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APRESENTAÇÃO 

Ensinar com responsabilidade social implica viver e praticar 
responsavelmente o ofício de educador e assumir nossa cidadania 
na instituição educativa em que atuamos sem dicotomizar nossa 
porção profissional da porção pessoal.

(Mara Regina De Sordi, Estudos, 2005, p. 38)

As discussões sobre o papel, a função e a responsabilidade social da univer-
sidade estão intrinsecamente ligadas à missão e ao projeto institucional das 
instituições de ensino superior (IES). E isso tem sido comprovado pelas ações 
realizadas anualmente na campanha do Dia da Responsabilidade Social do 
Ensino Superior Particular, promovida pela Associação Brasileira de Mante-
nedoras de Ensino Superior (ABMES). 

Nos seis anos de campanha, foram realizados quase 6 milhões de atendimentos 
em todo o Brasil. Ao todo, 1.130 IES já aderiram ao projeto. Mais de 1,2 milhão de 
professores, alunos e técnicos engajados na proposta de fazer um dia diferente 
com uma mostra das atividades que as instituições realizam ao longo do ano em 
benefício da comunidade local e da sociedade como um todo. 

Esta edição da Revista Responsabilidade Social reúne não só o registro das 
duas últimas edições da campanha (2009 e 2010) – instituições participantes, 
valores investidos e principais atividades realizadas por região e estado e por 
área de conhecimento – como também informações sobre como participar da 
campanha, as instituições participantes e os expressivos números que marcam 
essa ação, já consolidada no calendário da educação superior. 

Finalmente, a publicação traz artigos de especialistas da área de responsabi-
lidade social com visões e enfoques teóricos e práticos que visam a orientar o 
trabalho das IES nesse sentido e a ressaltar a importância do ensino oferecido 
para a formação de cidadãos éticos, comprometidos com a construção da paz, 
com a defesa dos direitos humanos e com os valores da democracia.

Brasília, 31 de maio de 2011.

Gabriel Mario Rodrigues
Presidente
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Observações preliminares

Como afirma Morin (2009), a Universidade é uma instituição transecular e trans-
nacional. Passados mais de 900 anos da fundação da Universidade de Bolonha, 
considerada a mais antiga de todas elas, pode-se afirmar que a universidade é a 
única instituição no âmbito planetário que conseguiu manter, ao longo dos séculos, 
o monopólio da educação em nível superior, legitimando seu papel de instituição 
irradiadora e produtora do conhecimento.

A Universidade é, no seio de sociedades diversamente organizadas em 
virtude das condições geográficas e do peso da história, uma instituição 
autônoma que, de modo crítico, produz e transmite a cultura por meio da 
investigação e o ensino (MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM, 1988, p. 1). 

As discussões sobre o papel e a função social da universidade assumem diversas 
conotações de acordo com os contextos históricos e as realidades sociopolíticas e 
econômicas nas quais se inserem. Nelas, se inter-relacionam os diversos modelos 
de universidade – de pesquisa, de ensino, de serviços e as múltiplas variantes que 
surgiram e vêm surgindo – com os projetos de sociedade e as diferentes realidades 
sociais, destacando-se as pressões e as demandas de diversos segmentos da socie-
dade civil e da sociedade política.  

Na America Latina, pela própria especificidade dos países periféricos, as discus-
sões sobre a função social da universidade adquiriram uma forte dimensão política, 
atreladas não só ao chamado compromisso social com os segmentos socialmente 
excluídos, com os oprimidos, com “el pueblo” marginalizado, como também ao de-
senvolvimento social e à ideia de emancipação social. 

As discussões em torno do conceito de responsabilidade social da educação supe-
rior (RSES) ganharam protagonismo na presente década à reboque das discussões 
sobre a responsabilidade social empresarial. Especificamente, no Brasil, a RSES 
entrou na agenda de debate público em 2004, ao ser incluída como uma das dez 
dimensões de avaliação das IES no Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes), instituído pela Lei n.° 10.861, de 14 de abril de 2004, regulamen-
tada pela Portaria n.° 2.051, de 9 de julho de 2004. 

Tal fato provocou o deslocamento do foco das discussões acadêmicas: da extensão 
universitária, até então conceito hegemônico quando se discutia a função social da 
universidade, para o de responsabilidade social.

Considerando que as discussões sobre a função social da universidade ganham ma-
tizes diferenciados diante das demandas locais e regionais em termos sociais, polí-
ticos, econômicos e ideológicos, pretende-se neste artigo analisar a visão que vem 
ganhando hegemonia no âmbito global a partir do entendimento que a Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) vem construin-
do e disseminando sobre a RSES, a mesma visão,  que pode ser considerada como 
síntese em termos de entendimento conceitual em âmbito global, diante das espe-
cificidades locais e regionais. 

Adolfo Ignacio Calderón 
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ADOLFO IGNACIO CALDERÓN,  MARIA CAROLINE VARGAS e RODRIGO FORNALSKI PEDRO

A Unesco e a Responsabilidade  

Social da Educação Superior
1

1 
As ideias expostas no 
artigo foram discutidas no XVIII 
Colóquio da Secção Portuguesa 
da AFIRSE, “Deontologia, ética 
e valores na educação - Utopia 
e realidade”, realizado na 
Universidade de Lisboa de 18 
a 20 de fevereiro de 2010.
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Para tanto, tomaremos como referência analítica os resultados da Conferência 
Mundial sobre a Educação Superior de 1998 (UNESCO, 1998) e da Conferência 
Mundial sobre a Educação Superior de 2009 (UNESCO, 2009), ambas realizadas em 
Paris e promovidas pela Unesco. 

RSES: enfoques teóricos predominantes

As preocupações teóricas, acadêmicas e científicas sobre Educação Superior, por 
parte dos docentes e pesquisadores que atuam nas Universidades nas mais di-
versas áreas disciplinares – sejam estas das Ciências Biológicas e da Saúde, das 
Ciências Exatas e da Terra, das Ciências Humanas ou das Ciências Sociais Aplicadas 
– tornaram a Educação Superior uma temática essencialmente multidisciplinar e 
interdisciplinar, seja para saciar a curiosidade científica, seja para encontrar solu-
ções para problemas específicos da gestão universitária.

O caráter multidisciplinar fica explícito na atuação cotidiana dos docentes univer-
sitários que, ao se debruçarem sobre os diversos aspectos da Educação Superior, 
o fazem de forma compartimentalizada,  isolados nos problemas internos dos de-
partamentos, faculdades ou centros existentes por áreas do conhecimento. Como 
afirma Coimbra (2000, p. 57), é possível verificar-se uma abordagem multidiscipli-
nar sem o estabelecimento de maiores nexos entre áreas disciplinares:  “A bem da 
realidade cotidiana, cada qual continua a ver e tratar o seu objeto com os próprios 
critérios unidisciplinares, sem preocupar-se com qualquer outro que seja”. 

O caráter interdisciplinar se concretiza principalmente no âmbito científico, nos 
grupos de pesquisas e nos eventos científicos nacionais e internacionais focados 
na Educação Superior. Verifica-se que tal prática está também, muitas vezes pre-
sente, nos macroprocessos da alta administração universitária, na interação entre 
docentes de diversas áreas disciplinares, responsáveis por encontrar soluções aos 
problemas gerenciais. 

A Educação Superior enquanto temática multidisciplinar e interdisciplinar fica evi-
dente na atitude de muitos pesquisadores e docentes universitários que, embora 
centrados nos problemas cotidianos, compartimentalizados, acabam bebendo da 
literatura produzida pelas mais variadas fontes teóricas, por autores de diversas 
áreas do conhecimento. Nesse sentido, é comum encontrar, nos programas de 
mestrado e doutorado em Educação, pesquisadores procedentes de diferentes 
áreas do conhecimento – Direito, Medicina, Música, Fonoaudiologia, Enfermagem, 
Engenharia, Física, Biologia, entre tantas outras áreas – que procuram nas Ciências 
da Educação respostas às suas inquietações acadêmicas e científicas.

Figura 1
Educação Superior: uma temática interdisciplinar

Ciências humanas

Ciências exatas e da terras e da terra

Educação superior

Ciências sociais aplicadasCiências socia

Ciências biológias e da saúde
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Assim, a interdisciplinaridade ganha concretude quando pesquisadores, docentes 
e estudantes de diferentes áreas disciplinares estabelecem um diálogo entre eles, 
discutem, debatem, geram conhecimento, sem deixar de lado seus próprios méto-
dos de pesquisa e abordagens científicas, visando a compreender determinados 
problemas e fenômenos educacionais, como por exemplo, o entendimento do que 
seria a RSES.  

Ao abordar a questão da RSES constatamos a existência de seis enfoques teóricos 
predominantes, nos quais a interação interdisciplinar é sua essência:

, a RSES é apontada como elemento ine-
rente à universidade e como parte do seu DNA, tem como foco as dis-
cussões sobre a função social da universidade, do ensino e da pesquisa. 
Nesse sentido, não se trataria de uma discussão resultante de influência 
do mercado e do Terceiro Setor. Pelo contrário faria parte das discus-
sões históricas da universidade. 

, a RSES é abordada como reflexo da mer-
cantilização da educação e da gestão empresarial das IES. Nesse caso, 
seria uma estratégia de diferenciação no mercado educacional, influen-
ciando estratégias de publicidade, marketing e propaganda, não sendo 
reflexo necessariamente da uma prática real, séria e consistente.

Figura 2
Responsabilidade da Educação Superior: múltiplos enfoques teóricos

Tradição 
Universitária

Projetos
Extensionistas

Valores para o 
desenvolvimento 
Humano

Normatização 
Estatal

RSES

Estratégia de 
Gestão das 
Organizações

Tendência 
do mercado

Enquanto , destaca-se a dimensão jurídica da RSES 
ao ser incorporada na legislação que institui o Sinaes. Sustenta-se, entre 
outros aspectos, no aprofundamento dos compromissos e nas responsa-
bilidades sociais das IES, cujo princípio fundamental é a responsabilidade 
social com a qualidade da educação superior. 

, constatam-se múltiplas lei-
turas e perspectivas nas quais se destacam as tentativas de aplicar às uni-
versidades estratégias utilizadas no âmbito da gestão das organizações. 
Alguns autores demonstram preocupações diferenciadas com: a) a gover-
nança institucional (BOLAN; MOTTA, 2008); b) os instrumentos de gestão 
estratégica como o balanço social (TISOTT, 2005); c) as estratégias de 
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marketing (WRASSE, 2004); d) a imagem organizacional (BALDISSERA; 
NORO, 2007); c) a gestão sustentável (CURY; TOMIELLO, 2009; SILVA, 
2009) e f) os indicadores de avaliação e qualidade (SILVA; CARVALHO, 
2009; ASHLEY; FERREIRA; REIS, 2006; PINTO, 2008).

. Predomina a visão de 
que a Universidade por meio do ensino, da pesquisa, da extensão univer-
sitária e da sua gestão deveria se constituir espaço irradiador de valores 
de cidadania e solidariedade visando a obter um novo padrão de desen-
volvimento orientado para a sustentabilidade (JIMENEZ et. al., 2006; 
JULIATTO, 2004). Esta abordagem envolve discussões sobre diversos 
aspectos do fazer universitário, preponderantemente no cuidado com a  
estruturação dos projetos pedagógicos e as matrizes curriculares (HAAS, 
2009; VILLAR, 2009).

 Identifica-se a RSES com a valo-
rização dos projetos extensionistas no âmbito atividade acadêmica  com 
uma acentuada rejeição aos projetos assistencialistas (SILVA, 2000). 
Neste enfoque se enquadram múltiplas abordagens, tais como: os pro-
jetos extensionistas como ações de responsabilidade social universitá-
ria, semelhantes às ações no mundo empresarial envolvendo a ideia do 
fortalecimento da imagem no mercado; a extensão universitária como 
compromisso social com os setores socialmente excluídos; e a extensão 
universitária como meio de colocar o ensino, a pesquisa e a extensão para 
o desenvolvimento socioeconômico do País.

Unesco: a responsabilidade social em questão

No discurso de inauguração da Conferência Mundial sobre Educação Superior 
realizada em Paris, em 5 de outubro de 1998, Federico Mayor, Diretor Geral da 
Unesco, diante dos representantes dos diversos países presentes, expôs a tese-
-chave da organização qual seja:  “ninguém, nenhuma pessoa deve se sentir 
condenada a um exílio do mundo da aprendizagem durante toda sua vida, este 
é um assunto de dignidade humana, é um assunto de verdadeira democracia” 
(MAYOR, 1988).

No discurso de Mayor, ficou evidente que o ensino superior, enquanto espaço de 
formação, deverá estar orientado por um projeto político amparado na democra-
cia, no respeito aos direitos humanos, na tolerância, no respeito à diversidade cul-
tural e na preservação do meio ambiente.

Pode-se afirmar que na Conferência Mundial sobre a Educação Superior (CMES-
1998) o conceito de “responsabilidade social” da Educação Superior não foi traba-
lhado de forma aprofundada. No entanto, apesar de ter sido mencionado uma única 
vez no texto final, pode-se ter uma noção do entendimento subjacente à época.

O termo RSES é utilizado ao afirmar que a gestão do ensino superior “se constitui  
responsabilidade social de primeira ordem e pode se reforçar de maneira significa-
tiva por meio do diálogo com todos os que participam sobretudo com os professo-
res e estudantes” (UNESCO, 1998, p. 29).

O documento considera que o objetivo principal da gestão deveria ser o “ótimo 
cumprimento da missão institucional, garantindo um ensino, formação e pesquisa 
de grande qualidade e prestando serviços à comunidade” (idem.). Isto “exigiria uma 
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direção no ensino superior que combine visão social com a compreensão dos pro-
blemas mundiais e com as competências de gestão eficazes” (idem.). 

Como pode ser observado, predomina a visão da responsabilidade social como o cum-
primento da missão institucional, com uma estrutura gerencial necessária para atingir 
os objetivos institucionais, isto é, ensino, pesquisa e serviços à comunidade, ressaltan-
do-se o papel das IES na formação do aluno como cidadão responsável e transforma-
dor, preocupado com a busca de soluções aos problemas que afligem a sociedade. 

Esta visão de RSES resgata a essência da natureza pública das IES, à medida que a 
primazia da qualidade rejeita as práticas existentes no mercado educacional direcio-
nadas ao estelionato acadêmico, na qual prima o lucro em detrimento da qualidade.

Convém registrar que o repúdio a qualquer tentativa de mercantilizar o ensino su-
perior ou considerá-lo como uma mercadoria ficou evidente na corrente que se for-
mou entre importantes lideranças mundiais da época durante o CMES-1998, como 
por exemplo, a de Lionel Jospin (1998, p. 6), então primeiro ministro da França. Tal 
corrente rechaçou a concepção mercantil segundo a qual a educação superior de-
veria ser determinada pelo mercado – “qualquer estudante com capacidade deve 
ter acesso aos estudos, independentemente de sua origem e de sua condição so-
cial”. De forma semelhante, Céline Saint-Pierre (1998), presidente do Conselho 
Superior da Educação de Quebec, considerou que o ensino superior deveria ser de-
finido como um serviço público e não como uma empresa orientada pelas leis do 
mercado, desviando-se da lógica mercantil e buscando preservar a preponderância 
do financiamento público para evitar o risco de que as universidades se transfor-
mem em pequenas empresas ou em transnacionais do saber e da formação. 

