arterial

Educação e prevenção no trânsito

Ciclo de palestras sobre educação e saúde 

Finanças para o pequeno empreendedor

Prevenção: câncer de mama e colo uterino

Tratamento de água e destinação do lixo

Violência contra a mulher

Doação de sangue

Higienização bucal

Orçamento familar

Primeiros socorros

Incentivo à leitura

Casamentos 
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Instituto de Estudos Superiores   
da Amazônia 
IESAM

Belém
(91) 4005-5400
www.iesam-pa.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

41 188 47 2.042

Atividades desenvolvidas

A turminha da limpeza

Apoio a terceira idade e portadores de necessidades

Doação de brinquedos e alimentos

Emissão de carteiras de identidade

Exposição de fotografias

Feirinha de responsabilidade social

Programa de alfabetização e inclusão de jovens e adultos

Orientações jurídicas à comunidade

Verificação de pressão arterial e glicemia 
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Universidade 
da Amazônia 
UNAMA

Belém
(91) 4009-3000 
www.unama.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

37 413 132 3.493

Atividades desenvolvidas

A biblioteca e a comunidade

Dança folclórica da terceira idade

Artesanato com material reciclado

Atividades esportivas, artísticas e recreativas

Emissão de carteira de identidade e trabalho

Palestras: doenças sexualmente transmissíveis 

Educação de trânsito e ambiental

Balcão de benefícios sociais

Atendimento pediátrico

Certidão de nascimento

Orientação vocacional

Preventivo do câncer

Brinquedoteca

Casamento civil

Corte de cabelo

Oficina de teatro

Justiça itinerante

Vacinação

Segurança pública
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Faculdade de Ciências Biomédicas 
de Cacoal 
FACIMED

Cacoal
(69) 441-1950
www.facimed.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

14 93 19 1.080

Atividades desenvolvidas

Cacoal sem dengue

Feli(z)idade 

Rondônia





Nordeste
3.354 alunos

690 professores

573 técnicos

50.838 da comunidade
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ÁREA1 - Faculdade de Ciência   
e Tecnologia 
AREA1
Salvador
(71) 3460-9000        
www.area1.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

6 30 8 116

Atividades desenvolvidas

Acesso à internet

Aulas de revisão 

Conhecimentos básicos de Informática

Teste vocacional

Faculdade Hélio Rocha
FHR

 
Salvador
(71) 2101-5060
www.heliorocha.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

8 21 4 35

Atividades desenvolvidas

Programa de inclusão digital 

Bahia
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Faculdade Jorge Amado 
FJA
Salvador
(71) 534-8000
www.fja.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

50 440 100 2.000

Atividades desenvolvidas

Atividades culturais e serviços comunitários

Exposição de atividades internas e de parceiros

Depoimentos

“O evento foi extremamente positivo ao reunir alunos dos mais 
diversos cursos da Instituição em um mesmo espaço, além de 
ressaltar para os mesmos a intenção das FJA em atuar junto  
à comunidade. Da mesma forma, a comunidade participou 
ativamente trazendo atividades culturais permeando toda   
a programação de palco do evento”.

Thiago de Araújo Mendes 
 

Faculdade São Camilo 
FASC-BA
Salvador
(71) 3248-7133
www.saocamilo-ba.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

5 5 4 240

Atividades desenvolvidas

Orientação em informática
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Faculdade São Francisco    
de Barreiras 
FASB
Barreiras
(77) 3613-8800
www.fasb.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

73 1.000 11 3.300

Atividades desenvolvidas

Orientação vocacional

Universidade aberta da melhor idade

Atendimento comunitário

Atendimento psicopedagógico

Universidade Salvador 
UNIFACS
Salvador
(71) 3273-9550 
www.unifacs.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

36 187 15 168

Atividades desenvolvidas

Alfabetização solidária

Apresentação de portfólio de design

Assessoria a empresas locais e a cooperativas populares

Elaboração de campanha publicitária

Inclusão digital

Informatização de instituições carentes

Pesquisa em pavimentação asfáltica

Psicologia para carentes
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Universidade de Fortaleza
UNIFOR

Fortaleza
(85) 3477-3300
www.unifor.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

50 100 10 29.076

Atividades desenvolvidas

Espaço de cidadania, encontros e seminários

 
Faculdade Atenas Maranhense 
FAMA
São Luis
(098) 2108-6000
www.fama.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

20 35 0 540

Atividades desenvolvidas

Semana transdisciplinar

ceará

Maranhão
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Faculdade Santa Fé 
FSF

São Luis
(98) 3243-3530
www.faculdadesantafe.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

20 60 0 250

Atividades desenvolvidas

Atividades pedagógicas

Faculdade Santa Terezinha
CEST

São Luis
(98) 3244-2900
www.cest.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

137 398 31 1.193

Atividades desenvolvidas

Aferição de pressão arterial

Apresentação das atividades de extensão

Apresentação de dança

Exposição de banners

Mesa redonda

Projeção de vídeo institucional
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Depoimentos

“São grandes os desafios, mas o sonho de atender aos 
maranhenses e especialmente as pessoas carentes, que 
são atendidas por profissionais das áreas de Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Direito, 
é um grande avanço”. 

Expedito Alves de Melo

“Essa ação é muito importante, pois o acesso a essas 
informações são difíceis e, no momento que ela abre as suas 
portas, pessoas carentes, que não têm acesso a um plano de 
saúde, por exemplo, têm a chance de tirar dúvidas com grandes 
profissionais de várias áreas”. 

Genildes Silva 

“O Dia D, como é chamado, é uma data oportuna para que a 
população fique por dentro do que está sendo feito pelas IES  
em prol da comunidade”. 

Maria do Carmo Lacerda Barbosa 

Paraíba

Faculdade de Ciências Médicas 
de Campina Grande 
FCM
Campina Grande
(83) 3331-6677
www.facisa.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

6 86 6 996

Atividades desenvolvidas

Guia prático de postura

Aferição de pressão arterial

Prevenção de DST

Se toque
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Faculdade de Ciências 
Sociais Aplicadas 
FACISA
Campina Grande
(83) 3337-1163
www.facisa.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

34 124 34 2.323

Atividades desenvolvidas

Ambientação

Recadastramento do CPF

Assessoria e orientações jurídicas

Pesquisa da cesta básica

Plano de negócios

Degustação

Arquitetura

Recreação

 

Pernambuco

Faculdade Frassinetti  
do Recife 
FAFIRE

Recife
(81) 2122-3500
www.fafire.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

72 160 72 3.624
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Atividades desenvolvidas

Apresentação musical, circense e de grupos culturais

Conectando cidadania

Danças culturais

Dia do sorriso

Grupo de frevo

Apresentação do Grupo Florisbela

Ler pra valer 

Oficina de capoeira

Atividades lúdico pedagógicas 

Peça teatral

Profissionalização e inclusão social

Semeando Futuro

Também quero aprender inglês

Vivência corporal

Faculdade Marista 
FMR
Recife
(81) 4009-7777
www.fmr.marista.com.br

 
 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

11 15 1 210

Atividades desenvolvidas

Apresentação de trabalhos

Aulas de informática

Cursos de bijuteria e biscuit

Oficinas de bordados, culinária e fotografia 

Orientação profissional

Técnicas de entrevista e etiqueta profissional
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Faculdade Maurício de Nassau 
FMN
Recife
(81) 3413-4611
www.mauricionassau.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

33 167 20 1.442

Atividades desenvolvidas

Aferição de pressão arterial e vacinações

Avaliação auditiva 

Avaliação postural

Turismo e cultura

Genética na escola

Palestra: como evitar verminoses?