Como reflexo dessa corrente, ficou registrado no documento final da CMES-1998, 
que “o Estado conserva uma função essencial nesse financiamento” (UNESCO, 
1998, p. 29). Defender o financiamento como função essencial do Estado represen-
tou uma postura diametralmente oposta daquela defendida pelo Banco Mundial, 
qual seja a de que os países deveriam transferir essa responsabilidade para o setor 
privado e se focar na educação básica e outras áreas prioritárias, aproveitando as 
oportunidades que oferece o mercado (SGUIDDARDI, 2009). Para o Banco Mundial 
(1997), no relatório , o Estado ao concentrar 
seus gastos em áreas como a educação superior tende a perpetuar as desigualda-
des sociais, beneficiando desproporcionalmente os ricos.

Uma análise comparativa entre os documentos gerados na CMES-1998 e na CMES-
2009, permite observar algumas nuances discursivas em torno da questão da res-
ponsabilidade social da educação superior.  

Diferentemente da CMES-1998, em que a RSES foi relacionada com a gestão uni-
versitária e o cumprimento da missão institucional das IES, a CMES-2009 optou por 
vincular a RSES ao avanço do conhecimento e à busca de soluções aos graves pro-
blemas de escala planetária: segurança alimentar, mudanças climáticas, uso cons-
ciente da água, diálogo intercultural, fontes de energia renovável, saúde pública. 

Com um tópico específico, intitulado a RSES, no documento final da CMES-2009, 
afirma-se que as IES por meio de “suas funções principais (pesquisa, ensino e ser-
viços comunitários)” devem aumentar o foco interdisciplinar e promover o pensa-
mento crítico e a cidadania ativa. Acredita-se que isto contribuiria para o desen-
volvimento sustentável, a paz, o bem-estar e a realização dos direitos humanos, 
incluindo a igualdade entre os sexos. Nesta perspectiva, ressalta-se a importância 
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do ensino “para a educação de cidadãos éticos, comprometidos com a constru-
ção da paz, com a defesa dos direitos humanos e com os valores de democracia” 
(UNESCO, 2009, p. 2).

Aspectos gerenciais são abordados de forma sucinta para ressaltar a existência 
no âmbito da educação superior de instituições com missões diferentes, recomen-
dando a necessidade de mais informações, franqueza e transparência em relação  
à cada instituição, incluindo o desempenho institucional, defendendo-se a auto-
nomia institucional e a liberdade acadêmica como exigências para satisfazer as 
missões institucionais, por meio  da qualidade, relevância, eficiência, transparência  
e responsabilidade social.

Observações finais

Nos dois documentos analisados pode-se visualizar um mesmo fio condutor que 
possui duas dimensões claramente definidas – uma pragmática e outra utópica.

A dimensão pragmática vincula a RSES à gestão universitária, direcionada ao cum-
primento da sua missão institucional, isto é, a qualidade das atividades de ensino, 
pesquisa e serviços comunitários.

O foco principal considera que o norte da gestão da universidade deve ser a qualidade 
e não o lucro. Nesse sentido, o discurso da Unesco se foca na dimensão pública do en-
sino superior, o que não deve significar uma visão estatizante da educação superior.

Deve-se ressaltar que o documento final da CMES-2009 reflete o rumo que  
a Educação Superior está seguindo a partir das orientações neoliberais. Isso fica 
claro ao constatarmos que, se na CMES-1998 o financiamento do Estado era “fun-
ção essencial”, na CMES-2009, a Educação Superior tornou-se responsabilidade de 
todos os governos, devendo receber deles “suporte econômico” (UNESCO, 2009, p. 
1), ou seja, de “função essencial” houve uma mudança para o “suporte econômico”.  

A CMES-2009 aceita todos os requisitos necessários para o funcionamento dos 
mercados educacionais. Embora não utilize em nenhum momento esse termo,  
é destacado que o “financiamento privado deve ser estimulado” e aceita como 
realidade dada a diversificação institucional, bem como elementos fundamentais 
para o funcionamento dos mercados: transparência nas informações sobre o de-
sempenho das IES. 

No entanto, diante de um cenário altamente competitivo e de um mercado de ensino 
superior cada vez mais em expansão em nível global, a Unesco levanta uma bandeira: 
a luta contra as IES somente preocupadas com o lucro em detrimento da qualidade.

A dimensão utópica do discurso da Unesco fica explicitada à medida que levanta 
bandeiras consideradas progressistas no âmbito planetário. Nega-se uma realida-
de de exclusão, violência e degradação ambiental em escala planetária e levan-
tam-se bandeiras utópicas, atribuindo às IES a responsabilidade de contribuir, por 
meio de suas atividades universitárias (pesquisa, ensino e serviços à comunida-
de), para a superação da realidade negada e a construção de novas utopias, isto é,  
a compreensão e busca de soluções para os problemas globais e a concretização 
de bandeiras planetárias – democracia, paz, sustentabilidade ambiental e defesa 
dos direitos humanos.
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As Tecnologias de Comunicação  

Digitais como Mecanismos de  

Difusão da Responsabilidade Social: 

uma experiência na  
Educação a Distância

Introdução

A responsabilidade social em nosso país é uma necessidade, considerando as desi-
gualdades sociais existentes. Por meio da Educação a Distância (EaD) torna-se pos-
sível a abertura de novos espaços para a construção de referenciais formadores e 
disseminadores de informações e conhecimentos. Entende-se que durante o perí-
odo de formação acadêmica, o saber adquirido e produzido em sala de aula requer 
a transferência para a comunidade, contribuindo para sua melhoria. Assim, a mola 
mestra que move a construção do saber ganha contornos significativos, proporcio-
nando ao aluno, alicerçado por profissionais competentes, a capacidade de transferir 
tecnologias, de fazer e se sentir agente de um processo transformador na sociedade. 

As tecnologias de comunicação digitais podem contribuir, certamente, para que a 
responsabilidade social seja consolidada de forma a integrar a formação do alu-
no, pois cada polo de apoio presencial e sua localização geográfica representam 
um universo singular, devido ao seu perfil étnico, cultural e econômico; ao mesmo 
tempo, fazem parte de uma mesma instituição de ensino, na qual destacam entre 
suas premissas estruturais e culturais fortes indicadores e reconhecimento público 
sobre a relevância do trabalho social na comunidade onde se insere.

O processo metodológico adotado para o desenvolvimento de ações em diferen-
tes polos de EaD visando à realização do Dia da Responsabilidade Social do Ensino 
Superior Particular consistiu em um planejamento estratégico que pudesse visua-
lizar as etapas do processo. Portanto, utilizou-se das novas tecnologias comunica-
cionais para o estreitamento das relações com os polos espalhados pelos diferen-
tes estados e regiões do Brasil. 

 O objetivo principal consistiu em integrar e ao mesmo tempo ampliar no ano de 
2009 as ações de responsabilidade social, ou seja, boa parte dos Cursos oferta-
dos na modalidade presencial já haviam participado nos anos anteriores do Dia 
Nacional da Responsabilidade Social. Assim sendo, o maior desafio foi a elaboração 
de estratégias que pudessem, entre outras, garantir o envolvimento dos acadêmi-
cos na modalidade a distância em ações de responsabilidade social. As atividades 
propostas foram realizadas nos Campi de Londrina, Arapongas e Bandeirantes e 
em 81 Polos de EaD distribuídos por todas as regiões e estados brasileiros. 

As ações de responsabilidade social realizadas proporcionaram a sensibilização e 
mobilização da comunidade acadêmica para a prática da responsabilidade social 
e da integração Universidade-Comunidade, oferecendo orientações e serviços 
nas diferentes áreas que pudessem contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas.
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MENDES FRANÇA

Pró-Reitora de Extensão  
e docente da  Universidade Norte  
do Paraná (Unopar). Doutoranda em 
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A Responsabilidade Social e as novas tecnologias comunicacionais

 A responsabilidade social na educação superior está prevista na Lei nº 10.861, de 
14 de abril de 2004, cujo art. 3º trata da avaliação das instituições de ensino supe-
rior e afirma que a mesma tem por objetivo identificar o seu perfil e o significado 
de sua atuação, por meio de suas atividades, como cursos, programas, projetos e 
setores, considerando as diferentes dimensões institucionais. Assim, a responsa-
bilidade social nas instituições de ensino superior (IES) deve ser considerada no 
que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 
artística e do patrimônio cultural. 

Portanto, a extensão universitária é considerada um dos três pilares que, juntamen-
te com o ensino e a pesquisa, possibilitam que as IES cumpram seu papel perante a 
comunidade. Diante do pressuposto, o conceito de responsabilidade social adotado 
pela Unopar encontra-se formalizado e evidenciado na sua missão, consistindo em: 
“promover o desenvolvimento integral do ser humano, sua formação profissional, 
seu crescimento individual e coletivo, dentro dos valores da ética, da solidariedade 
e da cidadania” [...]  

A responsabilidade social diz respeito ao cumprimento dos deveres e obrigações 
dos indivíduos e empresas  com a sociedade em geral. Nesse sentido, as instituições 
responsáveis socialmente devem integrar-se à comunidade, procurando contribuir 
de forma ética para sua melhoria.

Compreende-se que as atividades de extensão na educação superior devam pos-
suir caráter social, educativo, científico, empreendedor, cultural e artístico de for-
ma sistematizada, visando a garantir uma formação pautada em valores éticos e 
responsáveis.  Dessa forma, é por meio das atividades de extensão que emerge a 
responsabilidade social, capaz de proporcionar ao acadêmico capacitar-se e de-
senvolver seu senso crítico, rompendo paradigmas estabelecidos e ampliando no-
vos horizontes. Diante da formação e da sua complexidade, Morin (2007) evidencia 
que em situações complexas, em um mesmo espaço e tempo, não há apenas ordem, 
mas também desordem; não há apenas determinismos, mas também acasos; em 
situações em que emergem as incertezas é preciso atitude estratégica do sujeito 
frente à ignorância, à desarmonia, à perplexidade e à lucidez. 

Considerando a necessidade e relevância das novas tecnologias comunicacionais 
para a disseminação das informações e conhecimentos, vislumbra-se formar pro-
fissionais para atuar no mundo das oportunidades e fazer a diferença no meio em 
que vive. A aquisição de conceitos e de utilização dos aparatos tecnológicos so-
bre as informações em rede seja pelo aluno ou professor, atrela-se a uma forma-
ção considerada básica que permite a transferência de conceitos adquiridos. São 
inúmeras as possibilidades de aprendizagem que as novas tecnologias propor-
cionam, cabendo aos principais atores do processo educativo saber conduzi-las a 
seu favor, pois, [...] “esses processos sociais atualizam a nova relação com o saber”  
(LÉVY, 1999:177).

A espetacularização proporcionada pelas novas tecnologias comunicacionais, bem 
como seu atrelamento à crescente adesão aos novos meios digitais, acabam por 
evidenciar seu caráter “educativo” e de transmissão de “valores”, repercutindo em 
agente altamente importante, que interfere e confere a esses aparatos o exercício 
de influenciar o meio e provocar a criação de espaços destinados às diversas ex-
pressões que, de acordo com Canclini (1999), são a necessidade de informações 
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sobre direito e cidadania, próprias do cidadão. Assim, a responsabilidade social ne-
cessita de sinergia entre as pessoas, conferindo o conceito de inteligência coletiva 
[...] “à circulação e multiplicação de idéias nos coletivos” (COSTA, 2008:61).

Acredita-se que os processos educativos articulados ao ambiente virtual são, com 
efeito, um mecanismo altamente importante para alcançar patamares ainda não 
explorados, bem como, para despertar uma nova consciência sobre a necessida-
de de formar profissionais mais compromissados e cientes da importância do seu 
papel na sociedade. Nesta mesma linhagem, Morin (2004) contribui ao apresentar 
a pesquisa-ação como forma estratégica que requer a participação dos autores, 
identificada como uma nova forma de criação do saber em que as relações entre 
teoria e prática e entre pesquisa e ação são constantes, permitindo aos atores a 
construção de estratégias, que confrontadas e desafiadas provocam mudanças 
desejáveis para resolver ou questionar melhor uma problemática que envolve pla-
nejamento e ação. 

A situação atual do nosso País sinaliza para o repensar do papel da universidade, 
onde o conhecimento e a inovação requerem a transferência para a sociedade, 
visando a subsidiar o desenvolvimento como um todo. Compreende-se que a ar-
ticulação entre ensino, extensão e pesquisa é condição essencial para que a uni-
versidade possa ser provedora do conhecimento e realizar a disseminação desse 
conhecimento. Assim, a EaD pode ser considerada um novo fenômeno para o pro-
cesso de democratização da informação, desencadeando na formação de profis-
sionais para os diferentes segmentos. Diante do pressuposto, afirma-se que no 
ambiente on-line, o individual cede lugar ao coletivo, para um processo que se va-
lida à medida que a comunicação é partilhada. “É aqui que intervém o papel prin-
cipal da inteligência coletiva, que é um dos principais motores da cibercultura”  
(LEVY, 1999:28).  

A relação homem-máquina é cada vez mais estreitada; assim, o sentimento atribuí-
do a um determinado aparato tecnológico o legitima sendo [...] “impossível separar 
o humano de seu ambiente material, assim como dos signos e das imagens por meio 
dos quais ele atribui sentido à vida e ao mundo” (LEVY, 1999:22). Nesta mesma di-
reção, a Declaração Mundial para a Educação Superior no Século XXI, evidencia o 
papel da extensão universitária, sublimando que se devem tomar todas as medidas 
necessárias para reforçar o serviço da extensão, especialmente nas atividades que 
objetivem a eliminação da pobreza, analfabetismo, fome e enfermidades. Assim, 
a extensão universitária articulada às novas tecnologias comunicacionais, passa a 
ter um papel renovado a cumprir no processo de reexame da universidade, con-
siderado como indispensável para ampliar a sua relevância tanto nas dimensões 
científicas como sociais. 

Conforme princípios definidos pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a responsabilidade social no contex-
to da universidade precisa: ter caráter formador e gerador de conhecimentos; 
ter engajamento na criação e disseminação das ciências e desenvolvimento de 
inovações tecnológicas; buscar constantemente a qualidade e o conhecimento; 
assumir o compromisso com uma educação permanente e com o sentimento de 
responsabilidade, visando ao desenvolvimento social; apoiar e cooperar com os 
setores produtivos e os serviços prestados na região e no país, para que estes 
apresentem relevância; ser uma universidade onde questões e soluções impor-
tantes, nos níveis local, regional e internacional sejam identificadas e encami-
nhadas de forma crítica e construtiva e, finalmente, ser um centro de referência 
em educação, contribuindo para que haja a democratização do conhecimento.
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A forma de pensar a universidade implica construir uma nova cultura institucio-
nal, visando ao cumprimento da sua função social, exigindo a adoção de propostas 
metodológicas que consistam na articulação do ensino, da pesquisa e da extensão. 
Consequentemente, o conceito de ensinar converge para a criação de ambientes 
de aprendizagem, visando à construção do conhecimento, pois “aprender significa 
apropriar-se da informação por meio dos conhecimentos já adquiridos e que estão 
sendo continuamente construídos.” (VALENTE apud SILVA, 2009:77). 

Tomando como referência a proposta de Jiménez de La Jara apud Calderón (2006), 
sobre as três dimensões para a responsabilidade social das instituições, a primeira 
delas diz respeito à dimensão universitária, desencadeando a excelência acadê-
mica, o compromisso com a verdade e a interdependência e transdisciplinaridade. 
Nessa perspectiva, as ações necessitam ultrapassar os limites da sala de aula, arti-
cular ações sociais, integrar disciplinas e conteúdos acumulados, considerando que 
as práticas educativas relevantes permitem a articulação de saberes e a transposi-
ção para a realidade concreta. 