Mini curso de criatividade e inovação 

Entendendo e praticando o empreendedorismo

Oficina de recreação

Jogos tradicionais e cooperativos

Mecanismos de participação social

Oficina de turismo e cultura 

O farmacêutico na comunidade

O perigo das micoses

Pensando no corpo, pensando na mente

Combate à dengue

Sexualidade e DST/AIDS na adolescência

Criação de logomarcas
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Piauí

Faculdade Integral Diferencial 
FACID

Teresina
(86) 3215-5020
www.facid.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

37 191 107 2.027

Atividades desenvolvidas

Palestra: amamentação, plásticas mamárias e doenças da mama 

Direitos do consumidor e da criança

Emissão do registro de nascimento, carteira de trabalho  
e passe livre 

Enfermagem em ação na saúde pública

Estimulação para crianças deficientes

O primeiro contato com o computador 

Prevenção e diagnóstico do câncer bucal

Teatro de fantoches, higiene corporal e saúde mental

Depoimentos

“Atendemos ao chamado da ABMES porque
achamos fundamental a interação da Faculdade 
com a sociedade, principalmente quando se trata 
da prestação de serviços para as comunidades 
carentes, o que já e uma característica marcante 
da Facid através do Projeto Facid Solidária”.

Joseci Vale
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Faculdade de Natal 
FAL

Natal
(84) 3615-8000
www.falnatal.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

20 128 15 485

Atividades desenvolvidas

Palestras e debates

  

Rio Grande  do Norte

Sergipe

Universidade Tiradentes 
UNIT

Aracaju
(79) 3218-2100
www.unit.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

72 207 135 2.813
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Atividades desenvolvidas

Universidade e responsabilidade social o ir além da sala de aula

Depoimentos

“Nós jamais permitiríamos que o nosso Estado fosse à exceção 
em participar do evento. Por isso, trouxemos para a praça 
General Valadão as nossas ações sociais, que abrangem as 
diversas áreas como saúde, educação, cultura, esportes, meio 
ambiente e outras”.

Jouberto Uchoa

“Estava passando pelo Centro de Aracaju 
e vi essa ação maravilhosa realizada pela Unit. Não podia  
perder a oportunidade. A gente fica impressionada em ver  
uma universidade particular oferecer tantos serviços gratuitos. 
 Isso é raro em nosso País”.

Maria Antonia  





Sudeste
28.655 alunos

3.951 professores

2.081 técnicos

179.667 da comunidade
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Centro Universitário São Camilo
Espírito Santo
Cachoeiro de Itapemirim
(28) 3526-5911
www.saocamilo-es.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

8 10 3 400

Atividades desenvolvidas

Recadastramento de CPF 

Faculdade Capixaba     
de Administração e Educação
UNICES
Vitória
(27) 3223-9100
www.unices.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

8 43 10 2.158

Atividades desenvolvidas

Confecção de cartões artesanais.

Coral de flautas

Educação de trânsito 

Cadastro de isentos do IR

Orientação profissional

Teatro 

Espírito Santo
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Faculdade de Ciências Aplicadas 
Sagrado Coração
UNILINHARES
Linhares
(27) 2103-7200
www.unilinhares.net

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

59 214 30 1.469

Atividades desenvolvidas

Desenhos e brincadeira para crianças 

Orientação vocacional e profissional

Avaliação física e postural 

Conscientização de preservação da natureza

Enfermagem em ação na saúde pública 

Farmácia universitária

Oficinas de vídeos

Produção de texto por meio de histórias em quadrinhos

Depoimentos

 “O envolvimento da comunidade acadêmica da IES, 
coordenadores, professores, estudantes e corpo administrativo 
foi marcante para obtenção dos resultados, seja como 
participante voluntária, seja enquanto beneficiária da ação. 
Os resultados mostraram que a Responsabilidade Social, 
é de fato, uma realidade na IES.”

Denis Paul  
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Faculdade de Ciências Biomédicas 
do Espírito Santo
PIO XII
Cariacica
(27) 3343-2563
www.pioxii-es.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

4 20 0 250

Atividades desenvolvidas

Palestras e atendimento ao público

Depoimentos

“O Dia Nacional da Livre Iniciativa proporcionou mais uma 
oportunidade para a implementação de ações com o objetivo 
de somar esforços para a construção de uma sociedade mais 
humanizada. A mensagem social foi transmitida. A Faculdade  
Pio XII, no entanto, não contentou-se com um Dia e espera  
o próximo ano, assim como muitas outras IES, com um espaço 
reservado no seu  calendário.”

Maly Encarnação 
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Faculdade de Estudos Sociais  
do Espírito Santo
PIO XII 

Cariacica
(27) 3343-2563
www.pioxii-es.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

5 100 0 100

Atividades desenvolvidas

Apresentações culturais e exposição 

Faculdade Espírito Santense   
de Ciências Jurídicas 
PIO XII

Cariacica
(27) 3343-2563
www.pioxii-es.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

1 10 0 20

Atividades desenvolvidas

Orientações sobre direito e cidadania 
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              Faculdades Integradas São Pedro
FAESA
Vitória
(27) 2122-4500
www.faesa.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

69 185 26 1.279

Atividades desenvolvidas

Atendimento a grupos com hiperatividade

Avaliação e atividade física para terceira idade

Dinâmicas e reflexões sobre a terceira idade

Gagueira não tem graça, tem cura

Oficinas: construção de brinquedos, dança afro, leitura, nutrição  
e saúde bucal

Prevenção da hipertensão

Promoção à saúde

Sensibilização e busca ativa de casos de hanseníase

Triagem fonoaudiológica

Workshop de Química
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              Depoimentos

 “Acho muito importante participar de atividades desse tipo, pois 
esse contato com a comunidade é enriquecedor. É, sem dúvida, 
um exercício ao conhecimento e à cidadania.”

Ellen Fávero

 “A iniciativa da Associação Brasileira de Mantenedoras de 
Ensino Superior (ABMES) em dar visibilidade aos trabalhos 
desenvolvidos nas instituições particulares coroa, de certa forma, 
um processo que, se no início, se deu de forma tímida,   
hoje não pode mais ser minimizado ou estancado.”

Selma Blom Margotto 
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Centro Universitário do Planalto  
de Araxá
UNIARAXÁ
Araxá
(34) 3661-6120
www.uniaraxa.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

55 352 28 7.506

Atividades desenvolvidas

Água fonte de vida: meios de utilização

Projeto: Além das salas de aula

Alfabetização de adultos

Projeto alongue-se

Informática

Arrecadação de alimentos

Assistência jurídica

Biblioteca móvel

Programa de bolsas de estudos

Yoga

Caminhada pela paz

Cartilha do eleitor

Projeto cientista mirim

Coral Uniaraxá

Curso de libras

Dia do voluntário

Educação alimentar e nutricional

Orientações posturais

Enfermagem em ação na saúde pública

Escolinha de: atletismo, esportes infanto-juvenis,  
natação e ginástica olímpica

Execução penal, humanização da pena

Minas Gerais
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Festival de xadrez 

Fórum regional de educação inclusiva

Gualball para deficientes visuais

Hidroterapia

II Semana da enfermagem

Informações jurídicas TV e rádio

IV Semana do meio ambiente

Oficina Braille

Olimpíada cultural de Matemática

Planejamento familiar

Projeto conta e encanta

Projeto: Se essa rua fosse minha...

V Mini maratona do trabalhador

Depoimentos

“São atividades como essas que concretizam o objetivo do 
ensino superior, que é o de oferecer e gerar conhecimentos 
e ações que promovam a melhoria da qualidade de vida de 
quem faz e de quem se beneficia. Valeu a pena! E vai continuar 
valendo. A semente foi plantada e com certeza criou 
raízes fortes.”

Ivana Guimarães Lodi 
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Centro Universitário     
do Sul de Minas
UNIS-MG
Varginha
(35) 3219-5000
www.unis.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

23 425 14 9.440

Atividades desenvolvidas

Ensino de Filosofia para crianças carentes

Programa de assistência ao adolescente infrator

Projeto rua de lazer  

Centro Universitário Newton Paiva
Newton Paiva
Belo Horizonte
(31) 3295-6200 
www.newtonpaiva.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

18 160 7 2.500

Atividades desenvolvidas

Atendimento em área da saúde e cultura 
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Centro Universitário UNA
UNA
Belo Horizonte
(31) 3379-1236
www.una.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

6 49 5 7.100

Atividades desenvolvidas

Campanha de prevenção do câncer de mama

Projeto irradiando alegria 

Faculdade Veredas
Conselheiro Lafaiete
(31) 3763-8005
www.faculdadeveredas.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

15 66 51 978

Atividades desenvolvidas

Cama elástica

Capoeira

Coleta seletiva de lixo

Congada

Cortes de cabelo

Identificação de tipo sangüíneo

Maquiagem

Mostra de dança

Oficina de origami

Palestra sobre diabetes

Prevenção do uso de drogas

Verificação da pressão arterial 
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Faculdade de Medicina    
de Barbacena
FAME
Barbacena
(32) 3339-2950
www.funjob.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

7 66 36 5.400

Atividades desenvolvidas

Aferição de pressão arterial

Mostra de vigilância epidemiológica e sanitária

Cálculo de índice de massa corpórea

Exame de taxa de glicose

Orientações sobre DST’s e AIDS

Planejamento familiar

Prevenção do câncer de colo 

Faculdade de Medicina de Itajubá
FMIt
Itajubá
(35) 3621-4545
www.aisi.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

10 30 2 90

Atividades desenvolvidas

Avaliação e orientação nutricional 
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Faculdade Promove     
de Minas Gerais
PROMOVE
Belo Horizonte
(31) 2103-2103
www.faculdadepromove.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

3 25 80 1.400

Atividades desenvolvidas

Vestibular novos talentos 

Faculdade São Camilo
FASC-MG
Belo Horizonte
(31) 3224-6820
www.saocamilo-mg.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

1 3 3 20

Atividades desenvolvidas

Atendimento podológico 
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Faculdade Senac Minas
Contagem
(31) 3395-4846
www.mg.senac.br/faculdade

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

2 3 1 30

Atividades desenvolvidas

Programa de conscientização para inclusão digital 

Instituto Nacional     
de Telecomunicações
INATEL
Santa Rita do Sapucaí
(35) 3471-9200
www.inatel.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

35 350 28 999

Atividades desenvolvidas

Feira tecnológica 

Exposição de trabalhos de alunos

Palestras

Sarau literário
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Instituto Superior de Educação  
de Itabira
ISEI
Itabira
(31) 3839-3600
www.funcesi.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

2 100 10 100

Atividades desenvolvidas

Projetos sociais: desenvolvendo a cidadania 

Universidade FUMEC
FUMEC
Belo Horizonte
(31) 3264-3555
www.fumec.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

400 9.000 150 24.950

Atividades desenvolvidas

Mostra Fumec: atividades artísticas, culturais e técnicas 
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Universidade Presidente   
Antônio Carlos
UNIPAC
Barbacena
(32) 3693-8800
www.unipac.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

27 307 36 1.037

Atividades desenvolvidas

Clínica de fisioterapia para a comunidade

Curso de suporte básico de vida: urgência e emergência

Prevenção: uma ação da enfermagem

Mostra de projetos sociais realizados pela Unipac

Depoimentos

“Muitas vezes, as contribuições sociais das IES particulares 
não são reconhecidas ou nem mesmo conhecidas pela 
comunidade em que se insere. Vejo este evento como 
uma oportunidade para a Unipac mostrar 
para a sociedade barbacenense e para entidades 
que fomentam o ensino, a pesquisa e a extensão 
universitárias e as dimensões do trabalho social 
que vêm desenvolvendo.”

Érika Lourenço
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Rio de Janeiro

Centro de Ensino Superior   
de Valença
CESVA
Valença
(24) 2453-1888 
www.faa.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

32 178 33 3.425

Atividades desenvolvidas

Ação comunitária

Vacinação anti-rábica 

Atendimento clínico a pequenos animais

Atendimento pedagógico aos afásicos

Atividades complementares e atividade de pesquisa

Castração

Ações de educação em saúde bucal 
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Centro Universitário     
de Barra Mansa
UBM
Barra Mansa
(24) 3325-0222
www.ubm.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

12 190 24 430

Atividades desenvolvidas

Atividade de lazer e recreação na escola e asilo

Oficina encantar para ensinar

Integração família-escola 

Projeto agentes da esperança

Depoimentos

“Legal! Com exercícios criativos, voltados para geometria   
 e com explicações objetivas”.

“Nos ensina a olhar a Matemática e a geometria de uma maneira 
diferente e mais fácil. Poderia ter mais oficinas”.

Alunos que participaram da atividade
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Centro Universitário    
Hermínio da Silveira
Uni IBMR
Rio de Janeiro
(21) 2559-8600
www.ibmr.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

23 46 14 1.170

Atividades desenvolvidas

Avaliação fisioterápica e fonoaudiológica 

Avaliação da pressão arterial

Avaliação postural estética

Mensuração de peso, altura e diâmetro abdominal 

Escola Superior de Ensino  
Helena Antipoff
ESEHA
Niterói
(21) 2616-3311 
www.pestalozzi.org.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

4 65 4 140

Atividades desenvolvidas

Higienização bucal

Prevenção da saúde vocal

Prevenção de doenças ocupacionais 



50

Faculdade Redentor
FACREDENTOR
Itaperuna
(22) 3822-2338
www.redentor.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

18 137 24 1.048

Atividades desenvolvidas

Conscientização ambiental

Educação alimentar e nutricional

Mostra científica: minerais constituintes do solo

Oficina de crochê

Oficina de reciclagem de papel

Orientações sobre voz 

Oficina de xadrez

Exames de teste de glicose 

Universidade Castelo Branco
UCB
Rio de Janeiro
(21) 2406-7700
www.castelobranco.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

42 172 33 1.977
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Atividades desenvolvidas

Palestra: A política de ensino nas IES particulares

A pressão arterial e o fumo

Aprenda a jogar xadrez

Atendimento sócio jurídico

Serviços de atendimento aos pequenos empresários

Informática empresarial

Estudo de viabilidade na implantação de negócio

Palestra sobre câncer de pele e prática de drenagem linfática

Avaliação do stress ocupacional

Teatro e comunidade

Exame de tipagem sangüínea 

Universidade do Grande Rio 
Professor José de Souza Herdy
UNIGRANRIO
Duque de Caxias
(21) 2672-7777
www.unigranrio.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

10 200 10 100

Atividades desenvolvidas

Responsabilidade social: ir além da sala de aula 
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Universidade Iguaçu
UNIG
Nova Iguaçu
(21) 2765-4000
www.unig.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

98 1.052 51 5.605

Atividades desenvolvidas

Orientação jurídica

Atividades culturais

Avaliação corporal

Consultas de enfermagem

Dinamização das aulas de Geografia

Gestão para a escola inclusiva

Higiene bucal

Internet para todos

Jogos eletrônicos na Pedagogia

Lançamento de livro de poesia

Matemática através de jogos

Oficinas de música

Minicurso geografia da energia

Multivacinação

Oficina: Gravidez na adolescência

Oficina: Brinquedos cantados

Oficina: Prevenção de tabagismo

Mesa redonda de Administração

Prevenção a acidentes de trânsito

Prevenção de DST’s

Teatro infantil odontológico

Palestra: Mitologia e religião no pensamento grego

Palestra sobre a utilização das normas da ABNT 

Triagem fonoaudiológica

Verificação de pressão arterial e hemoglucoteste

Vídeos e distribuição de preservativos
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              Depoimentos

“O processo preventivo e de orientação é contínuo. Uma mostra 
não pode ser única. A UNIG coloca sua estrutura na rua, mas 
está pronta para receber a comunidade em suas clínicas e 
laboratórios e dar continuidade aos atendimentos.”

Professor Domingos

“A proposta do evento consagra a universidade privada como 
um espaço com o qual a comunidade pode interagir tornando 
concreta a função de uma instituição de ensino superior. Tal 
atividade contribui com a imagem positiva das universidades 
estreitando, cada vez mais, os vínculos com a população”.