A segunda dimensão diz respeito à questão pessoal e implica na dignidade, na in-
tegridade, honestidade e liberdade das pessoas. Observa-se que nesta dimensão 
a responsabilidade social alcança patamares que podem fazer toda a diferença na 
formação do aluno, considerando que o mundo do trabalho requer pessoas mais 
sensíveis, humanas e perceptivas que almejem um mundo melhor e que possam 
oferecer soluções, objetivando reduzir as desigualdades existentes de forma a li-
bertar o indivíduo, tornando-o agente de sua própria história. 

A terceira dimensão centra-se na questão social, no bem comum e na equidade 
social; no desenvolvimento sustentável, na aceitação e apreço à diversidade; na so-
ciabilidade e solidariedade, na cidadania, na democracia e na participação. Assim, 
a pessoa humana na sua totalidade é caracterizada por sua cultura diferenciada, 
com códigos específicos evidenciados, necessitando da transposição desses sabe-
res para o coletivo. Desta forma, a EaD pode ser considerada uma grande aliada ao 
permitir ampliar as conexões em rede e constituir novos referenciais independen-
temente do espaço geográfico e etnia.  

 Ao desenvolver ações de cidadania que possibilitem o processo de transposição 
das informações em conhecimentos, torna-se necessário o desenvolvimento de 
mecanismos que viabilizem o processo de construção das identidades e de cultivo 
dos valores históricos e culturais, bem como a redução da pobreza. Certamente ne-
cessitamos crescer de forma sustentável e perceber que nosso País possui enorme 
potencial de riquezas, mas que ainda não consegue assegurar serviços públicos de 
qualidade na área da saúde, educação, meio ambiente, entre outros.  

É necessário acreditar que todos ganham na realização de ações de responsabilida-
de social. De um lado a Universidade, que cumpre a sua função social /formadora; 
de outro a comunidade, que passa a ter acesso às diferentes formas de tecnolo-
gias desenvolvidas no âmbito da articulação do ensino, da pesquisa e da extensão.  
Alinhados em concepções plausíveis, a universidade necessita pautar-se no com-
promisso com os princípios de liberdade acadêmica, buscando promover a verdade 
e o exercício da cidadania, o senso crítico e criativo e, de fato, exercer a responsa-
bilidade social no processo educativo. 
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Materiais e métodos

Pensar a universidade exige planejamento e mecanismos de acompanhamento  
e controle das ações propostas, inclusive o envolvimento de atores no processo. 
A Responsabilidade Social parece ser algo comum e corriqueiro, mas em determi-
nados momentos apresenta uma espécie de ausência de conceitos e de práticas 
satisfatórias. No âmbito da universidade as ações somente se validam se forem 
significativas, ou seja, as ações de Responsabilidade Social precisam ser adota-
das como estratégias essenciais para a formação profissional. Inserir no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Plano de Desenvolvimento Operacional 
(PDO) das IES a realização de ações de Responsabilidade Social, sinaliza metas a 
serem cumpridas por todos os cursos superiores, sem distinção. A inserção por si 
só não garante, essa realização. Faz-se necessário o comprometimento, o acompa-
nhamento e o controle por parte dos setores competentes. 

Acreditando nas premissas mencionadas sobre a importância da responsabilidade 
social na formação do aluno no ano de 2009, todos os cursos das modalidades pre-
senciais tiveram como meta ofertar ações para o Dia da Responsabilidade Social do 
Ensino Superior Particular, de forma a garantir que todas as áreas fossem envolvidas. 

Para que as ações de Responsabilidade Social fossem estendidas da modalidade 
presencial para a modalidade a distância, tornou-se necessária a utilização de 
mecanismos comunicativos que pudessem fornecer subsídios para o processo de 
mediação entre os setores responsáveis pelo planejamento, acompanhamento e 
controle.  Os materiais instrucionais foram disponibilizados no site da Unopar para 
consulta, reprodução e reencaminhamentos, caso necessário, por parte dos res-
ponsáveis pelas atividades. 

O processo de realização do Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior 
Particular emergiu de planejamentos específicos e detalhados por parte da Pró-Reitoria 
de Extensão, culminando na necessidade da construção de formulários específicos vi-
sando a simplificar o processo, bem como permitir a realização de reuniões para definir 
os procedimentos necessários e gerenciamento do processo. Foram realizadas reuniões 
diversas nos Centros com Diretores e Coordenadores presenciais, e com os Diretores e 
Coordenadores Técnicos Pedagógicos dos polos, consistindo na apresentação das pro-
postas e diretrizes do "Dia", de forma a validar sua importância e relevância no processo 
formativo, conforme o Art. 3º, item III da Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004.

Os encaminhamentos das propostas das ações a serem realizadas pelos cursos pre-
senciais e polos de EaD foram elaborados em formulários específicos e com prazos 
pré-definidos, consistindo na identificação do polo de apoio presencial ou Centro/
Curso; título da atividade a ser realizada; nome do curso e equipe responsável pela 
atividade; local de realização das atividades; instituições apoiadoras; descrição da 
atividade, limitando-se no mínimo cinco e no máximo dez linhas. 

Para os polos de EaD foram disponibilizados modelos de documentos de apoio para 
solicitação de parcerias, cartas de apresentação, solicitação de espaços públicos; 
apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, entre outros. 

Como forma de motivação, foram concedidas aos acadêmicos monitores do evento 
quinze horas destinadas ao planejamento e à execução das atividades. Essas horas 
puderam ser computadas como Atividades Complementares Obrigatórias (ACO). 
Assim, na modalidade a distância foi conferida ao Diretor do Polo e ao Coordenador 
Técnico Pedagógico a competência do controle e participação efetiva dos alunos 
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nas atividades, o cadastro do aluno em sistema e o lançamento de frequência, 
como também a emissão dos relatórios finais documentados e encaminhados via 
e-mail para a Pró-Reitoria de Extensão, para que a mesma pudesse confirmar as 
horas para cômputo de ACO. Na modalidade presencial, o aluno participante teve 
cômputo automático de  quatro horas.  

O formulário desenvolvido para a emissão do relatório final descritivo por ativi-
dade consistiu em identificar a atividade, o curso proponente, o número de alunos 
envolvidos por curso e ação, o número de pessoas atendidas e a identificação dos 
responsáveis pelas ações, bem como a avaliação da atividade, ou seja, os aspectos 
positivos, negativos e sugestões; as instituições apoiadoras e os depoimentos dos 
envolvidos e comunidade em geral; e também, vídeos, fotos, materiais informativos 
utilizados para o desenvolvimento da ação e outros. 

No Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, ou seja, 26 de se-
tembro de 2009, as atividades foram gerenciadas na modalidade presencial pe-
los Coordenadores de cursos e docentes responsáveis e na modalidade EaD pelos 
Diretores e Técnicos Pedagógicos com respaldo de atendimentos via chat no perí-
odo da manhã e tarde.

Resultados

Para os cursos presenciais, as metas já haviam sido estabelecidas no PDO, permi-
tindo que as propostas de ações percorressem caminhos mais tranquilos com en-
volvimento de docentes e acadêmicos.

Na modalidade a distância, foram desenvolvidos mecanismos mais efetivos e es-
tratégicos que pudessem garantir o sucesso das ações em todas as suas etapas. 
Conforme mencionado, os suportes considerados necessários para o planejamento 
das ações e sua realização nas diferentes cidades e estados brasileiros foram satis-
fatórios, considerando que se tratava da primeira ação que se estendia da modali-
dade presencial para a modalidade a distância.

Participaram das ações de responsabilidade social 54 cursos superiores, sendo: 
30 presenciais no Campus Londrina, 10 no Campus de Arapongas, 02 no Campus 
Bandeirantes e 12 na modalidade a distância, totalizando 415 atividades, com 
59.480 atendimentos, sendo: 49.007 realizados nas cidades espalhadas pelo Brasil, 
onde os polos participantes estão localizados, e 10.473 atendimentos realizados 
pelos Cursos superiores de Londrina, Arapongas e Bandeirantes.   

Os relatórios pós-“Dia” conforme mencionado na metodologia proporcionaram 
agilização no processo por serem mais simplificados como também, permitiram 
o encaminhamento via e-mail. O cadastro e lançamento dos alunos participantes 
do “Dia” foram efetuados pelos Polos responsáveis, para posterior confirmação do 
cômputo da ACO pela Pró-Reitoria de Extensão. 
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Conforme análise dos resultados obtidos destacam-se os seguintes:

A relevância das atividades propostas e realizadas pelos Cursos presen-
ciais e pelos polos de EaD;

O envolvimento dos alunos nas atividades, dos cursos presenciais e de EaD;

O comprometimento por parte dos responsáveis pelos polos em envolver 
os alunos e valorizar as ações.

Em termos de desafios, será necessário:

Estabelecer novas metas para 2010; 

Avançar em termos de aprimoramento de conceitos e das ações de ex-
tensão na modalidade a distância, visando a reforçar a participação dos 
polos, como também, o envolvimento dos demais polos em eventos insti-
tucionais no ano 2010.

Conforme análises sobre as atividades realizadas, podemos afirmar que é possível 
acreditar que os mecanismos comunicacionais, se bem utilizados, podem ser uma 
ferramenta altamente importante no processo formativo. 

Conclusões

É sempre um desafio galgar novos espaços quando almejamos processos educa-
tivos de qualidade, que possam fazer a diferença na sociedade. Sairmos do pata-
mar do discurso para entrarmos na esfera da ação, compreende desenvolver novas 
conjunturas e romper padrões estabelecidos. O envolvimento dos polos de EaD, no 
Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular foi um desafio, pois 
não temos o tradicional controle da modalidade presencial. É necessário planejar 
cada passo a ser dado, traçar estratégias que permitam ver o todo para acompa-
nhar o processo e motivar os principais envolvidos para que possam acreditar na 
importância da responsabilidade social na esfera da formação do aluno enquanto 
cidadão. 

A Unopar, devido ao seu investimento em tecnologias comunicacionais de ponta, 
é, consequentemente, detentora de ferramentas tecnológicas em potencial com 
capacidade para contribuir em larga escala para a melhoria da educação brasileira. 
Por outro lado, o desafio de fazer dessas novas tecnologias um aparato que propor-
cione resultados significativos no processo de aprendizagem é um espaço amplo 
a ser explorado. Acreditamos que é possível contribuir para a transformação da 
sociedade ao proporcionarmos uma formação mais humana e responsável, enten-
dendo que o universo acadêmico não se faz apenas na sala de aula, ou seja, nas ati-
vidades de ensino propriamente dita e, sim, no seu complemento quando da trans-
ferência desses conhecimentos para a sociedade. O sentimento de universidade 
por parte da comunidade universitária precisa ser revitalizado continuamente, pois 
o ensino por si só não consegue responder e, neste contexto, a extensão passa a 
exercer papel fundamental no processo.

Portanto, é preciso que as instituições de ensino superior comprometam-se com o 
desenvolvimento de valores fundamentais, visando a formar cidadãos socialmente 
responsáveis, fortalecendo os vínculos com a sociedade e contribuindo para a me-
lhoria da qualidade de vida em todas as dimensões.
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Uma Experiência Pedagógica  

Interdisciplinar na Comunidade

Introdução

 As reformulações pelas quais tem passado o Ensino Superior nas últimas décadas, 
sobretudo pelo vetor das “Novas Diretrizes” (BRASIL, 1996) que instauraram prin-
cípios curriculares flexíveis para esse nível do ensino, têm estimulado e favorecido 
as inovações pedagógicas nas diversas áreas.

Nesse sentido, será aqui compartilhado um relato de experiência pedagógi-
ca na área da saúde, caracterizada como uma atividade de Extensão de caráter 
Interdisciplinar/ Intercursos, focada na Educação em Saúde, de uma comunidade.

O amplo empreendimento da experiência de Extensão a ser descrito ocorreu a par-
tir de uma parceria interinstitucional de configuração intersetorial envolvendo a 
Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Salvador, o Distrito Sanitário de Brotas, 
lideranças locais e a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP). A inten-
ção foi a de potencializar a aproximação do espaço acadêmico com o Sistema Único 
de Saúde (SUS) no nível da Atenção Básica e, mais especificamente, do Programa 
de Saúde da Família, utilizando-o e a outros equipamentos sociais, como cenários 
de aprendizagem. 

A parceria intersetorial realizada para a execução de um projeto de extensão, res-
ponde às recomendações do Programa Nacional de Reorientação da Formação 
Profissional em Saúde (Pró-Saude), para que a graduação no País  se aproxime das 
necessidades da Atenção Básica, que se traduzem no Brasil, pela estratégia de 
Saúde da Família (BRASIL / SGTES, 2005).

Essa atividade de Extensão Interdisciplinar/Intercursos reúne professores e estu-
dantes dos cursos de medicina, fisioterapia, psicologia, odontologia, terapia ocupa-
cional, enfermagem e biomedicina da EBMSP, em torno de uma proposta de media-
ção de processos grupais de Educação em Saúde na comunidade, em conjunto com 
profissionais do nível da Atenção Básica.

Para a consecução do projeto, elegeu-se inicialmente uma unidade de serviço no 
Distrito Sanitário de Brotas que pudesse ficar como referência – a Unidade de 
Saúde da Família (USF) no bairro do Candeal. A escolha se deu primeiramente por 
uma questão geográfica, já que ela estava instalada no mesmo Distrito Sanitário 
do Campus II da EBMSP; além disso, essa escolha respondeu a uma demanda ante-
rior por parte de profissionais daquela USF, em firmar uma parceria com a referida 
Instituição de Ensino Superior (IES). 

Na unidade referência – USF/Candeal  – trabalham duas equipes do Programa 
de Saúde da Família (PSF) e uma equipe de agentes do Programa de Agentes 
Comunitários (Pacs), estando  ela subordinada ao Distrito Sanitário de Brotas, que 
é responsável por sua gestão. Essas equipes atendem a uma população estimada 
de 5.000 usuários cadastrados no PSF – em torno de 1.500 famílias. 

Dentre os trabalhos que a USF/Candeal demandava e que estimulou a elaboração 
do projeto da atividade de Extensão aqui apresentado, era o de organizar grupos 
de Educação em Saúde a ser implantados para a comunidade local, buscando levar 
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esta última a ser protagonista do processo de autocuidado e de produção da pró-
pria saúde. Surgiu então essa proposta de atividade extramuros, de Extensão, e de 
natureza interdisciplinar, envolvendo os diversos cursos da EBMSP, configurando-
se esta em ações grupais permanentes de Educação em Saúde, na comunidade.

Após o primeiro ano de implantação do Projeto Candeal, outras adesões foram sen-
do feitas por parte das associações locais, paróquias e abrigos, que passaram a 
integrar a rede.

A execução do Projeto teve início em 2006 e as intervenções na comunidade reali-
zam-se por meio de atendimentos aos seus diversos segmentos. 

Os resultados são positivos indicando aumento do autocuidado pelos participantes, 
o enriquecimento da prática profissional e a agregação de valor ao trabalho do PSF 
na parceria acadêmica. Sendo assim, estes três fatores integrados têm transforma-
do as ações realizadas pelo projeto interdisciplinar/intercursos em um diferencial 
na formação dos alunos da EBMSP e nos ganhos da comunidade e têm suscitado 
muitas questões em torno desse fazer que envolve a academia e o SUS, tendo em 
vista o PSF. 