Julio César da Silva  
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Universidade Severino Sombra
USS
Vassouras
(24) 2471-8200
www.uss.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

81 321 23 3.958

Atividades desenvolvidas

Amostras de rochas diversas

Conhecendo o GPS

Educação digital

Fotografias aéreas

Exposição de animais selvagens e peçonhentos

Minicurso de produção de detergente e sabão caseiro

Feira da saúde

Ações de educação em saúde bucal

Exposição de animais marinhos

Oficina pedagógica

Projeto voluntários digitais 

Reciclagem

Sessão de vídeo e debate 
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Universidade Veiga de Almeida
UVA
Rio de Janeiro
(21) 2574-8888
www.uva.br

 NúMERo dE PARticiPANtES

PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

200 400 120 20.000

Atividades desenvolvidas

Ações afirmativas de responsabilidade social

Depoimentos

“O evento atendeu todas as expectativas, principalmente   
a de incentivar a cidadania.”

Lúcio Branco

“O resultado do esforço em conjunto é capaz de transformar   
as vidas de muitas pessoas. Basta que cada um faça a sua parte, 
por menor que ela seja.”

Maria Cristina Salomão 
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Universidade Salgado de Oliveira
UNIVERSO
Belo Horizonte
(31) 3421-5457 

São Gonçalo
(21) 3712-9559 

Goiânia
(62) 3238-3000

Juiz de Fora
(32) 3236-7100 

Niterói
(21) 2705-7227 

Recife
(81) 3472-1919

Campos de Goytacazes
(22) 2724-3060

www.universo.g12.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

257 2.762 163 10.655

Atividades desenvolvidas

Visitas técnicas e palestras sobre o Agronegócio 

Características do profissional de engenharia de produção 

Ação social junto à comunidade 

Avaliação nutricional e orientação alimentar 

Alongamento, flexibilidade e dor lombar 

Análise vocacional e orientação profissional 

Apoio ao trabalho em prol de crianças com câncer 

Apresentação de poesias e vídeos 

Apresentação de projetos acadêmicos 

Avaliação postural e orientações ergonômicas 

Orientações sobre a prática segura e saudável de exercícios 

Avaliação de dados fisiológicos 

Atendimento fisioterapêutico 

Atendimento solidário à comunidade 

Atividades físicas e de lazer para terceira idade 
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Trabalhos manuais com materiais reciclados 

Direitos do cidadão 

Atividades voluntárias de enfermagem 

Avaliação física 

Avaliação fisioterapêutica 

Cadastro de famílias interessadas em creches 

Caminhada pela prevenção ao câncer de mama 

Campanha de doação de sangue 

Campanha de prevenção bucal 

Orientações sobre câncer de próstata 

City tour 

Conhecimento do ambiente geoecológico da Ilha Grande 

Palestra sobre o Estatuto do Idoso 

Conscientização corporal para funcionários 

Conscientização de preservação da natureza 

Assessoria administrativa às empresas locais 

Controle da hipertensão através da atividade física 

Curso para professores da educação básica 

Curso sobre pesquisa bibliográfica via internet 

Customização 

Doação de alimentos não perecíveis 

Educação ambiental nas escolas 

Educação Inclusiva 

Ajuda às famílias carentes 

Experimentos de bioquímica e física 

Fisioterapia na atenção primária à saúde 

Seminário sobre gestão do Terceiro Setor 

Exames de teste de glicose 

Inclusão social de alunos deficiente auditivos 

Inclusão social de indivíduos da terceira idade 

Educação física inclusiva a terceira idade 

Informática para ensino fundamental e médio 

Introdução ao sistema operacional Linux 

Karatê como inclusão social 

Matemática através de jogos 

Mexe educação física 

Valorização e preservação do patrimônio cultural 

Características do profissional de Matemática 

Oficina de reciclagem de lixo 

Oficina sobre o uso do Open Office 
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Oficinas de linguagem 

Palestra sobre salvamento aquático desportivo 

Oficinas para professores da rede pública 

Orientações sobre orçamento familiar 

Palestra orientação ao consumidor 

Palestra de orientação a empresários 

Palestra sobre desenvolvimento sustentável 

Debate sobre a Hepatite B 

Palestra sobre prevenção de doenças e assepsia bucal 

Projeto sonho nosso ginástica na maturidade 

Palestra sobre a história da cidade 

Orientação profissional 

Projeto sorriso 

Projeto vivenciar para aprender 

Educação alimentar e nutricional 

Recreação na melhor idade 

Teatro de fantoches 

Feira de Matemática 

Projeto de intervenção social

Uso racional de medicamento 

Oficinas das disciplinas da educação básica 

Acupuntura para a comunidade 

Recreação infantil 

Roda de poesia 
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Centro Universitário Anhangüera
Unianhangüera
Leme
(19) 3571-5717
www.unianhanguera.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

68 156 37 1.160

Atividades desenvolvidas

Orientações sobre postura

Assistência jurídica gratuita

Teste de glicemia capilar 

Atenção à saúde e qualidade de vida do idoso

Oficina pedagógica

Programa de alfabetização e inclusão de jovens e adultos 

São Paulo
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              Centro Universitário de Lins
UNILINS
Lins
(14) 3533-3200
www.unilins.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

33 80 22 168

Atividades desenvolvidas

Acesso ao mundo digital

Apresentação de coral

Curso de web para jovens 

Dança de rua

Oficina de música

Oficina de teatro

Recadastramento de CPF 

Aferição de pressão arterial 

Centro Universitário de Rio Preto
UNIRP
São José do Rio Preto
(17) 3211-3000
www.unirpnet.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

147 460 35 7.786

Atividades desenvolvidas

Assessoria contábil

Assessoria sobre arborização urbana
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Atendimento jurídico

Atendimento clínico a pequenos animais

Avaliação nutricional

Brincadeiras folclóricas

Campanha de doação de sangue

Prevenção ao câncer bucal

Cobertura jornalística de eventos

Demonstração dos produtos da farmácia escola

Exame do tipo sangüíneo

Exames de colesterol e de glicose

Exposição de bonecas

Exposição de tecidos feitos com tear

Exposição de trabalhos de extensão

Exposição projeto costura e arte

Inclusão digital de crianças e jovens de baixa renda

Informática básica para a terceira idade

Luta, capoeira e dança

Matemática por meio de jogos

Oficinas pedagógicas

Orientação de atividade física

Orientação para portadores de algia da coluna vertebral

Programa de orientações ao tabagista

Orientações aos portadores de necessidades especiais

Palestra sobre primeiros socorros e descargas elétricas

Programa liberdade assistida

Roupas de material reciclável

Vacinação anti-rábica a pequenos animais

Verificação da pressão arterial

Depoimentos

“Docentes e discentes participantes do evento, em 
depoimento, disseram que ficaram maravilhados com 
as atividades e com a reação do público diante de cada  
uma delas, relatando que este evento propiciou uma  
experiência única de poder envolver os alunos em atividades 
sociais e colaborativas, estimulando-os à prática da cidadania, 
contribuindo para o aprimoramento e o melhor desempenho  
na vida profissional”. 