No escopo do planejamento didático-pedagógico dessa atividade de Extensão, 
tomaram-se como bases teóricas, referenciais da interdisciplinaridade (GADOTTI, 
2000, GADOTTI, 1999; JANTSCH & BIANCHETTI, 1995) e do construtivismo (FREIRE, 
2000; QUEIROZ & BARBOSA-LIMA, 2007; VYGOTSKY, 1996) e as discussões sobre 
metodologias ativas no campo da formação profissional em saúde (CAMPOS & COL, 
2002; CHAVES & GROSSEMAN, 2007)

A conexão desses referenciais à prática pedagógica em permanente avaliação e 
uma equipe afinada e coesa de representantes docentes dos diversos cursos de 
saúde da EBMSP, se constitui no ponto chave deste trabalho que, ao executar prin-
cípios das diretrizes curriculares dos respectivos cursos, permite que futuros pro-
fissionais dos diversos campos compreendam a complexa interação das pessoas 
com seu ambiente, na produção da saúde. 
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Sobre objetivos e planos de ação da experiência

A ação de extensão universitária proposta engloba intervenções com vistas à pre-
venção e promoção da saúde integral de usuários do SUS na perspectiva dos novos 
estudos do Desenvolvimento Humano, os quais destacam o contexto como cenário 
para se compreender a contínua interação entre as mudanças que ocorrem no or-
ganismo e no seu ambiente imediato (DESSEN, COSTA JUNIOR & COL 2005). Nesta 
perspectiva de Desenvolvimento Humano da atualidade, é imprescindível uma lei-
tura transdisciplinar a qual deve considerar a ordem hierárquica biodemográfica na 
constituição dos sujeitos, integrando esta última desde a sua constituição celular 
até as singularidades do ambiente no qual está inserido (ALMEIDA FILHO, 2006).

Essa premissa norteou a formulação do objetivo geral da atividade aqui em desta-
que, de implementar uma intervenção de característica interdisciplinar e multipro-
fissional, envolvendo uma atuação conjunta da academia e do PSF no sentido do 
desenvolvimento das potencialidades da população no seu autocuidado, promoção 
da saúde e prevenção de doenças, por meio de grupos de educação para a saúde, 
que estariam inseridos na própria comunidade.

Assim, foram destacados como objetivos específicos: a) desenvolver uma metodo-
logia de trabalho interdisciplinar junto à comunidade, de base intersetorial e mul-
tiprofissional, no campo da Educação para a Saúde; b) aproximar os estudantes 
de graduação das áreas de saúde às necessidades de atenção básica de uma po-
pulação, ampliando a sua visão crítica a esse respeito; c) promover o exercício de 
cooperação entre as diversas áreas do saber; d) exercitar a competência de media-
dores de grupos, nos futuros profissionais; e) favorecer a educação continuada de 
docentes e profissionais da saúde ligados ao Distrito Sanitário de Brotas no que se 
refere à prática interdisciplinar; f) apoiar o referido Distrito no campo da Educação 
em Saúde junto à população local.

Essa intervenção seguiu um roteiro prévio: a) interlocução da EBMSP com a Unidade 
de Saúde da Família (USF) do Candeal, identificando as demandas para trabalho 
naquela comunidade; b) elaboração em conjunto com membros da equipe da USF, 
de um projeto de educação em saúde e submissão do mesmo à coordenação do 
Distrito Sanitário de Brotas e à gestão da USF-Candeal juntamente com suas equi-
pes de saúde; c) estabelecimento de critérios éticos e metodológicos da parceria 
interinstitucional; d) definição dos recursos humanos que participariam dos tra-
balhos de grupo na  comunidade; e) planejamento didático-pedagógico do Projeto 
Candeal;  f) identificação de  outras instituições parceiras que abrigassem alguns 
grupos, além da USF.

O projeto concretizou-se mediante a formação de grupos de Educação em Saúde 
cuja abordagem poderia atender a diferentes segmentos populacionais tais como: 
diabéticos, obesos, fumantes, hipertensos, mulheres, trabalhadores, adolescentes, 
idosos, gestantes, crianças e pessoas que necessitam ser estimuladas à realização 
de atividades físicas. 

Esses grupos se reunem semanalmente de forma sistemática e são conduzidos por 
uma multiequipe composta por 01 professor- tutor (docente de um dos cursos da 
EBMSP), alunos de diferentes cursos de graduação e, em algumas delas, 01 pro-
fissional de saúde do PSF/Candeal (agente comunitário, técnico em enfermagem, 
enfermeiro, médico ou dentista). Para apoiar esta iniciativa, lideranças locais do 
Candeal além de duas  paróquias de Brotas, em conjunto com duas escolas e dois 
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abrigos de idosos, cederam espaços para os encontros semanais dos grupos, além 
de colaborar na divulgação do trabalho.

As atividades semanais dos grupos são organizadas pelas multiequipes. Há um sis-
tema de rodízio entre os alunos para a coordenação das dinâmicas de grupo, vi-
sitas domiciliares, aplicação de questionários, elaboração de material informativo 
e educativo para os participantes da comunidade ou  alguma outra atividade que 
agregue valor ao que está sendo realizado no grupo, todas elas sob a orientação 
do professor supervisor. Após cada encontro com a comunidade, discutem-se os 
aspectos teórico-práticos na perspectiva interdisciplinar, os desafios na atuação 
com o grupo e, por fim, planeja-se o encontro seguinte.

Enquanto Extensão Universitária, o Projeto tem favorecido, mediante o contato di-
reto e sistemático do acadêmico com a realidade de usuários do serviço público, 
discussões  aprofundadas e construtoras de competências profissionais importan-
tes para a atuação nos serviços de saúde. 

Sobre o planejamento didático-pedagógico

A atividade de Extensão aqui descrita responde ao eixo central do Programa 
Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde/Pró-Saúde (BRASIL/ 
SGTES, 2005), que determina a inserção de estudantes no contexto real de práticas 
da rede do Sistema Único de Saúde (SUS), priorizando a Atenção Básica, e mais es-
pecificamente a Estratégia Saúde da Família, locus da atividade aqui em discussão.

Essa inserção, no entanto, carece de parâmetros didático-pedagógicos elaborados, 
capazes de transformá-la em uma experiência significativa que favoreça a cons-
trução de saberes e competências esperados, visando a torná-la uma inserção di-
ferenciada, compatível com um processo de ensino-aprendizagem planejado e re-
ferenciado, tendo em vista os projetos políticos pedagógicos dos cursos envolvidos. 

A participação dos estudantes nessa atividade de extensão permite que se confron-
tem com situações reais as quais lhes exigem posicionamento, reflexão, escuta sen-
sível ao outro e a construção de uma crítica sociopolítica inerente à interface da sua 
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profissão com o serviço público de saúde. No que se refere a esse tema, Bordenave 
& Pereira (1994) defendem  que a mudança pedagógica para uma aprendizagem 
ativa com orientação do aluno para múltiplos cenários, interfere favoravelmente 
em todos os aspectos da sua formação – conhecimento, atitudes e habilidades. Os 
mencionados autores acrescentam que o processo de educação de adultos pres-
supõe a utilização de metodologias ativas que lhes proponham desafios para que 
ocupem o lugar de construtores do conhecimento. 

Um ponto a ser ressaltado e um dos elementos estruturantes da atividade de extensão 
planejada, é o núcleo interdisciplinar avançado, composto pelos professores2- super-
visores das multiequipes, professores colaboradores que se reúnem sistematicamente 
em encontros para estudo, reflexão e avaliação da prática empreendida ao longo dos 
semestres. Este núcleo desenvolve o planejamento didático-pedagógico discutindo as 
suas bases epistemológicas, de forma a dar conta da prática interdisciplinar/intercursos.

Além desse aspecto, a ênfase na equipe multiprofissional e na interdisciplinaridade, 
a interação ativa do estudante com a comunidade trabalhando sobre problemas 
do cotidiano trazidos por ela, o contato com os determinantes biopsicossociais das 
doenças e a formação de uma rede de cooperação técnica intersetorial (educa-
ção/saúde) são alguns dos vetores que orientam as ações do trabalho proposto e 
que traduzem a sua importância, tornando a prática de extensão uma referência 
institucional por se tratar de um diálogo entre os cursos na perspectiva de uma 
prática pedagógica interdisciplinar, em consonância com os respectivos projetos 
político-pedagógicos.

1

Os professores-supervisores, até 
2008.01 pertencem aos seguintes 
cursos: Medicina (04); Psicologia 
(03); Fisioterapia (02); Terapia 
Ocupacional (01); Biomedicina 
(01). Os colaboradores são 
docentes dos cursos de Medicina 
(01) e Odontologia (02).
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Resultados e conclusões 

A atividade de Extensão intercursos atingiu no período 2006/2009 ao quantitativo 
demonstrado na tabela a seguir:

 Os resultados apresentados de 1.048 participantes da comunidade e 625 estudantes, 
com um contingente de 22 professores entre os tutores e colaboradores, são dados 
relevantes, que somam-se às avaliações qualitativas favoráveis por parte do corpo 
discente.

 Ao longo desse período destacou-se como avaliação positiva entre os estudantes, o 
conhecimento da realidade da população e não apenas das suas doenças. Dessa for-
ma, as dificuldades do cotidiano são vivenciadas e os enfrentamentos se dão quando 
trata-se da promoção da saúde e prevenção de agravos entre os usuários dos serviços 
públicos de saúde. 

Os resultados também revelaram a construção de uma nova visão da Atenção Básica e 
do trabalho de Educação para Saúde em equipe multidisciplinar. Apontaram, no entan-
to, como desafio a ser vencido, a dificuldade inicial entre colegas, de compreenderem 
as diferentes visões de cada profissional. Uma nova avaliação global foi sistematizada 
em 2008, na perspectiva dos atores envolvidos no projeto.

Professores  
tutores em atuação

12  
docentes

Medicina (03) Fisioterapia (02) Psicologia (02)
Terapia  
Ocupacional (1)Biomedicina (02) Odontologia (01) Enfermagem (01)

Professores  
tutores egressos 

03  
docentes Medicina (02) Fisioterapia (01)

Professores
colaboradores  

06  
docentes Medicina (01) Psicologia (01) Biomedicina (02) Odontologia (02)

Coordenação Pedagógica 01  
docente Psicologia (01)

Total de professores 22

Alunos – inscrição como  
atividade complementar

63  
alunos Fisioterapia (30) Biomedicina (42) enfermagem (44) 

Terapia  
ocupacional (21)

Alunos – inscrição como  
atividade curricular

247  
alunos Psicologia (55) Odontologia (25) medicina (408)

Total de alunos 625 

Participantes do PSF/Candeal: 11  
profissionais 

Médica (02) Dentista (02) Enfermeira (01)

Auxiliar de   
consultório 
dentário (02)

Agentes  
comunitários 
de saúde (06)

Técnicas de 
enfermagem (02)

Participantes da comunidade 1048  
pessoas 
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Ainda na avaliação dos discentes, as metodologias ativas de ensino-aprendizagem 
seguirão consolidando-se como prática pedagógica junto aos alunos em formação, 
considerando as respostas dos mesmos às avaliações dialógicas e sistemáticas que 
ocorrem ao final de cada encontro:

“(...) as bases do que desejo sobre o tipo de relação médico-paciente e que 
quero levar para minha vida, foi o que desenvolvi durante os nossos encon-
tros de quintas-feiras; aquele jeito carinhoso que tentei praticar. Quero 
apertar a mão, abraçar, beijar, importar-me com as pessoas ao meu redor. 
Alguns me julgarão, dirão que todo médico tem de construir ao redor de si 
uma parede, até para proteger-se, criar uma certa distância para diminuir 
a dor. Nessa hora, declararei Drummond e falarei como ele, que na vida 
temos sempre de amar mais, forçar mais, arriscar mais e também sofrer. 
Porque sofrerei, mas ao menos sentirei que me doei por completo e talvez 
assim encontre minha felicidade nesta profissão”. R. S.

“Trata-se de um aprendizado que vai além dos livros. E aí a gente descobre 
que é muito difícil lidar com as pessoas, saber a maneira certa de falar, de 
olhar, de agir. No entanto, quando aprendemos, percebemos que podemos 
contribuir muito para o conhecimento dessas pessoas. E o melhor é que 
eles nos ensinam também”. J.S.

“Aprendi como transmitir melhor meus conhecimentos, não apenas por 
meio das palavras; descobri que o corpo fala! Conheci muito o mundo das 
gestantes. Conheci uma comunidade bem organizada. A oportunidade de 
ter o contato com outras áreas de saúde que nos complementam e vice-
-versa”. A.M.
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“Foi muito proveitosa para mim a experiência de participar de uma ativida-
de de extensão em que não tinha fórmula pré-fabricada. Foi o momento de 
aprendermos com nossa própria práxis, levando a cabo o princípio de ação-
reflexão-ação. Foi um momento também em que trabalhamos com mais 
liberdade, fator essencial para a nossa responsabilidade com o grupo”. T.S.

“A convivência com colegas de outros cursos também propiciou o entendi-
mento de que, na área de saúde, algo jamais ocorre de maneira isolada... 
para que o ser humano seja tratado de forma completa”. A.M.

“É muito gratificante ouvirmos as gestantes nos falarem que se lembram 
das nossas conversas e que se sentem mais seguras e preparadas para a 
gravidez e parto, que aprenderam coisas diferentes e que ensinamos 
coisas diferentes, já que havia muitos cursos envolvidos”. L.A.

“Termino com um aprendizado diferente na minha vida acadêmica  com a 
certeza de que pude relembrar que se tornar médico muito pouco tem a 
ver com essa visão mercantilista que move muitos estudantes”. T.S.O. 

“Durante todo o processo de aprendizagem pude ir percebendo como as 
diferentes profissões podem ter pontos em comum na busca do entendi-
mento dos sujeitos em questão”. L.D.P.

Os participantes da comunidade também indicam respostas favoráveis, que apon-
taram para a redução de sintomas e aumento do autocuidado, confirmando o al-
cance dos objetivos junto a esses atores sociais.

“Lembrei muito do que foi ensinado, principalmente na hora do  parto”.

“Aprendi muitas coisas que não sabia sobre mim e o bebê. Eu, que já tinha 
4 filhos, pensava que não tinha mais nada a aprender e aprendi a cuidar 
melhor dos 5”.

“Aprendi a cuidar de mim, preparar a mama para amamentar sem dor”.

“Eu ia pra ficar mais feliz, contente; deixei de ser tão nervosa”. 

“Foi importante para que pudesse aceitar minha filha, porque eu não 
queria essa gravidez no começo”.

A avaliação geral do Projeto Candeal indica a necessidade de novas estratégias 
de divulgação dos trabalhos, fortalecendo-o junto à Atenção Básica do Distrito 
Sanitário de Brotas, ampliando o envolvimento de agentes comunitários na divul-
gação e participação nos grupos. 

A expectativa é de que essa iniciativa amplie o número de pessoas da comunidade nos 
trabalhos de Educação para Saúde. Sugere também a realização de novas alianças no 
Distrito Sanitário, diversificando assim os locais onde se organizam os grupos.  

O posicionamento da gestão da USF - Candeal quanto à reorganização da dinâmica 
de trabalho da Unidade, de forma a possibilitar a participação dos profissionais 
nos grupos, é um indicador positivo da parceria que possibilitou à unidade ser a 
primeira no Município de Salvador a executar as “ofertas organizadas” do “Plano 
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de Acolhimento e Melhoria de Acessibilidade” [SALVADOR (BA), 2006] a serem im-
plantadas na rede de Atenção Básica do Município.

Pode-se afirmar que a importância do projeto interdisciplinar/intercursos do 
Programa de Extensão da EBMSP reside em três níveis: o pedagógico, o do SUS e o 
das orientações para a formação em saúde.

No âmbito pedagógico, esse projeto tem organizado uma referência de planeja-
mento didático de base epistemológica voltado para uma prática interdisciplinar 
buscando, dentro da Atenção Básica, integrar toda a complexidade de um trabalho 
dessa natureza às ações pedagógicas. No âmbito do SUS, o projeto altera quantita-
tiva e qualitativamente as ações de Educação para Saúde a partir de uma unidade do 
serviço público, pois a parceria acadêmica amplia os Recursos Humanos com esta 
finalidade, além de favorecer também a qualificação dos profissionais da Rede que 
atuam nas multiequipes. No âmbito da formação, o projeto, além de apoiar o desen-
volvimento de competências profissionais para o trabalho de prevenção e promo-
ção da saúde, revela um campo de trabalho fértil para novas áreas de pesquisas. 

Como sugestões para novas investigações, é possível indicar: o estudo da qualifi-
cação de docentes para trabalhos interdisciplinares junto à área da saúde; a reper-
cussão de trabalhos na comunidade na formação profissional de estudantes dos 
diversos campos da saúde; a gestão interinstiucional e a organização do trabalho 
em uma Unidade de Saúde da Família.

Após a apreciação da sistemática de trabalho desenvolvida na atividade de 
Extensão Interdiscipliar/Intercursos da EBMSP e seus resultados, conclui-se que a 
experiência é reveladora das diversas possibilidades de articulação intra e interins-
titucionais, desde a gestão até a prática em si junto à comunidade, demonstrando 
o quanto uma estrutura em rede é capaz de envolver múltiplos atores (alunos, pro-
fessores, profissionais do serviço público, lideranças locais e comunidade), promo-
vendo o Desenvolvimento Humano, repercutindo as experiências na vida de cada 
um deles de diferente forma, dependendo do lugar que cada um ocupa. 

Finalmente, a experiência demonstra que a relação de alteridade e de complexida-
de representa tudo o que aqui foi descrito. Como traduziu Morrin (1973), complexus 
significa “o que é tecido junto” e eis, portanto, uma laboriosa construção pedagógi-
ca que pretende ser sempre um processo, nunca uma linha de chegada.
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Programas da Unaerp  

modificam a Paisagem Social

A Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) possui um sólido relacionamento com a 
comunidade externa, tanto no Campus Ribeirão, quanto no Campus Guarujá, e rea-
liza investimentos permanentes para viabilizar sua política social, em cumprimento 
à sua função enquanto instituição socialmente responsável. 

A política e os resultados anuais das ações de responsabilidade social da Unaerp 
são publicados no Balanço Social que inclui indicadores sobre a missão social da 
Universidade, seu desempenho econômico, social e ambiental, além de apresentar 
os programas permanentes e sazonais de responsabilidade socioambiental.

O Balanço demonstra o desempenho social da Universidade por meio da análise, 
do diálogo, da interação e dos resultados dos programas desenvolvidos junto aos 
públicos da Instituição.  A Unaerp relaciona-se internamente com seus colaborado-
res e alunos e, no âmbito externo, com fornecedores, governo, entidades públicas 
e privadas e com a comunidade. Esse relacionamento se dá por meio da integração 
de 23 grandes eixos de ação que compreendem desde programas de preservação 
ambiental, até projetos de prestação de serviços à comunidade, passando pelas 
políticas de compromisso com o desenvolvimento profissional e empregabilidade 
dos colaboradores e da disponibilização de bolsas de estudo para alunos.

O objetivo maior da Unaerp é promover ensino superior de qualidade, contribuindo 
para o desenvolvimento regional e a promoção da qualidade de vida das comunidades 
onde se insere por meio da educação e dos programas sociais. A concretização desse 
ideário, no âmbito externo, é executada por múltiplos programas, entre os quais a 
Rede Unaerp de Serviços à Comunidade no Campus Ribeirão, e do Núcleo de Projetos 
Sociais, no Campus Guarujá, que realizam aproximadamente 500 mil atendimentos 
anuais à população da região de Ribeirão Preto e da região da Baixada Santista. 

A Universidade vai às ruas: atendimento à população

Texto elaborado pela equipe 
realizadora do Dia da 
Responsabilidade Social do 
Ensino Superior Particular na 
Univesidade de Ribeirão Preto.
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Universidade aberta aos cidadãos

A Unaerp entende a educação não apenas circunscrita aos bancos esco-
lares, mas aberta à formação de cidadãos, comprometida com a comu-
nidade e integrada ao desenvolvimento equilibrado e justo da socieda-
de. São esses fundamentos que têm levado a Universidade a investir de 
forma especial em sua Rede de Serviços.

Só no Campus Ribeirão, a Unaerp oferece à população serviços nas áre-
as de saúde, assistência jurídica, educação, assistência social, entre 
outros, além de diversos projetos em ciências exatas e meio ambiente. 
Sem falar nos programas de comunicação, culturais e esportivos. Uma 
das áreas que mais prestam serviços à comunidade é a de saúde, cujos 
atendimentos à população são realizados em diversas cidades da região 
e nas Clínicas de Odontologia, Psicologia, Nutrição, Fonoaudiologia, no 
Laboratório de Análises Clínicas, na Farmácia Universitária e nos demais 
laboratórios e clínicas. Os cursos atuam, sobretudo, no Hospital Electro 
Bonini, instalado no Campus da Universidade. 

Clínica de Odontologia: mais de 
15 mil atendimentos por ano
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Núcleo de Projetos Sociais do Campus do Guarujá

No Campus Guarujá, esse vínculo com a comunidade não é diferente. Desde 
que se instalou no município, a Unaerp mantém programas de assistência à co-
munidade que compõem o Núcleo de Projetos Sociais, estruturado nas áreas de 
Cidadania, Saúde e Ação Educativa, Arte, Expressão e Comunicação, Letramento 
e ainda Inclusão Digital e Ensino de Línguas. As atividades acontecem tanto na 
Universidade como na própria comunidade e, dessa forma, o Núcleo vem bene-
ficiando a população de Guarujá, promovendo o contato dos estudantes com as 
ações de responsabilidade social, consolidando a Universidade como um centro de 
referência em programas sociais no Município. A Unaerp Guarujá também man-
tém o projeto Participação Esportiva da Comunidade na Unaerp, patrocinado pelo 
Banco Panamericano, que oferece atividades esportivas gratuitas às crianças de 7 
a 14 anos, nas dependências da Universidade. O projeto é o primeiro de uma univer-
sidade particular a ser aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério dos 
Esportes. Outros projetos realizados em parceria com empresas e instituições são 
as Oficinas Querô, de capacitação audiovisual, e o Projeto Cidadão, de formação de 
jovens para o mercado de trabalho.

Núcleo de Projetos Sociais do 
Campus Guarujá: esporte, 

cidadania e qualidade de vida
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Hospital Electro Bonini 

Instalado no Campus Ribeirão desde 2003, o Hospital Electro Bonini é uma das maiores 
e mais importantes realizações da Unaerp no setor de saúde. Projetado para atender 
os cursos da área de saúde, entre eles o de Medicina, o hospital funciona como área de 
ensino para os estudantes da Universidade e como centro de atendimento à população 
regional. Como campo de estágio para alunos de graduação e pós-graduação, o hospi-
tal cumpre a função de estender o aprendizado para a área prática. 

Os serviços são disponibilizados para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), além 
de pacientes particulares e de convênios.  Com uma área total construída de 9.200m2, 
o hospital abriga uma completa Clínica de Fisioterapia e é equipado para realizar pro-
cedimentos de diagnóstico e intervenções; tem consultórios em diversas áreas médi-
cas, sala de urgência, serviço de diagnóstico por imagem, enfermaria de Pediatria com 
dez leitos, além de centro cirúrgico com três salas.

Nesses seis anos de serviços prestados pelo Hospital Electro Bonini, já foram feitas mais 
de 117 mil consultas e cerca de 2.400 cirurgias em diversas especialidades. O Hospital 
também ficou classificado em segundo lugar entre os hospitais de Ribeirão Preto e em 
décimo segundo lugar entre todos os hospitais conveniados ao SUS no estado de São 
Paulo em pesquisa de qualidade realizada pela Secretaria de Estado da Saúde, que reve-
la o ranking dos melhores hospitais e maternidades públicos do Estado de São Paulo, O 
levantamento ouviu 60,2 mil pacientes que passaram por internações e exames em mais 
de 500 estabelecimentos de saúde conveniados à rede pública paulista. 

Hospital Electro Bonini: 
117 mil consultas anuais
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UNAERP Solidária 

A Unaerp realiza todos os anos, no mês de junho, o programa Unaerp Solidária. 
Instalado na Praça Carlos Gomes, localizada no Centro da cidade. O Unaerp 
Solidária é uma ação de responsabilidade social que atende à população durante 
dois dias, em comemoração ao aniversário de Ribeirão Preto, que acontece em 19 
de junho, e ao aniversário da própria Unaerp, no dia 1º de junho.  

 Sendo um presente para a população ribeirão-pretana, o programa leva para o 
coração da cidade os projetos da Rede Unaerp de Serviço à Comunidade e disponi-
biliza serviços e atendimentos de vacinação; testes de colesterol e glicemia; aferi-
ção da pressão arterial; exame de vista; orientações psicológicas e também sobre 
Doenças Socialmente Transmissíveis (DST's/Aids); avaliações e orientações sobre 
nutrição, postura e saúde da mulher; saúde bucal; assistência jurídica; serviço so-
cial; orientações sobre como administrar o seu dinheiro; a tecnologia a serviço da 
comunidade; pinturas artísticas e jogos educativos; além de um vasto programa 
cultural e de lazer.

O programa Unaerp Solidária, assim como os atendimentos que são feitos ao longo 
do ano na própria Universidade e em vários postos de saúde de Ribeirão Preto e 
de várias cidades da região, é parte da missão da Instituição.  Uma ação social da 
qual a Universidade não abre mão, disponibilizando todos os esforços para levar à 
população o melhor e mais completo atendimento. 

Unaerp Solidária: presente para os 
ribeirão-pretanos no centro da cidade
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Pesquisa e desenvolvimento sustentável

A atuação científica da Unaerp também é pautada na responsabilidade social 
da instituição, visando a desenvolver políticas de desenvolvimento sustentável. 
Coerente com essa filosofia de integrar-se à comunidade e auxiliar seu desenvolvi-
mento, a Unaerp desenvolve linhas de pesquisa que atendem prioritariamente às 
demandas regionais, tanto em Ribeirão Preto quanto no Campus Guarujá, aplicando 
conhecimentos em prol da qualidade de vida e do desenvolvimento socioeconômi-
co sustentável. Para isso, desenvolve mais de 250 projetos de pesquisa, 48 grupos 
de pesquisa certificados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e docentes pesquisadores contratados para o desenvolvimen-
to de seus projetos. Com investimentos feitos pela própria instituição e recursos do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep) e Fundação Coordenação de Apoio ao Ensino Superior (Capes) – 
dentre os quais bolsas de estudos para graduação e pós-graduação, envolvendo 
doutorado, mestrado, iniciação científica, e geração de novos conhecimentos, es-
ses projetos já resultaram em sete patentes registradas, além da cessão de direitos 
autorais de mais de 30 autores pesquisadores.

Algumas pesquisas desenvolvidas pela Universidade têm aplicação imediata, ge-
rando contribuições valiosas à qualidade de vida da população. É o caso dos pro-
jetos como o de distrofia muscular, que conjugam investigação científica e pres-
tação de serviços. Com a mesma filosofia, no Campus Guarujá, projetos como o de 
avaliação do Índice de Custo de Vida (ICV Unaerp Jr.) e da Cesta Básica Unaerp Jr. 
são exemplos de estudos aplicados às características e demandas da região. Outra 
iniciativa é o Núcleo de Estudos Indígenas e Afro-brasileiros – Neiab,  que tem como 
funções debater e estudar questões da população negra e indígena e de políticas 
de promoção da igualdade racial, além de promover estudos e debates sobre te-
mas relativos à população indígena, afro-brasileira, mulher e outras questões re-
ferentes ao gênero e às etnias. Também na Unaerp Guarujá, o projeto da Ilha dos 
Arvoredos funciona como um grande laboratório natural para pesquisas e estudos 
de turismo técnico-científico e cultural, além de sediar o Centro de Reabilitação 
de Animais Marinhos (Cram Reviva), uma parceria da Fundação Fernando Lee com 
a ONG Gremar (Grupo de Resgate e Reabilitação de Animais Marinhos) e apoio do 
Ibama e das secretarias de Meio Ambiente de Guarujá e Santos.

Pesquisa ambiental no Campus 
Guarujá: laboratório natural
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Desempenho ambiental

A interdisciplinaridade entre várias áreas de conhecimento visando à preservação 
e à valorização do meio ambiente é a viga mestra da política científica e dos pro-
gramas temáticos ambientais da Unaerp . Na área de medicamentos, por exemplo, 
reúnem-se pesquisadores de vários cursos que atuam em programas de inovação 
tecnológica para produção de fitoterápicos destinados à saúde humana e à saúde 
animal. Os pesquisadores também se agrupam em Redes de Pesquisas Temáticas 
e cooperativas como o Programa de Pesquisa em Saneamento Básico (Prosab) que 
investiga temas como manejo de águas pluviais urbanas, resíduos sólidos, esgoto, 
uso racional de água e energia. 

Outra mostra de pesquisa temática cooperativa é o Programa de Pesquisa e 
Gerenciamento de Resíduos Químicos que tem linha de apoio da Fapesp, sendo a Unaerp 
a única universidade privada a participar deste programa. São estudos complexos que 
exigem uma abordagem integrada para evitar a pulverização de iniciativas, desperdí-
cio de tempo e de recursos estatais. São também investigações cujos resultados têm 
impacto direto no desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

A Universidade também mantém os Laboratórios de Geotecnologias, de Recursos 
Hídricos e Meteorologia geridos de acordo com as mais atualizadas políticas, téc-
nicas e conceitos de preservação ambiental, além de manter campanha  interna 
permanente em prol do meio ambiente.

Laboratório de Recursos Hídricos:  
políticas de preservação ambiental
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Quadro 1  
Programas sociais para a comunidade

De acordo com o Balanço Social de 2008, a Unaerp manteve 22 programas de ação 
social e ambiental. Em cada um deles, há projetos permanentes e sazonais que 
levam atendimento à comunidade interna e externa. Somados, esses programas 
atingem mais 500 mil atendimentos anuais à população. 