Maria Sueli R. Silva 
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Centro Universitário     
do Norte Paulista
UNORP
São José do Rio Preto
(17) 3203-2500
www.unorp.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

0 0 4 30

Atividades desenvolvidas

Projeto biblioteca viva Unorp 

Centro Universitário    
Eurípedes de Marília
UNIVEM
Marília
(14) 2105-0800
www.fundanet.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

100 280 53 60

Atividades desenvolvidas

Assistência jurídica gratuita

Cadastro de isentos do imposto de renda

Acompanhamento de penas alternativas

Inclusão digital

Oficina de tear

Programa de bolsas de estudo para carentes

Universidade aberta da melhor idade 
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Centro Universitário Moura Lacerda
Moura Lacerda
Ribeirão Preto
(16) 2101-1010
www.mouralacerda.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

324 1.258 57 2.844

Atividades desenvolvidas

Inauguração da academia universitária à comunidade

Assistência judiciária

Assistência veterinária a produtores de leite

Atendimento a eqüinos de tração

Avaliação psicopedagógica

Castração de cães e gatos

City tour cultural

Capoeira na praça

Ensino de Matemática

Estudos sobre relações de consumo

Gincana de integração e cidadania

Atividades físicas para terceira idade

Música na praça

Oficina de língua portuguesa 

Centro Universitário São Camilo
SÃO CAMILO
São Paulo
(11) 6169-4000
www.scamilo.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

25 300 10 3.000

Atividades desenvolvidas

Atividades de saúde e cultura para a comunidade 
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Escola Superior de Administração  
e Gestão
ESAG
Santo André
(11) 4436-8800
www.esag.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

2 1 2 80

Atividades desenvolvidas

Dia da cidadania 

Faculdade Comunitária    
de Campinas
FAC
Campinas
(19) 3229-0841
www.unianhanguera.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

29 30 6 870

Atividades desenvolvidas

Inclusão e capacitação da comunidade local

Assistência jurídica gratuita 
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Faculdade de Direito   
Professor Damásio de Jesus
FDDJ
São Paulo
(11) 3346-4600
www.damasio.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

2 35 4 273

Atividades desenvolvidas

Comemoração ao Dia das crianças

Entrega de brinquedos 

Brincadeiras 

Jogos educativos 

Faculdade de Tecnologia    
Carlos Drummond de Andrade
CSET Drummond
São Paulo
(11) 6942-1488
www.drummond.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

20 50 15 4.000

Atividades desenvolvidas

Passeio ciclístico 

Projeto de desarmamento infantil 

Concurso de pipas 

Atividades esportivas 
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Faculdade de Tecnologia Flamingo
FLATEC
São Paulo
(11) 3871-1288
www.grupoflamingo.com

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

50 400 50 100

Atividades desenvolvidas

Espetáculos circenses 

Faculdade Maria Augusta  
Ribeiro Daher
FMA
Jacareí
(12) 3956-2777
www.fma.br

 NúMERo dE PARticiPANtES  
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

16 89 8 717

Atividades desenvolvidas

Educação de jovens e adultos

Faculdade aberta à terceira idade

Iniciação à informática 

Programa escola da família

Depoimentos

“No evento do qual participei, como universitário/voluntário, 
realizei uma oficina de pintura de rosto infantil. Foi uma 
experiência única, pois com ela pude proporcionar momentos  
de alegrias para todos os participantes.”

Nivaldo Vieira
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Faculdade Taboão da Serra
FTS
Taboão da Serra
(11) 4788-7978
www.fts.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

237 2.245 6 1.120

Atividades desenvolvidas

Atendimento e apoio psicopedagógico

Atendimento psicológico

Campeonatos esportivos

Debates e palestras sobre turismo

Arrecadação de alimentos e material de higiene pessoal

Faculdade aberta da terceira idade 

Faculdades de Valinhos
FAV
Valinhos
(19) 3869-5833
www.unianhanguera.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

30 36 8 498

Atividades desenvolvidas

Atendimento psicopedagógico

Capacitação de auxiliar de desenvolvimento infantil

Inclusão digital

Orientação profissional

Programa de alfabetização e inclusão de jovens e adultos

Português para estrangeiros

Teatro 
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Faculdades Integradas    
Teresa D´Ávila
FATEA
Lorena
(12) 3153-2888 
www.fatea.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

6 15 0 260

Atividades desenvolvidas

Verificação da pressão arterial

Informações nutricionais 

Orientações sobre as DST’s e hepatite 

Faculdades Integradas Torricelli
FIT
Guarulhos
(11) 2107-1900
www.torricelli.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

5 3.000 3 4.200

Atividades desenvolvidas

Arrecadação de alimentos e material de higiene pessoal 
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Faculdades Unificadas da Fundação 
Educacional de Barretos
Unificadas FEB
Barretos
(17) 3321-6414
www.feb.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

28 322 7 1.310

Atividades desenvolvidas

Aferição de pressão arterial

Mostra de ensino para deficientes visuais

Orientações sobre DST’s

Instruções para higiene bucal

Atendimento jurídico

Conhecimentos básicos sobre hardware

Consultoria em procedimentos e práticas construtivas

Desenvolvimento de projetos e programas sociais

Solicitação e emissão de RG 

Reciclagem de materiais 

Exposição de material de geometria

Mostra de experimentos mecânicos

Assistência farmacêutica de métodos anticonseptivos

Mostra dos trabalhos filantrópicos realizados pela IES

Orientação sobre cidadania

Práticas construtivas para a boa alimentação

Atendimento para o desenvolvimento profissional e pessoal

Prevenção de deficiências bucais

Química doméstica
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Instituto de Ensino Superior   
Santo André
IESA
Santo André
(11) 4438-9277
www.iesa.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

29 15 90 250

Atividades desenvolvidas

Orientação profissional 

Instituto Superior de Educação 
Uirapuru
ISEU
Sorocaba
(15) 2102-6600
www.uirapuru.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

29 266 5 650
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Atividades desenvolvidas

Incentivo à leitura

Atividades recreativas com casa de caridade

Arrecadação de alimentos não perecíveis e doação para creche

Apresentações culturais

Avaliação física e postural

Depoimentos

“Acreditamos que este é apenas o início de um longo trabalho 
que temos pela frente. Esta atividade desperta nos alunos e nos 
professores uma consciência crítica sobre as ações desenvolvidas 
por empresas, ONGs e entidades.”

Maura Bolfer  

União das Faculdades    
dos Grandes Lagos 
UNILAGO
São José do Rio Preto
(17) 3203-6161
www.unilago.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

30 60 20 500

Atividades desenvolvidas

Exposição de projetos de extensão desenvolvidos pela IES 
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Universidade Anhembi Morumbi
UAM
São Paulo
(11) 3847-3000
www.anhembi.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

41 241 41 1.992

Atividades desenvolvidas

Acesso a internet

Apresentação de coral

Apresentação de documentários e trabalhos

Apresentação de espetáculo com atores da terceira idade

Painel com imagens e informações sobre o restaurante escola

Assistência jurídica

Atendimento em medicinas naturais

Avaliação das disfunções do sistema neuro muscular

Castração de cães e gatos

Coleta de material para exame de papanicolau

Coleta e doação de sangue

Orientação para prevenção de câncer de mama e colo de útero

Distribuição de material informativo e orientação sobre uso   
de medicamentos

Massagem 

Mostra coreográfica

Oficina para confeccionar livros

Orientação nutricional

Painel com fotos

Orientação postural

Prática de Chikung e Yoga

Vacinação de animais

Verificação da pressão arterial

Verificação de curva glicêmica
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Depoimentos

“Vim medir minha pressão e fazer exame de 
colesterol, não sabia que teria tantas coisas. 
Por fim, fiz massagem e hidratação. Adorei, 
passei toda minha manhã aqui. São raros os 
locais que oferecem esse tipo de serviço de 
qualidade gratuito.”

Ivone Fernandes

“O objetivo foi mostrar para a comunidade o quê as 
instituições de ensino superior fazem no dia-a-dia. Isso 
seria apenas uma vitrine do que acontece sempre nas escolas na 
relação dos serviços de extensão para a comunidade. O principal 
é mostrar num dia o que é feito todos os dias.”