Doação de Alimentos para Entidade Carente

Projeto Mãos que Curam

Projeto Amor Seguro

Projeto Aprendizes do Futuro

Projeto Cuidar com Arte

Projeto Futuro e Vida

Projeto Saúde na Escola

Sipat Nossa Caixa

Projeto Mandacaru

Bem-Estar no Shopping

Programa Melhor Idade

Grupo Renascer

JEI – Jogos Estaduais do Idoso

Campanha do Idoso

Administradores da Alegria

Programa Estrada Cidadã

Saúde na Estrada

Motorista Cidadão

Programa Unaerp Solidária

Atendimentos realizados em 2008: 19.068 

Programa Saúde Bucal

Atendimentos Odontológicos

Prevenção para Gestantes e Bebês

Saúde Bucal na Comunidade

Programa de Apoio e Capacitação  
de Gestores para Políticas Públicas

RG Propaganda

Programa de Direitos Humanos  
e Justiça Para Todos

Escritório de Assistência Jurídica

Justiça para Todos

100 anos das Pernambucanas

Programa Esporte Cidadão

Escola de Ginástica Rítmica 
e Ginástica Olímpica

Apoio a Atletas

Balé nas Escolas

Equipe de Natação

Programa de Saúde à Comunidade

Projeto de Interação em Saúde 
na Comunidade (PISC)

Creche Modelo de Vila Virgínia

Atendimento Farmacêutico em Unidades 
Básicas de Saúde de Ribeirão Preto

Amigos da Doação de Sangue

Mutirão de Mamografia

Assistência a Crianças com 
Necessidades Especiais

Caminhada da Saúde

Semana de Amamentação

Música e Saúde Mental

Acesso a Políticas de Saúde

Semana do Hospital Santa Lydia

Cursos a Gestantes

Projeto Retribuir
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Programa Permanente  
de Atendimentos em Saúde

Hospital Electro Bonini

Clínica de Nutrição Centro Interdisciplinar 
de Apoio Nutricional – (CIAN)

Laboratório de Análises Clínicas

Serviços de Diagnóstico Clínico e Patológico

Unidade Básica Distrital – UBDS Castelo Branco

Programa de Atendimento  
a Portadores de Distrofia Muscular

Atendimentos em Distrofia Muscular: 
632 pessoas atendidas

Programa de Atendimento em Fisioterapia

Atendimentos em Fisioterapia

Testes de Espirometria

Atendimento Fisioterapêutico a 
Pacientes com Distrofia Muscular

Parceria com Quartel – Comando 
de Policiamento do Interior

Fisioterapia Solidária

Atendimento Fisioterapêutico no 
Hospital Beneficência Portuguesa

Programa de Informação Profissional

Atendimento a Estudantes de Ensino 
Médio da Cidade e Região

Programa de Atendimento em Fonoaudiologia

Atendimentos em Fonoaudiologia

Núcleo de Atendimentos 
Fonoaudiológico e Afásicos (Nafa)

Plantão de Dúvidas em Datas Comemorativas

Prevenção de Gagueira

Programa de Atendimento Psicológico

Orientação Vocacional,  
profissional e Ocupacional

Ludoterapia

Psicologia da Saúde

Psicologia Educacional

Psicologia Individual com 
Abordagem Psicanalítica

Psicoterapia Infanto-Juvenil de Enfoque 
Cognitivo Comportamental

Psicoterapia Individual de Enfoque 
Cognitivo Comportamental

Psicologia do Esporte

Psicologia Jurídica

Psicologia Organizacional

Psicoterapia de Grupo

Psicologia do Excepcional

SEAP – Serviço de Apoio  
Psicopedagógico ao Aluno da Unaerp

Psicodiagnóstico

Programa de Fomento ao Terceiro Setor

Ações de Apoio a Entidades sem Fins Lucrativos 
de Ribeirão Preto: 730 pessoas atendidas

Programa de Promoção dos  
Direitos da Criança e do Adolescente

Projeto Agente Jovem

Natal Solidário

Projeto Fundação Casa (antigo Projeto Febem) 

Projeto Cidadão

Programa de Arte, Cultura e Patrimônio Histórico

Programa Lente Aberta

Galeria de Artes

GUT – Grupo Universitário de Teatro

Grupo Teatro de Improviso

Projeto Teatro Feminino

Coral da Unaerp

Jornal do Ônibus

Revistas Unaerp

Jornal Unaerp

Caderno Cultural Folha de Jardinópolis

Programa Frequência Universitária

Programa Rota da Cultura de Altinópolis

Revista Vida Urbana

Projeto de Teleteatro Boca de Cena

Programa Conversa Afinada
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Mostra Folclórica

Oficinas de Música

Apoio e Patrocínio a Programas e 
Eventos Culturais Externos

Agência de Notícias Online AGECidadão

Programa de Instrução Musical 
de Banda Marcial

Programa Impar Entrevista

Projeto Natal do Café

Programa Incluir na Comunidade

Projetos de Inclusão Digital

Conselho Tutelar na Escola

Projeto de Reforço Escolar para 
Estudantes do Ensino Fundamental

Projeto de Recreação Infantil

Oficina de Dança do Ventre

Aulas de Vôlei

Cursos de Artesanato

Aulas de Natação

Aulas de Futebol

Projeto Surf na Piscina

Curso de Língua Espanhola

Curso de Teatro

Projeto Letramento Solidário

Cursos de Ginástica e Esportes (Ginástica 
Rítmica, Judô, Capoeira, Futsal, etc.)

Cursos de Dança

Programa Educar

Projeto de Pesquisa Bibliográfica Fonte do Saber

Projeto de Formação Continuada 
de Docentes de Creches

Projeto TV na Rua

Projeto Série Documentários

Programa de Humanização  
do Ambiente Hospitalar

Projeto Saracura

Brinquedoteca Terapêutica

Projetos de Recreação e Comemoração 
do Hospital Electro Bonini

Oficina de Trabalhos Manuais 
do Hospital Electro Bonini

Programa de Inclusão  
de Portadores de Necessidades Especiais

Projeto Doadores de Voz

Língua Brasileira de Sinais (Libras)

Programa de Práticas Sociais  
em Assistência Social

Assistência Social no Escritório 
de Assistência Jurídica

Grupos de Discussão sobre Processo 
Judicial de Separação Conjugal

Assistência Social no Ambulatório de Psiquiatria

Grupo de Lesados Medulares - Atividade de 
Integração e Alternativa de Reabilitação

Assistência Social em Pediatria 
no Hospital Electro Bonini

Assistência Social no Centro Interdisciplinar 
de Apoio Nutricional (CIAN)

Assistência Social a Grupo de Crianças 
e Adolescentes no CIAN

Assistência Social na Clínica de Fisioterapia

Assistência Social no Hospital Electro Bonini

Assistência Social no Ambulatório 
de Distrofia Muscular

Grupo de Apoio a Mães de Portadores 
de Distrofia Muscular

Projeto Elo Forte
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PARTICIPE DO “DIA”
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como  

participar?

A ABMES está à disposição para 
esclarecer dúvidas e fornecer mais 
informações sobre a campanha. 
Telefone: (61) 3322-3252
E-mail: dia@abmes.org.br
Assessoria:  
Frederico Ramos, Lidyane Lima  
e Luiz Eduardo Ribeiro

Onde deverá ser realizado o evento?

Quem define o local onde serão realizadas as atividades 
do Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior 
Particular é a própria instituição, de acordo com 
seu público e com o tipo de evento a ser promovido. 
Praças, parques, shoppings, feiras e outros pontos 
de referência da cidade, além do próprio campus da 
IES, costumam ser os locais mais utilizados. Caso as 
atividades sejam realizadas ao ar livre, aconselha-
se verificar a previsão do tempo para o dia. 

Como definir as atividades?

O objetivo da campanha é que as IES promovam 
em um só dia uma mostra dos projetos e ações 
socialmente responsáveis que são desenvolvidos ao 
longo do ano. As atividades são portanto definidas 
pela instituição de acordo com o contexto em que 
está inserida. Em geral, são realizadas exposições 
dos projetos acadêmicos, atendimentos à população 
e eventos culturais, esportivos e de lazer para todas 
as idades. A única regra é que as atividades sejam 
gratuitas e com foco na responsabilidade social. 

É importante que o evento seja associado por meio 
de faixas, banners, cartazes ou outros materiais à 
campanha do Dia da Responsabilidade Social do Ensino 
Superior Particular para consolidar a projeção nacional 
das ações integradas do ensino superior socialmente 
responsável. Os materiais deverão ser confeccionados 
pelas próprias IES sendo permitida a utilização 
dos layouts e das peças propostas pela ABMES.

Para aderir ao Dia da Responsabilidade Social 
do Ensino Superior Particular, é necessário que a 
instituição inscreva as atividades que serão realizadas. 
O preenchimento do cadastro é efetuado no site da 
campanha (www.abmes.org.br/dia) por meio de um 
nome de usuário e senha, repassados pela ABMES. 

Esse banco de dados fica disponível para visualização, 
sendo possível a todos o acesso a mais informações 
sobre as IES e às atividades que serão realizadas, fotos, 
depoimentos e outros dados referentes ao evento. 

Caso a IES não tenha recebido por e-mail os procedimentos 
para a realização do cadastro, o responsável deve 
entrar em contato com a assessoria da ABMES. 

Dúvidas?
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o que fazer?

Não é necessário preencher  
todas as informações em um  
único acesso. Quaisquer dados  
poderão ser incluídos, alterados  
e excluídos sempre que necessário.

ATENÇÃO!

ANTES 
da realização do ‘Dia’

1. Coordenador da Campanha na IES
Nome
E-mail
Telefone

O coordenador é a pessoa de contato com 
a ABMES para o envio de informações e 
esclarecimentos que se fizerem necessários.

2. Atualização das Informações 
Cadastrais da Instituição

Nome da IES
Endereço
Logomarca
Texto apresentando a IES  
para a comunidade

3. Estatísticas de Custos
Quanto a IES investiu nas  
ações de Responsabilidade  
Social no Ano
Quanto a IES investiu  
na realização da Campanha  
Ensino Responsável de 2011

Esses dados não serão divulgados, sendo 
utilizados apenas para gerar médias estatísticas. 
Pode ser informada uma estimativa de 
custos caso não se saiba o valor exato.

4. Cadastro das Atividades
Nome da Atividade
Cursos Envolvidos
Local de realização da atividade
Áreas de conhecimento  
envolvidas
Frequência de realização  
da atividade pela instituição:
 » Atividades realizadas  

durante o ano
 » Atividades realizadas exclusiva-

-mente durante o Dia da 
Responsabilidade Social do Ensino 
Superior Particular

 » Atividades realizadas  
durante o ano e também  
no Dia da Responsabilidade Social 
do Ensino Superior Particular

o a IES investiu 
zação da Campanha 
Responsável de 2011

durante o ano e também 
no Dia da Responsabilidade Social 
do Ensino Superior Particular

Acessar a área restrita do site e cadastrar as seguintes informações: 
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1 Verificar se todas as atividades realizadas 
foram registradas corretamente e incluir 
as que ainda não constarem no cadastro;

2 Atualizar as estimativas de custos  
(as informações serão utilizadas apenas 
para gerar dados estatísticos);

3 Cadastrar os depoimentos 
(selecionar os mais relevantes);

4 Cadastrar as fotos (até 32 imagens  
com legenda);

5 Informar os números relativos às atividades 
realizadas (quantidade de profissionais 
envolvidos e de atendimentos realizados*);

6 Fazer uma avaliação da campanha;

7 Preencher corretamente as informações 
para ter direito a receber o Selo Instituição 
Socialmente Responsável 2011.

1 Fazer o registro fotográfico do evento, 
de preferência com a cobertura de 
todas as atividades, com resolução 
mínima de três Megapixels;

2 Reunir depoimentos dos participantes  
do evento. Lembre-se que é  
importante identificar o nome  
e a ocupação de cada depoente;

3 Recolher dados estatísticos, como  
a quantidade de professores, alunos 
e técnicos envolvidos, número de 
atendimentos realizados e de visitantes;

4 Aproveitar o “Dia” para a integração 
e diversão da comunidade 
interna e externa da IES.

APÓS 
a realização do ‘Dia’

DURANTE
a realização do ‘Dia’

É necessário diferenciar a quantidade de  
visitantes do número de atendimentos.
Exemplo: 
João participou de oito  
atividades /atendimentos durante o ‘Dia’.

Quantidade de atendimentos realizados: 08

Quantidade de pessoas visitantes: 01
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FAQ
Respostas às perguntas  

mais frequentes

Como aderir à campanha?
Para participar da campanha do Dia da 
Responsabilidade Social do Ensino Superior 
Particular, é necessário que a instituição faça o 
cadastro das atividades que serão realizadas no 
dia 24 de setembro de 2011. O preenchimento do 
cadastro é realizado por meio de um nome de usuário 
e senha, repassadas para as IES pela ABMES. 

Não recebi o nome de usuário e senha para  
entrar no sistema. Como faço para obtê-los?
Entre em contato com a ABMES por telefone - (61) 
3322-0664/3322-3252 ou e-mail – dia@abmes.org.br 
e solicite os dados para o preenchimento do cadastro.

Qual é o prazo para o cadastramento  
da instituição?
A instituição pode cadastrar as atividades até o dia 23 
de setembro de 2011 (véspera do Dia da Responsa-
bilidade Social do Ensino Superior Particular).

Onde será realizado o Dia da 
Responsabilidade Social do 
Ensino Superior Particular?
O local de realização do evento é definido pela 
própria instituição participante. Praças, parques, 
shoppings, feiras e outros pontos de referência  
da cidade, além do próprio campus da IES, 
costumam ser os locais mais utilizados.

Como definir as atividades?
O objetivo da campanha é que as IES promovam 
em um só dia uma mostra dos projetos e ações 
socialmente responsáveis que são desenvolvidos 
ao longo. As atividades são portanto definidas pela 
instituição de acordo com o contexto em que está 
inserida. Em geral, são realizadas exposições dos 
projetos acadêmicos, atendimentos à população e 
eventos culturais, esportivos e de lazer para todas 
as idades. A única regra é que as atividades sejam 
gratuitas e com foco na responsabilidade social. 

As atividades deverão ser cadastradas  
de uma única vez?
Não. Você pode cadastrar algumas atividades 
ao iniciar o preenchimento do cadastro e 
posteriormente acrescentar outras ações.  
Mas lembre-se de ao final da campanha 
informar todas as atividades realizadas para 
que sua instituição tenha o cadastro completo 
tanto no site quanto nas estatísticas do evento, 
divulgadas na Revista Responsabilidade Social.

As informações postadas no site poderão 
ser alteradas posteriormente?
Os dados cadastrados poderão ser alterados, 
incluídos ou mesmo excluídos pelo coordenador 
da campanha de acordo com a necessidade, 
tanto antes, quanto após o evento. É de 
inteira responsabilidade da instituição a 
veracidade das informações prestadas. 

O que deve ser feito durante o “Dia”?
Enquanto estiverem sendo realizadas as 
atividades, a IES precisa tirar fotos do evento 
(resolução mínima de três megapixels), reunir 
depoimentos dos participantes, colher dados 
estatísticos (quantidade de professores, técnicos 
e alunos envolvidos, número de atendimentos 
realizados e outras informações relevantes), 
listar todas as atividades realizadas. Essas 
informações serão solicitadas após o evento 
e são imprescindíveis para o recebimento do 
Selo Instituição Socialmente Responsável. 

Como obter o Selo Instituição 
Socialmente Responsável?
Logo após o evento, retorno ao site da campanha 
(www.abmes.org.br/dia) e cadastre as informações 
do pós “Dia”, tais como a quantidade de professores, 
alunos e técnicos envolvidos; quantidade de 
atendimentos e custo médio para a realização 
da campanha. O Selo será enviado concedido 
para as IES que preencherem as informações 
do pós “Dia” e será encaminhado para o e-mail 
cadastrado pelo coordenador da campanha na IES. 

Instituições não associadas à ABMES 
poderão participar da campanha?
Todas as instituições de ensino superior são 
bem-vindas e poderão participar do Dia da 
Responsabilidade Social do Ensino Superior 
Particular, sendo elas associadas ou não à ABMES. 

No cadastro é solicitado o valor 
investido em Responsabilidade Social 
pela instituição. O que fazer quando 
não se tem a informação completa?
Coloque um valor estimado e posteriormente 
retifique esse valor no sistema. Essa informação 
não será divulgada, sendo utilizada apenas 
para gerar um dado estatístico com a média 
dos gastos de todas as IES participantes. 

Como participar do “V Concurso 
Silvio Tendler de Vídeos sobre 
Responsabilidade Social das IES”?
Ao acessar o site por meio do nome de usuário  
e senha, aparecerá no meu da esquerda a opção 
“V Concurso Silvio Tendler de Vídeos”. Entre no 
link e faça o pré-cadastro. Em seguida, envie uma 
cópia em mídia de DVD para a sede da ABMES. 
Mais informações podem ser adquiridas no 
site da campanha (www.abmes.org.br/dia).
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Imagine poder divulgar a todos que sua 
instituição de ensino superior é uma orga-
nização socialmente responsável. Imagine 
poder estampar em suas publicações, site, 
folders, informativos e outras peças de 
divulgação que sua IES é comprometida e 
faz a diferença na educação superior. 

Isso tudo pode ser possível através do Selo 
Instituição Socialmente Responsável, confe-
rido pela Associação Brasileira de Mante-
nedoras de Ensino Superior (ABMES) com o 

objetivo de certificar que a IES participou da 
campanha do Dia da Responsabilidade Social 
do Ensino Superior Particular e está verdadei-
ramente engajada com o ensino responsável.

Para receber o selo, a instituição deve 
aderir à campanha e realizar no dia 24 de 
setembro uma mostra das atividades. O 
selo tem validade de um ano, ou seja, um 
ciclo da campanha. A certificação será 
renovada com a participação nas edições 
seguintes.

Cumprindo estas etapas, 
a instituição estará apta 
para receber o Selo, que 
será enviado pela ABMES, 
e poderá utilizá-lo em seus 
materiais de divulgação. 

Oportunidade para a instituição de ensino 
mostrar que é comprometida com o seu papel 
perante a sociedade

Cadastre-se no site:  
www.abmes.org.br/dia
Defina as atividades sociais que 
sua instituição realizará no dia 
24 de setembro de 2011;
Promova as ações e colete os 
dados estatísticos do evento;
Retorne ao cadastro para fazer 
um breve relatório do que foi feito 
no Dia da Responsabilidade Social 
do Ensino Superior Particular.

1 _
 

2_
 
 

3_
 

4_

Como receber o Selo
2011/2012

Selo comprova 
Responsabilidade 

Social das IES  
brasileiras

IDEAL  
HUMANO

O Bom, o Belo, 
o  Justo

MEMORIAL 
DESCRITIVO  

DO SELO

DESPERTAR
Consciência 

do centro

AÇÃO
Ação do 

centro 
desenha  

círculo
externo

CRESCIMENTO
Unidade se 
multiplica, 

tornando-se 
um sistema 

interdependente

UNIÃO
Trabalho  
conjunto 

concretiza
vida

TRABALHO
Trabalho 

contínuo em 
torno do ideal

Selo Instituição 
Socialmente 
Responsável
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Ensino   
Responsável  
no Twitter

Caminhada do  
Ensino Responsável

A Caminhada do Ensino Responsável foi uma inicia-
tiva adotada por algumas IES em edições anteriores e é 
uma atividade incentivada pela ABMES. Além de ser uma 
prática saudável e que promove a interação da comuni-
dade, a caminhada confere mais visibilidade ao evento. 

A atividade também pode ser utilizada como um ins-
trumento valioso de conscientização da comunidade 
interna e externa da instituição para a importância das 
ações de responsabilidade social. O fato de ser realizada 
fora do campus confere um impacto maior na população 
e na mídia, promovendo maior envolvimento da socieda-
de na campanha. 

Organizada de forma correta, com a autorização e o 
apoio dos órgãos competentes, a caminhada possibilidade 
ainda a participação de formadores de opinião, como po-
líticos, personalidades e representantes de segmentos da 
sociedade. Podem ser confeccionadas camisetas, banners, 
faixas e cartazes que reafirmem a proposta do evento.

Oportunidade para a instituição 
mobilizar a comunidade e dar  
mais visibilidade às suas ações

twitter.com/abmes_ies



V 

Concurso  

Silvio Tendler 
de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES

O Concurso Silvio Tendler de Vídeos 
sobre Responsabilidade Social das IES é 
a oportunidade que a instituição tem de 
mostrar em imagens e sons as ações de 
caráter social que vem realizando no dia-
a-dia e as atividades promovidas durante 
a campanha do Dia da Responsabilidade 
Social do Ensino Superior Particular.

O concurso, que chega à quinta edição no 
ano de 2011, premiará quatro projetos de 
vídeo inscritos nas seguintes categorias: 
Documentário, Cobertura Jornalística, 
Vídeo Institucional e Videoclipe. 

Os vídeos serão avaliados por uma Comissão 
Julgadora formada por profissionais 
da área de Comunicação e Cinema.

 O vencedor de cada categoria será 
premiado com a quantia de R$ 2.000,00.

A cerimônia de premiação será 
realizada em Brasília (sede da ABMES). 
A data do evento será divulgada aos 
participantes ao final do concurso.

para o vencedor  
de cada categoria

2011
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REGULAMENTO

CAPÍTULO I 

Dos Objetivos
Art. 1º O V Concurso Silvio Tendler de Vídeos sobre 
Responsabilidade Social das IES tem como objetivos 
promover e incentivar a criação de vídeos relativos às 
ações de responsabilidade social das instituições de 
ensino superior (IES) e ao desenvolvimento da cam-
panha do Dia da Responsabilidade Social do Ensino 
Superior Particular 2011, que ocorrerá no dia 24 de 
setembro de 2011, simultaneamente em todo o país.

CAPÍTULO II

Das Categorias
Art. 2º O Concurso terá 4 (quatro) categorias, assim 
definidas: 

I – Documentário: O vídeo documentário se caracte-
riza por apresentar determinado acontecimento ou 
fato, mostrando a realidade de maneira mais ampla e 
pela sua extensão interpretativa. Os vídeos para essa 
categoria podem abordar os projetos de responsabi-
lidade social desenvolvidos pela IES, os efeitos das 
ações na comunidade interna e externa, o desdobra-
mento das campanhas anteriores ou outras aborda-
gens que explorem, em formato de documentário, 
o ensino responsável na IES e/ou a Campanha do 
Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior 
Particular 2011.

II – Cobertura jornalística: Registro direto dos fa-
tos com a utilização de offs (textos), sonoras (en-
trevistas) e passagem do repórter.  Os vídeos po-
dem apresentar, por meio de palavras, imagens e 
sons, os números, estatísticas e dados do evento; 

V CONCURSO SILVIO TENDLER 

DE VÍDEOS SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS IES – 2011

O 5º Concurso Silvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade 
Social das IES 2011 tem as seguintes características gerais: 

Categorias dos Vídeos

Premiação 

Tempo limite para os vídeos 

As inscrições se restringem às instituições de ensino superior parti-
cipantes da campanha do Dia da Responsabilidade Social do Ensino 
Superior Particular 2011.
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informações sobre os projetos; depoimentos dos 
participantes (da instituição e/ou da comunidade) 
e outros elementos das atividades realizadas no 
Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior 
Particular 2011 ou sobre assuntos relacionados à 
campanha e às ações socialmente responsáveis da 
instituição. 

III – Vídeo institucional: Material produzido com o 
objetivo de promover a mensagem, marca ou ativi-
dade da instituição.  Deve refletir as ideias, concei-
tos, práticas e métodos. Apresente sua IES e mos-
tre como ela trabalha no dia-a-dia o conceito de 
responsabilidade social. Os critérios de avaliação 
da categoria darão prioridade à proposta do vídeo, 
conteúdo e mensagem, em detrimento da produção 
em si, tendo em vista que o objetivo final não é valo-
rizar o trabalho de profissionais externos, e sim da 
própria instituição. 

IV – Videoclipe: Material audiovisual no qual música, 
letra e imagem interagem para provocar a produção 
de sentido. A categoria confere aos autores maior li-
berdade de formato e criação, sendo fundamental a 
utilização de áudio de boa qualidade e imagens que 
transmitam a mensagem da campanha. É esperado 
que os concorrentes apresentem um olhar diferente 
sobre o tema “Responsabilidade Social”. 

fica a critério da equipe de produção, sendo que 
o limite não pode ultrapassar 05 (cinco) minutos, 
salvo os vídeos inscritos na categoria Cobertura 

minutos de duração.

§ 1º Qualquer produção que não cumpra o limi-
te de tempo estabelecido estará automaticamente 
desclassificada.

Art. 4º As definições de categoria devem ser observa-
das para inscrição dos vídeos.

Art. 5º Os vídeos devem conter, obrigatoriamente, os 
créditos com os nomes e as funções realizadas por 
cada componente da equipe de filmagem e produção 
do projeto.

CAPÍTULO III 

Das Inscrições
Art. 6º As inscrições são gratuitas.

Art. 7º As inscrições se restringem às instituições 
de ensino superior participantes da campanha do 
Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior 
Particular 2011.

Art. 8º As inscrições e o envio do material serão acei-

2011, por meio do site da campanha - www.abmes.org.
br/dia. É necessário também o envio de uma cópia pelo 
correio, de acordo com as disposições do Capítulo IV.

§ 1º Não serão aceitas inscrições incompletas ou fora 
do prazo, sendo que, para a verificação, será observa-
da a data de postagem do material no correio.

Art. 9º Cada instituição poderá concorrer com quan-
tos vídeos e em quantas categorias desejar. 

Art. 10 Serão aceitas as produções audiovisuais capta-
das por todo tipo de tecnologia, desde que o produto 
final esteja no formato do YouTube – Resolução reco-
mendada: 1080p ou 720p.

CAPÍTULO IV 

Do Envio dos vídeos
Art. 11 Os vídeos deverão ser enviados para uma con-
ta do YouTube, sem restrições de acesso. O endereço 
(URL) deverá ser informado na ficha de inscrição.

-
quer tentativa de fraude, adulteração ou plágio, o ma-
terial estará automaticamente desclassificado.

de DVD ou CD pelo correio (com aviso de recebimento) 
ou então entregue pessoalmente no endereço abaixo:

Associação Brasileira de Mantenedoras 
de Ensino Superior (ABMES) 
SCS Qd. 7 Bl. “A” Sala 526 – Ed. Torre 
do Pátio Brasil Shopping
Brasília/DF – CEP: 70.307-901



Responsabilidade Social  Nº 5

56

Art. 14 As mídias com as produções, selecionadas ou 

a divulgação dos vencedores, podendo ser requeridas 
de volta pela instituição.

Art. 15 Os vídeos, depois de auditados, serão incorpo-
rados à página da ABMES no YouTube onde será atri-
buído um novo endereço para cada um.

CAPÍTULO V 

Da Comissão Julgadora
Art. 16 A escolha da proposta vencedora será feita por 

designada para tal finalidade.

membros de reconhecido conhecimento na área audiovi-
sual: cineastas, produtores, publicitários, jornalistas.

V Concurso Silvio Tendler

Regulamento

-
nas e não serão suscetíveis de recursos ou impugnações.

pessoas que trabalhem nas IES participantes do concurso.

CAPÍTULO VI 

Dos critérios para avaliação
Art. 20 Serão consideradas para efeito de avaliação, a qua-
lidade e a criatividade relativas à narrativa, à linguagem e 
à estética dos vídeos. O que se busca é inovação, ousadia 
e criatividade referentes ao tema responsabilidade social.

Art. 21 É imprescindível que os vídeos abordem a co-
bertura da campanha do Dia da Responsabilidade 
Social do Ensino Superior Particular 2011 durante a 
realização do evento pela IES ou o tema responsabili-
dade social como um todo.
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Art.22 Os critérios de avaliação utilizados serão os seguin-
tes: Fotografia 10%; Som 10%; Edição 10%; Adequação à 

CAPÍTULO VII 

Da Exibição

enviar autorização do dirigente da IES e dos realizado-
res para possível exibição.

Art. 24 Os vídeos selecionados poderão ser apresen-
tados em eventos da ABMES promovido para tal finali-
dade e nos sites relacionados à campanha. 

CAPÍTULO VII 

Da Premiação
Art. 25 O Concurso terá 04 (quatro) premiados que se-

Art. 26 O vencedor de cada categoria receberá 

(dois mil reais) concedido ao vencedor de cada 
categoria.

conferidas menções honrosas cabendo ao vence-

(hum mil reais)

Art. 28 A ABMES reserva para si o direito de utilizar os 
vídeos inscritos da forma que julgar conveniente.

Art. 29 Os casos omissos serão decididos pela 

da ABMES.

Gabriel Mario Rodrigues
Presidente
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IV 

Concurso  

Silvio Tendler 
de Curtas sobre Responsabilidade Social das IES

Vencedores 2010

para o vencedor  
de cada categoria

2010
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Institucional 

FUNEDI/UEMG

Instituição

Fundação Educacional de 
Divinópolis (FUNEDI) 

Mantenedora

FUNEDI/UEMG 

Título da Obra

FUNEDI/UEMG Abaeté: educação 
superior e responsabilidade social

Categoria

Institucional

Duração

4'17"

SOBRE A FUNEDI/UEMG ABAETÉ 
O Instituto Superior de Educação do Alto São Francisco (ISAF) e o Instituto 

sede em Abaeté, são mantidos pela FUNEDI/UEMG, fundação de direito 
privado associada à UEMG. Atualmente, a FUNEDI/UEMG Abaeté oferece, 
pelo ISAF, o curso de licenciatura em Pedagogia e, pelo ISAB, os cursos de 

SOBRE O VÍDEO
O vídeo retratou as ações realizadas pela IES no Dia da Responsabilidade 
Social do Ensino Superior Particular, buscando refletir o jeito de ser e 
de pensar da unidade e, ao mesmo tempo, demonstrar o envolvimento 

aprendizagens construídas.

AUTORES
Daniela Martins Barbosa Couto, Elvis Gomes, Wanderson Brandão
e Isabella Santos

DEPOIMENTO DOS AUTORES
“O Dia da Responsabilidade Social foi de suma importância para a 
instituição e cidade de Abaeté. Possibilitou o fortalecimento do vínculo 
da FUNEDI/UEMG com a comunidade, exercendo nossa cidadania.” 
Nilcileia Cristina de Melo, coordenadora geral da FUNEDI/UEMG Abaeté

 “O incentivo para elaborar o vídeo veio das histórias de vida que existem 
em Abaeté e que se mesclam às ações desenvolvidas, não apenas no dia 
do evento, mas ao longo do ano, e da importância dessas ações para a 
construção de novas aprendizagens, dentro e fora das salas de aula.” - 
Daniela Martins Barbosa Couto, responsável pelo vídeo

IV Concurso Silvio Tendler

Vídeo Vencedor
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SOBRE A UNIVERSIDADE FUMEC

social e, sem perder de vista a formação humanista e cidadã, 
mantém seu compromisso com a educação superior de qualidade, 

 
A instituição, que em 2010 completou 45 anos, possui 15 mil 
alunos que frequentam seus cursos de graduação, superiores  
de tecnologia, pós-graduação lato e stricto sensu, além de cursos 
de extensão.