Gabriel Mario Rodrigues
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Universidade Cidade de São Paulo
Unicid
São Paulo
(11) 2178-1212
www.unicid.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

29 70 0 422

Atividades desenvolvidas

Aprender história brincando

Atendimento jurídico

Palestra unindo cidadania à justiça

Palestra sobre código do consumidor

Orientações de saúde

Compartilhamento de acesso residencial a internet

Oportunidades de negócios

Palestra sobre o direito da família

Palestra sobre o estatuto da criança e do adolescente

Economia em contas telefônicas

Educação ambiental e lazer

Palestra sobre o estatuto do idoso

História da África

Lazer e turismo para a terceira idade

Oficina cuidando bem da sua coluna

Oficina de material reciclável

Oficina de raciocínio lógico

Palestra sobre lixo, meio ambiente

Palestra: Lei de previdência

Palestra: Segurança nos meios de comunicação 
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Universidade Cruzeiro do Sul
UNICSUL
São Paulo
(11) 6137-5700
www.unicsul.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

112 250 6 175

Atividades desenvolvidas

Apresentação do coral Unicsul

Debate: O compromisso social nas IES particulares

Discussão sobre o atendimento de jovens e adultos com 
deficiência

Palestra: Porque contratar um serviço de empresa júnior

Política social e metodologia do trabalho com família

Programa pesquisa em educação de jovens e adultos

Exposição de folders com as fotos das ações de extensão 

Universidade de Mogi das Cruzes
UMC
Mogi das Cruzes
(11) 4798-7072
www.umc.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

7 30 7 490

Atividades desenvolvidas

Festival de inclusão social pelo esporte

Depoimentos

 “Ao longo dos mais de 40 anos de existência, a Universidade de 
Mogi das Cruzes sempre teve sua história voltada à comunidade, 
promovendo educação, esporte, cultura, lazer. Esse dia 
comemorativo vem firmar nosso propósito de formar cidadãos  
e promover o desenvolvimento local e regional da sociedade.”

Regina Coeli Bezerra de Melo Nassri 
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Universidade de Ribeirão Preto
UNAERP
Ribeirão Preto
(16) 3603-6900
www.unaerp.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

288 914 53 11.140

Atividades desenvolvidas

Desenhos e brincadeiras

Apresentação de dança 

Apresentação de ginástica rítmica e Ken Jutso

Apresentação do coral Unaerp

Apresentação do grupo de chorinho Bella Bossa

Aula de axé e step

Avaliação da água para o consumo doméstico

Avaliação de estresse, ansiedade e depressão

Avaliação física

Avaliação nutricional e orientação alimentar

Avaliação postural

Brinquedoteca
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Campanha de prevenção ao câncer bucal

Campanha gagueira não tem graça, tem tratamento

Demonstração da piscina terapêutica

Distribuição do jornal do ônibus

Escovódromo

Exame de colesterol

Exposição de desenhos das crianças do Ceceb

Reforço escolar em Português e Inglês

Orientações anti-stress

Orientações sobre DST’s e AIDS

Orientações para gestantes e bebês

Orientações sobre uso correto de medicamentos

Orientações sobre voz, fala, audição e linguagem

Orientações sobre direito da família

Orientações sobre fertilizantes e fuligem

Orientações sobre os distúrbios da fala

Plantão psicológico

Prevenção contra acidentes domésticos

Teste de glicemia

Vacinação

Verificação da pressão arterial 
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Universidade do Oeste Paulista
UNOESTE
Presidente Prudente
(18) 3229-1000
www.unoeste.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

87 181 48 2.348

Atividades desenvolvidas

Exame de acuidade visual

Aferição de pressão arterial

Apresentação de grupo instrumental

Artesanato na universidade

Avaliação física, nutricional e postural

Cobertura jornalística

Exposição de frutos e sementes

Fotos de atividades da IES

Mostra de trabalhos filantrópicos

Orientações sobre voz, fala, audição e linguagem

Orientações jurídicas

Prevenção de parasitoses intestinais

Apresentação de projetos acadêmicos

Campanha sobre o uso correto de medicamentos

Depoimentos

“A Unoeste atua com sua extensão por toda região por meio 
de serviços prestados à comunidade. Esse sábado é uma 
demonstração do que a sociedade recebe da Unoeste  
com relação a projetos sociais”.

Afife Fazzano 
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Universidade Guarulhos
UNG
Guarulhos
(11) 6464-1700
www.ung.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

154 682 16 6.647

Atividades desenvolvidas

Alfabetização solidária

Exame de audiometria

Avaliação aos indivíduos tabagistas

Avaliação física

Avaliação nutricional e orientação alimentar

Avaliação postural

Campanha de adoção de animais

Campanha de vacinação anti-rábica

City tour

Oficina: Como elaborar um currículo

Contador de histórias

Desenvolvimento de base de site para micro empresa

Desenvolvimento de projetos com material reciclado

Exame de glicemia e colesterol

Exame de papanicolau

Jogos de raciocínio lógico

O que fazer com o lixo

Orientação e preparo profissional

Orientações jurídicas

Orientações sobre plantas tóxicas e animais sinantróficos

Consultoria em procedimentos e práticas construtivas

Orientação de saúde bucal

Publicidade e propaganda para micro empresas e ONG’s

Química doméstica

Triagem auditiva

Verificação de projetos de engenharia civil 
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Universidade Ibirapuera
UNIb
São Paulo
(11) 5091-1151
www.unib.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

63 133 36 843

Atividades desenvolvidas

Técnicas de relaxamento para evitar o estresse

Atendimento orientativo em direito da família

Brinquedoteca

Como escrever uma carta

Conhecendo o nosso corpo

Avaliação do gasto energético na residência

A importância da língua estrangeira no mundo atual

Educação em saúde bucal

Empregabilidade e confecção de currículo

Evitando a crise do pânico através da respiração

A importância do uso consciente da água

Instalação de software livre

Jogos lógicos

Orientação profissional para jovens

Painéis sobre espaços turísticos brasileiros

Primeiros passos para montar seu próprio negócio

Avaliação física e qualidade de vida 
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Universidade São Marcos
USM
São Paulo
(11) 3491-0500
www.smarcos.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

425 15 413 10.000

Atividades desenvolvidas

Projeto Krukutu

Vestibular solidário





Sul
3.240 alunos

427 professores

424 técnicos

60.666 da comunidade
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Centro Universitário de Maringá
CESUMAR
Maringá
(44) 3027-6360
www.cesumar.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

73 447 4 5.900

Atividades desenvolvidas

Atendimento aos afásicos

Atendimento jurídico

Avaliação da saúde

Clínica do bebê - escovódromo

Design de interiores

Direitos sociais para a terceira idade

Educação nutricional

Ginástica e dança 

Orientações fonoaudiológicas

Orientações sobre cães

Exame de tipagem sanguínea

Depoimentos

“Sentimos que além de beneficiarmos a população, o Cesumar 
cumpriu o papel que lhe cabe como universidade, promovendo  
a integração dos nossos estudantes com as diversas áreas   
do saber, numa convivência riquíssima com os variados  
aspectos da formação humana.”

Maria Helena Krüger

“O Cesumar, além de promover o ensino e a pesquisa, tem 
uma grande preocupação com os trabalhos de extensão que 
beneficiam diretamente a população. Estamos cumprindo   
o nosso papel e esperamos cada vez mais poder ampliar  
esses serviços, fazendo com que cheguem às pessoas   
mais necessitadas.”

Wilson Matos 

Paraná
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              Centro Universitário Filadélfia
UniFil
Londrina
(43) 3375-7400
www.unifil.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

15 25 5 300

Atividades desenvolvidas

Universidade e responsabilidade social: O ir além da sala de aula

Depoimentos

“As pessoas não conhecem os programas de extensão que as 
universidades oferecem. Na busca pela responsabilidade social, 
as instituições têm que dar retorno à comunidade, atendendo 
principalmente os mais necessitados.”

Rafaela Martinon



86

  

Faculdade Dinâmica das Cataratas
UDC
Foz do Iguaçu
(45) 3523 6900
www.udc.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

70 1.468 64 34.863

Atividades desenvolvidas

Arrecadação de livros e brinquedos

Elaboração de campanha publicitária

Projeto Shantala

Projeto cesta básica

Projeto coisaria mundial

Estudo: Perfil do menor que ingressa à Ponte

Levantamento ambiental de microbacias

Assistência jurídica gratuita

Instalação de uma rádio comunitária

Revitalização da ponte da amizade

Seminário: Calçadas de Foz do Iguaçu

Estudo da aplicação do lodo em estação de tratamento de esgoto

Implantação de sistema de esgotamento sanitário 

Faculdade Evangélica do Paraná
FEPAR
Curitiba
(41) 3240-5500
www.fepar.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

36 244 25 842
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Atividades desenvolvidas

Projeto conhecendo o corpo humano

Projeto de atenção integral ao idoso

Semana portas abertas 

Faculdade Ingá
Uningá
Maringá
(44) 3225-5009
www.uninga.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

59 147 39 1.951

Atividades desenvolvidas

Semana interna de prevenção de acidentes no trabalho

Enfermagem em ação na saúde pública

Ações de educação em saúde bucal

Apresentação de ginástica rítmica

Fisioterapia para a comunidade

Meio ambiente na sociedade

Avaliação fonoaudiológica

Exame de tipagem sanguínea 
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Faculdade Integrado    
de Campo Mourão
CIES
Campo Mourão
(44) 3523-1982
www.faculdadesintegrado.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

40 578 72 3.159

Atividades desenvolvidas

Projeto amigo da carroça

Assistência jurídica gratuita

Castração de animais

Consultoria empresarial

Informação sobre: higiene, DST’s e gravidez na adolescência

Horta comunitária

Conscientização da preservação da natureza

Projeto Leishimaniose

Trote cultural

Informação à comunidade sobre zoonoses 
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Faculdade Novo Ateneu    
de Guarapuava
FG
Guarapuava
(42) 3621-7000
www.faculdadesguarapuava.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

3 11 2 82

Atividades desenvolvidas

Orientações jurídicas 

Faculdades Integradas Curitiba
FIC
Curitiba
(41) 3213-8700
www.faculdadescuritiba.br

 NúMERo dE PARticiPANtES  
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

9 25 6 172

Atividades desenvolvidas

Conscientização para responsabilidade social e ambiental

Programa de combate à exploração sexual infanto-juvenil

Educação de jovens e adultos 
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Universidade Norte do Paraná
UNOPAR
Londrina
(43) 3371-7700
www.unopar.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

13 53 126 915

Atividades desenvolvidas

Ações preventivas na fonoaudiologia

Aferição de pressão arterial

Apresentação de dança e ginástica rítmica

Projeto Karatê para Síndrome Down

Avaliação e orientação nutricional

Exibição de produções em audiovisual cinema/vídeo

Orientações em práticas jurídicas

Orientações sobre a adequação de uso de medicamentos

Orientações sobre saúde bucal

Prevenção de doenças cardiovasculares

Projeto Karatê para a terceira idade

Depoimentos

“A instituição pôde levar uma pequena parte, mas muito 
significativa, das ações que ela realiza anualmente junto à 
comunidade da cidade de Londrina e região. Acreditamos na 
importância em evidenciar o trabalho do professor e do aluno 
em ações educativas. Pois ações como estas visam transferir 
conhecimentos adquiridos no âmbito do ensino e da pesquisa 
de forma concreta.”

Sônia Maria Mendes França
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Universidade Tuiuti do Paraná
UTP
Curitiba
(41) 3331-7700
www.utp.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

12 34 0 770

Atividades desenvolvidas

Controle integrado da aranha marrom

Direitos da mulher

Educação de jovens e adultos

Saúde e qualidade de vida da mulher gestante

Terapia ocupacional no atendimento ao bebê de risco 

Rio Grande do Sul

Centro Universitário Univates
UNIVATES
Lajeado
(51) 3714-7000
www.univates.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

44 92 34 9.785

Atividades desenvolvidas

Ações de responsabilidade social

Alfabetização solidária

Atividade física para terceira idade

Inclusão digital

Oficinas para idosos

Atividades de psicomotricidade e esporte adaptado 
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Faculdade Cenecista     
Nossa Senhora dos Anjos
FACENSA
Gravataí
(51) 3488-1991
www.facensa.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

2 6 2 30

Atividades desenvolvidas

Curso de microinformática

Corte de cabelo 

Massagem 

Oficina de artesanato 

Orientação de alimentos 

Emissão de carteira de trabalho 

Universidade Luterana do Brasil
ULBRA
Canoas
(51) 3477-4000
www.ulbra.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

33 65 33 1.397

Atividades desenvolvidas

A hora do conto no shopping

Avaliação física

Avaliação visual

Conservação e aproveitamentos dos alimentos

Demonstração de hardware e software

Dicas de prevenção relativas a saúde

Exames para detectar o grupo sanguíneo

Jogos pedagógicos e ludicidade infantil
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Limpeza de pele

Mensuração de sinais vitais

Assistência jurídica comunitária

Orientação profissional

Avaliação audiológica e vocal

Prevenção e orientação dentária

Avaliação da capacidade respiratória

Santa catarina

Centro Universitário    
Leonardo da Vinci
UNIASSELVI
Blumenau
(47) 3321-9000
www.uniasselvi.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

18 45 12 500

Atividades desenvolvidas

Festival de inclusão social através do esporte para crianças   
e jovens portadores de necessidades especiais 

Depoimentos

“Buscamos, com a realização do Dia Nacional, oferecer 
momentos felizes aos portadores de necessidades especiais, 
proporcionando atividades que fujam da rotina deles.”

José Tafner

“Não há como descrever a sensação de participar de um evento 
destes; quero repetir no próximo ano, me sinto bem ajudando 
aos outros.”

Graziela Schnaider Ribeiro
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Centro-Oeste
3.774 alunos

606 professores

271 técnicos

57.589 da comunidade
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Centro Universitário de Brasília
UniCEUB
Brasília
(61) 3340-1600
www.uniceub.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

23 71 0 2.350

Atividades desenvolvidas

Aferição de pressão arterial

Avaliação nutricional

Demonstração das atividades do Cenfor

Exame de colesterol

Exposição de projetos de extensão

Teste de glicemia

Depoimentos

“É um grande estímulo para as pessoas saberem mais sobre 
saúde e cuidarem-se melhor.”

Norma França

“Valeu a pena. Não gastei nada e nem precisei pegar a fila   
do hospital público para saber como estou passando.” 

Alexandre Souza

“Estamos desempenhando, nas mais diversas áreas e profissões, 
projetos que contribuem para a redução da desigualdade social 
em favor da cidadania.”

“A responsabilidade social é quase que uma obrigação   
das instituições e até mesmo do cidadão, por isso, acredito   
que se cada um estiver ciente e fizer a sua parte, teremos   
um Brasil melhor.”

Elizabeth Manzur

distrito federal
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“Nem todo mundo tem condições de pagarpor uma consulta. 
Foi uma excelente oportunidade de apresentarmos 
o atendimento comunitário que prestamos diariamente.”

Vanessa Morais

“Na universidade pública temos uma espécie de tripé que 
estimula o desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa 
e extensão. Ver isso acontecendo em instituições particulares 
é importante porque demonstra que elas também desejam 
desenvolver um trabalho voltado para a comunidade.  
Com isso, todos só têm a ganhar.”

Wagner Rizzo 

Faculdade Jesus Maria José
FAJESU
Brasília
(61) 3354-1838
www.fajesu.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

50 500 20 600

Atividades desenvolvidas

Ia feira comunitária da Fajesu 
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Instituto de Educação Superior  
de Brasília
IESB
Brasília
(61) 3448-9800
www.iesb.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

80 382 14 600

Atividades desenvolvidas

Exposição perspectivas

Palestra: A responsabilidade social

Prêmio estudante em livre iniciativa

Depoimentos

“O IESB criou o Prêmio Estudante em Livre Iniciativa por ocasião 
do Dia Nacional da Livre Iniciativa, com o objetivo de incentivar 
a participação de alunos nos projetos sociais desenvolvidos  
pelo IESB, sensibilizando-os para o compromisso social,   
a solidariedade e a cooperação” 

Tiago Correia

Centro Universitário de Anápolis
UniEVANGÉLICA
Anápolis
(62) 3310-6600
www.unievangelica.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

133 973 55 26.567

Goiás
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Atividades desenvolvidas

Aferição de pressão arterial

Aplicação tópica de flúor e escovação

Apresentação de projetos acadêmicos

Atrações artísticas

Avaliação de equilíbrio

Avaliação postural

Banda de música

Bingo, boliche e cama elástica

Oficina cantinho da leitura

Consulta de enfermagem

Consulta ginecológica

Consulta pediátrica

Curso básico de microcomputadores

Diagnóstico de doenças pulmonares

Educação preventiva de DST’s

Emissão de carteira de trabalho

Escola viva

Espaço do empreendedor

Exame de acuidade visual

Exame de definição de tipo sanguíneo

Exercícios acrobáticos

Exibição do filme Direito da criança e do adolescente

Exposição Anápolis rumo aos 100 anos de história

Atividades esportivas diversas

Mini curso: Controles financeiros de micro e pequenas empresas

Mini curso: Empreender júnior

Museu itinerante Associação Educativa Evangélica

Oficina de pintura

Oficina cuidados com saúde

Oficina sobre corpo humano

Orientação e consulta jurídica

Oficina de origami

Peça teatral

Prevenção ao câncer bucal

Jogos recreativos

Triagem odontológica para a clínica 

Teste de glicemia capilar
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Faculdade de Ciências e Educação 
de Rubiataba
FACER
Rubiataba
(62) 3325-1749
www.facer.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

13 85 3 187

Atividades desenvolvidas

Atendimento a empresas locais e regionais 

Atendimento comunitário 

Faculdade de Ciências e Educação 
Sena Aires
FACESA
Valparaíso de Goiás
(61) 3627-4200
www.senaaires.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

21 170 32 1.810

Atividades desenvolvidas

Palestra sobre acidentes domésticos

Atividade física para a terceira idade

Consulta médica

Corte de cabelo e manicure

Verificação de glicemia capilar e pressão arterial

Karaokê e atividade lúdicas

Palestra sobre hipertensão arterial

Palestra sobre tabagismo

Teatro
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Depoimentos

“O Dia certamente foi um marco na vida das 
comunidades. Nossa Instituição se mobilizou   
e sensibilizou toda a comunidade acadêmica   
em busca da promoção e melhoria da qualidade  
de vida. Formamos não somente o técnico, mas  
o profissional com compromisso social e imbuído 
do pleno exercício da cidadania, com 
justiça social.”

Josias Leite de Freitas Júnior 

Faculdade Latino Americana
FLA
Anápolis
(62) 3098-3838
www.latinoamericana.edu.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

36 308 3 250

Atividades desenvolvidas

Atendimento comunitário

Brincadeiras para crianças

City tour

Consultoria empresarial

Dog show

Io festival da primavera

Saúde da criança, adulto e idoso

Inclusão digital

Depoimentos

“Este foi um dia histórico, de grande envolvimento e doação de 
toda a Faculdade por uma causa social. O FLA Cidadania foi mais 
um evento que a Faculdade Latino Americana realizou em prol 
da comunidade.”

Odilon Oliveira 
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Centro Universitário     
da Grande Dourados
UNIGRAN
Dourados
(67) 3411-4141
www.unigran.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

99 660 20 2.140

Atividades desenvolvidas

Análise da água do córrego laranja doce

Aprendendo matemática brincando

Atendimento a animais de pequenos portes

Atendimento psicológico

Atividades de atendimento fisioterápico

Circulando com alegria nas creches

Construção de maquetes de virologia

Curso de libras

Palestra sobre prevenção de DST’s

Educação de jovens e adultos

Orientação sobre a saúde

Inclusão digital aos indígenas da aldeia Jaguapiru

Orientação nutricional

Práticas de ensino: formação inicial e continuada

Profissionalizando a comunidade douradense

Projetos socias arquitetônicos

Psicologia clinica de crianças e adolescentes

Psicologia do trabalho

Feira e oficina de arte e cultura para crianças,    
jovens e adolescentes

Mato Grosso do Sul
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Trabalhando o conto nas escolas

Trabalhos manuais com mulheres indígenas

Campanha sobre o uso correto do medicamento

Depoimentos

“É preciso abrir espaços para debater os temas de interesse   
das Instituições de Ensino Superior e da comunidade,  
com a participação efetiva da sociedade e de seus diferentes 
órgãos, e com isso incentivar a solidariedade e a participação 
da sociedade em projetos que visem o desenvolvimento social, 
cultural e econômico da nossa região.”

Terezinha Bazé de Lima 

Centro Universitário     
de Campo Grande
UNAES
Campo Grande
(67) 3316-6000
www.unaes.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

20 186 11 3.320

Atividades desenvolvidas

Curso de formação: matemática e novas tecnologias

Curso de formação: lingüística e literatura

Atendimento jurídico a população carente

Declaração anual de isento

Emissão de CPF 
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Universidade Católica Dom Bosco
UCDB
Campo Grande
(67) 3312-3339
www.ucdb.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

34 88 36 16.180

Atividades desenvolvidas

Apresentação de danças

Aproveitamento de resíduos alimentares

Atendimento comunitário

Cultura negro-africana: exposição e apresentação afro

Gibiteca

Exposição de peças do museu Dom Bosco de Campo Grande

Não perca seu CPF

Conscientização de preservação da natureza

Rádio comunitária

Exames de glicemia

Aferição de pressão arterial 

Universidade     
para o Desenvolvimento 
do Estado e da Região do Pantanal
UNIDERP
Campo Grande
(67) 3348-8000
www.uniderp.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

6 37 73 316
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Atividades desenvolvidas

Assistência jurídica

Brinquedoteca

Corte de cabelo

Principais sintomas do câncer infantil

Orientações sobre pessoas que tem Hanseníase

Pré-triagem e coleta do teste do pezinho

Terapia da obesidade infantil

Triagem auditiva 

Depoimentos

“É muito importante esse trabalho porque é uma forma dos 
nossos acadêmicos exercitarem aquilo que eles aprendem em 
sala de aula. E em contato direto com a população eles levam 
conhecimento, discutem com a comunidade e prestam serviços.”

Ivo Busato  

Faculdade de Educação    
de Tangará da Serra
FACEDUTS
Tangará da Serra
(65) 3326-4650
faceduts@terra.com.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

26 77 2 579

Atividades desenvolvidas

Semana da Pedagogia

Mato Grosso
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Universidade de Cuiabá
UNIC
Cuiabá
(65) 3615-1234
www.unic.br

 NúMERo dE PARticiPANtES 
PRofESSoRES AluNoS técNicoS coMuNidAdE

65 237 2 2.690

Atividades desenvolvidas

Aferição de pressão arterial

Assistência técnicas a pequenos proprietários

Consultoria a micro e pequena empresa

Consultoria financeira pessoal

Declaração de imposto de renda para isento

Educação para a posse responsável de animais

Melhoria das habitações de interesse social

Orientações sobre orçamento familiar

Oficinas de escultoras, telas, livros e máscaras

Fisioterapia no trabalho

Inclusão digital

Limpeza de pele e maquiagem

Oficina de customização
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Oficinas psicopedagógicas

Orientação de atividades físicas

Orientação para abertura de empresas

Quick massagem

Campanha sobre o uso correto de medicamentos

Vacinação anti-rábica

Estudo de viabilidade na implantação de negócio

Depoimentos

“Como educadores, temos o dever de instruir cidadãos 
preparados para os desafios do mundo do trabalho, mas também 
alicerçados em noções de cidadania, civismo e direito coletivo.”

“Alteraram-se os papéis dos estados nacionais, das empresas  
e pessoas. O chamado terceiro setor redefiniu a noção   
de cidadania, configurando uma verdadeira revolução cívica.   
As enormes carências e desigualdades sociais existentes   
em nosso País dão à responsabilidade social empresarial  
relevância ainda maior e a sociedade brasileira exige isso.”

Evandro Echeverria



Esta obra foi composta em ITC Novarese e impressa nas 
oficinas da Athalaia Gráfica e Editora Ltda, no sistema off-set 
sobre papel reciclato 90g/m2, com capa em papel reciclato 
240g/m2, para a Associação Brasileira de Mantenedoras de 
Ensino Superior (ABMES), em junho de 2006.
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