SOBRE O VÍDEO
O vídeo reportagem teve como objetivo documentar uma das 
atividades desenvolvidas por alunos e professores da Universidade 
FUMEC no Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior 
Particular, procurando mostrar os atendimentos aos diversos 
segmentos da sociedade. A concepção da reportagem teve como 
diretriz depoimentos dos organizadores, alunos e, principalmente, 
dos usuários.

AUTORES
Alexandre Salum Castro e Cíntia Dabés

DEPOIMENTO DO AUTOR
"A Campanha foi e é essencial para dar aos alunos a oportunidade 
de contribuir com sua área de conhecimento para uma ajuda 
efetiva à comunidade. Além de ser uma introjeção dos valores 
sociais na formação, profissionalização e conscientização de sua 
responsabilidade social perante a sociedade. O incentivo para a 
criação do vídeo foi documentar jornalisticamente esta Campanha 
para servir como um exemplo de solidariedade a ser seguido."

Reportagem

FUMEC

Instituição

Universidade FUMEC, MG

Mantenedora

Fundação Mineira de Educação 
e Cultura (FUMEC)

Título da Obra

Sábado Solidário

Categoria

Reportagem Jornalística

Duração

3'01"

IV Concurso Silvio Tendler

Vídeo Vencedor
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Documentário

ESPM

Instituição

Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESMP), SP

Mantenedora

Associação Escola Superior de 
Propaganda e Marketing

Título da Obra

Revolução dos Bichos

Categoria

Documentário

Duração

3’51’’

SOBRE A ESPM
A Escola Superior de Propaganda e Marketing nasce, há 60 anos, 
de uma ação que hoje poderia ser chamada de Responsabilidade 
Socioambiental: constatando o déficit de profissionais qualificados 
na área de Publicidade e Propaganda, um grupo de profissionais criou 
e conduziu, de forma voluntária, um curso voltado para este nicho, 
até então inexistente no Brasil. Com o tempo, quatro novos cursos de 
graduação foram anexados ao portfólio da Escola – Administração, 

de pós-graduação sempre mantendo o foco no mercado.

SOBRE O VÍDEO
"A Revolução dos Bixos" é uma iniciativa da ESPM SOCIAL e do 

o envolvimento dos novos alunos no espírito de cidadania e 
Responsabilidade Socioambiental, um dos pilares institucionais da 
ESPM.  O vídeo, produzido pelo Núcleo Audiovisual da ESPM, mostra 
as ações promovidas pelos voluntários (calouros e veteranos) com as 
crianças do Instituto Incentivarte.

AUTORES
O trote solidário "A Revolução dos Bixos" é uma iniciativa da ESPM 

IV Concurso Silvio Tendler

Vídeo Vencedor
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SOBRE A ANTONIO MENEGHETTI FACULDADE
Novos tempos pedem novas ideias, novas maneiras de aprender e de 
ensinar. Na construção de uma nova sociedade, o Brasil conta com 
uma grande aliada: a  Antonio Meneghetti Faculdade. Conhecimento, 
método e cultura a serviço da humanidade nesta instituição 
localizada no interior do Rio Grande do Sul, no Centro Internacional 

SOBRE O VÍDEO
O filme aborda uma das principais ações de responsabilidade social 
da Antonio Meneghetti Faculdade, o Projeto Flauta, com cerca de 150 
jovens participantes das aulas de música oferecidas gratuitamente 

24 projetos mantidos pela AMF e coordenados por membros da 

AUTORES
 

DEPOIMENTO DOS AUTORES
“Participar de ações que contribuem para a divulgação da 
responsabilidade social exercida pelas IES é fundamental. Por este 

hoje o futuro do nosso Brasil. Parabéns pela iniciativa da ABMES.”  
– Viviane Elias Portela, professora do Projeto Flauta

“Esperamos que nos tempos vindouros sejamos mais parceiros 
construtores de um mundo cada vez mais humano e responsável.”  

Institucional
(Menção Honrosa)

ANTONIO MENEGHETTI 

Instituição

Antonio Meneghetti Faculdade, RS

Mantenedora

Formação Ontopsicológica 
Interdisciplinar de Liderança (FOIL)

Título da Obra

Responsabilidade Social, na 
Antonio Meneghetti Faculdade, 

tem ritmo de música

Categoria

Institucional

Duração

5’02’’

IV Concurso Silvio Tendler 

Menção Honrosa
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(Menção Honrosa)

UNIARARAS

Instituição

Centro Universitário Hermínio 
Ometto - UNIARARAS, SP

Mantenedora

Fundação Hermínio Ometto 

Título da Obra

Rodapés

Categoria

Documentário

Duração

5’00

SOBRE A UNIARARAS

consonância com a pesquisa e a extensão. Atento aos princípios 
éticos e aos ideais filantrópicos, forma profissionais competentes e 
compromissados com a melhoria da sociedade.

SOBRE O VÍDEO

expressam ideias, sentimentos, emoções, através de uma metodologia 
centrada na música, na dança, teatro, enfim, na arte e liberdade de se 
expressar corporalmente.

AUTORES

Adriana Fischer
Camila Franchini

Cíntia Viana
Rodrigo Poncio

DEPOIMENTO DOS AUTORES
“Participar da elaboração desse vídeo foi um presente para toda 
a equipe. Agradeço à UNIARARAS pela oportunidade e ao grupo 
RODAPÉS por existir. Para mim, a sensação é de missão cumprida 
para com a sociedade.” - Adriana Fischer - Roteirista Audiovisual

“Conheço o RODAPÉS faz algum tempo, e desenvolver este vídeo foi 
a oportunidade que encontrei de divulgá-lo e de fazer um trabalho 
digno, à altura do grupo.” - Rodrigo Poncio - Direção e Edição

IV Concurso Silvio Tendler 

Menção Honrosa
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III 

Concurso  

Silvio Tendler 
de Curtas sobre Responsabilidade Social das IES

para o vencedor  
de cada categoria

2009

Vencedores 2009
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Institucional 

INESUL

Instituição

Faculdade Integrado Inesul, PR

Mantenedora

Instituto de Ensino Superior de Londrina

Título da Obra

O Grupo Inesul também é 
responsável pela sociedade

Categoria

Institucional

Duração

3'50"

SOBRE A FACULDADE INTEGRADO INESUL
A Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior concedeu 
à Faculdade Integrado Inesul o selo de "Instituição Socialmente 
Responsável", como reconhecimento pela responsabilidade da 
Instituição com a sociedade, manifestada por meio de seus projetos 
que interagem no dia a dia de milhares de pessoas, transformando e 
criando expectativas de vida melhores.

TEXTO SOBRE O VÍDEO
O trabalho do Grupo Inesul com a sociedade foi documentado por 
meio da produção desse material, que traduz o carinho e o zelo da 
Instituição em todas as suas ações sociais. O tema “Escrevendo 
novas histórias todos os dias” traduz a interatividade do trabalho 
do Inesul na construção de novas histórias, através da dedicação  
e do compromisso diário. 

NOME DOS AUTORES
Carlos César Santos 
Wanessa Veloso Achkar

DEPOIMENTO DOS AUTORES
“Esse concurso é a oportunidade de mostrar ao Brasil que somos 
reconhecidos pelo que fazemos. Estamos satisfeitos em participar 
com o Inesul do momento em que mais pessoas conhecem esse 
excelente trabalho, que pudemos mostrar através de recursos 
audiovisuais. Fomos surpreendidos com o resultado e ficamos muito 
felizes com a conquista do 1º lugar na categoria.”

III Concurso Silvio Tendler

Vídeo Vencedor
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SOBRE A FADEP
Desde sua fundação, há 10 anos, através de seus cursos de graduação, 
pós-graduação e extensão, a FADEP tem desenvolvido diferentes 
atividades que favorecem a interação com a comunidade local e 
regional, na perspectiva de fomentar e garantir o exercício pleno da 
cidadania visando à melhoria da qualidade de vida da população.

SOBRE O VÍDEO
O videoclipe “A Mudança a partir de Nós” retrata o importante 

relações teórico-práticas e desenvolvem atividades de promoção à 
saúde, cultura, educação e cidadania junto à comunidade. A narrativa 
audiovisual traz à tona o valor desta ação para o bem-estar social e 

AUTORES
Gelson Barbosa 

DEPOIMENTO DOS AUTORES
 “A criação do videoclipe busca ressaltar de uma forma artística a 
importância do trabalho realizado junto à comunidade. A dedicação 

efetivamente transforma a vida daquelas pessoas."

Videoclipe  

FADEP 

Instituição

Faculdade de Pato Branco, PR

Mantenedora

Associação Patobranquense 
de Ensino Superior S/C

Título da Obra

A mudança a partir de nós

Categoria

Videoclipe

Duração

2'45"

III Concurso Silvio Tendler

Vídeo Vencedor
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III Concurso Silvio Tendler

Vídeo Vencedor

Reportagem 

UNIFOR 

Instituição

Universidade de Fortaleza, CE 

Mantenedora

Fundação Edson Queiroz

Título da Obra

Educação e Saúde na 
Descoberta do Aprender

Categoria

Reportagem Jornalística

Duração

3'04"

SOBRE A UNIVERSIDADE DE FORTALEZA – UNIFOR

por meio de diversos cursos e programas em cinco áreas do 
conhecimento, para cerca de 25 mil alunos. Instalada em um 
campus de 720 mil m², conta com uma estrutura privilegiada  
que possibilita a produção constante de conhecimento e sua 
aplicação no mercado de trabalho, já tendo formado mais  
de 55 mil profissionais.

SOBRE O VÍDEO
A reportagem apresenta o projeto “Educação e Saúde na 
Descoberta do Aprender”, que há dez anos tem o objetivo  

renal crônica, durante as sessões de hemodiálise, nas próprias clínicas 
de tratamento. São aulas diárias, com uma abordagem lúdica, que além 
de ensinar contribuem para uma melhoria na autoestima dos pacientes.

AUTORA

DEPOIMENTO DO AUTOR
"Contar histórias de amor ao próximo foi o que motivou meu  
fazer jornalístico nesta reportagem, ao apresentar estudantes 
que transformam para melhor o dia a dia dos pacientes. Acredito 
que essas histórias podem acrescentar, para a sociedade, valores 
importantes que andam esquecidos."
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Documentário

UNISANTA 

Instituição

Universidade Santa Cecília, SP

Mantenedora

Instituto Superior de  
Educação Santa Cecília

Título da Obra

O Pássaro e A Flor

Categoria

Documentário

Duração

5’00"

SOBRE A UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA
A Universidade Santa Cecília tem por missão educar para o 
desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista,  
através da formação de profissionais críticos e analíticos, da produção 
de conhecimentos e do comprometimento com a responsabilidade 
social. Ao adotar um comportamento socialmente responsável, a 
Unisanta contribui para a construção de um mundo mais próspero e 
socialmente mais justo.

SOBRE O VÍDEO

que se transformou em realidade. O projeto de criação de um banco 
técnico de arremesso saiu do papel e foi utilizado por atletas portadores 
de necessidades especiais. O vídeo mostra que Maria Adriana e 

trabalho dos alunos da Universidade Santa Cecília, com forte caráter 
de responsabilidade social, colaborou nesse processo de valorização  
do ser humano.

AUTORES
Prof. Ricardo Patero - Faculdade Ed. Física 
Prof. Ricardo Moino - Faculdade Enga. Mecânica 

DEPOIMENTO DOS AUTORES
"Intuindo a acessibilidade como um direito de cidadania, a Universidade 
Santa Cecília - UNISANTA convergiu para o desenvolvimento do Projeto 
de Pesquisa Multidisciplinar "Cadeira de Arremesso" que viabilizou a 
um grande número de jovens a iniciação no esporte além dos atletas 
parolímpicos melhorarem comprovadamente suas marcas."

III Concurso Silvio Tendler

Vídeo Vencedor
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Números do "Dia"
nas 6 edições 

RECEBERAM O SELO

POR INSTITUCAO,~



 15.537 
 15.376 

1 52.755 
 18.040 

 7.266 

 43.633 

 10.166 
 10.874 

 12.697 
 5.110 

Espírito Santo
professores
 2.795 

 12.492 

 9.978 

 27.490 

alunos

 16.356 

 108.505 

 101.143 

 226.114 

técnicos

 2.111 

 11.696 

 6.894 

 22.932 

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo

Su
de

st
e

Distrito Federal         
professores
 1.421 

 4.863 

 1.193 

 8.060 

alunos

 15.610 

 55.750 

 6.581 

 131.223 

técnicos

 2.187 

 2.251 

228

 5.118 

atendimentos
 94.706 

 305.489 

13.514

 404.300 

Goiás   

Mato Grosso

Mato Grosso do SulCe
nt

ro
-O

es
te

Paraná
professores
 9.219 

 3.529 

 2.628 

alunos

 89.218 

 20.893 

 25.166 

técnicos

 5.863 

 3.042 

 1.969 

atendimentos
 430.375 

 216.400 

 221.985 

Rio Grande do Sul

Santa Catarina           

Su
l

 196.349 

 827.579 

 639.578 

 1.266.965 

atendimentos

Responsabilidade Social  Nº 5

72

Atividades realizadas
durante o Ano e o Dia
nas seis edições



 856.313 
 868.760 

 2.930.471 
 865.672 

 405.881 

 209.164 
 135.277 

 452.118 
 153.674 

 76.483 

professores alunos

Amapá  204  1.139 

 2.726  30.334 

 1.767  24.963 

 1.811  13.731 

 403  3.589 

 324  2.672 

Amazonas 

Pará

Rondônia

Roraima

Tocantins

Acre 31 55
técnicos

 247 

 1.086 

 2.003 

 1.125 

 513 

 126 

10
atendimentos

 6.760 

 155.399 

 72.292 

 129.464 

 26.123 

 15.189 

654

N
or

te
    

 Bahia

Alagoas

Ceará

Maranhão

Paraíba

Pernambuco

Piauí

N
or

de
st

e

Rio Grande do Norte

 3.187 

professores
 522 

 6.118 

 1.490 

 897 

 2.789 

 858 

 1.271 

 908 

 28.017 

alunos

 7.480 

 40.490 

 13.809 

 4.990 

 34.248 

 4.267 

 10.678 

 9.695 

 3.279 

técnicos

 619 

 2.301 

 887 

 1.192 

 2.307 

 859 

 613 

 640 

 173.531 

atendimentos
 21.628 

 163.447 

 59.075 

 125.870 

 149.632 

 39.982 

 105.770 

 26.737 Sergipe
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IES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

197

400

647

620

709

664

Professores

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6.445

14.860

16.140

14.642

16.263

13.741

Alunos

2005

2006

2007

2008

2009

2010

118.856

141.983

124.406

147.059

44.011

109.766

Atendimentos

2005

2006

2007

2008

2009

2010

363.663

671.873

859.177

853.566

893.444

755.782

Atividades

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4.535

2.007

3.087

4.629

4.711

5.319

TÉCNICOS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6.445

14.860

16.140

14.642

16.263

12.821

Comparativo
2005/2006/2007/2008/2009/2010
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Linguística, Letras e Artes

Enge
nh

ar
ia

s 
e 

Co
m

pu
ta

çã
o

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas
Ciências Exatas e da Terra

Ci
ên

ci
as

 d
a 

Sa
úd

e

Ciências Biológicas

Ciências Agrárias

Ciências AgráriasLinguística, Letras e Artes

Engenharia e Computação

Ciências Sociais e Aplicadas

Ciências Humanas

Ciências Biológicas

Ciências da Saúde

Ciências Exatas e da Terra 29,52%

 15,60%

 4,74%

 7,04% 2,18%

 6,18%

 27,43% 

 7,33%

Porcentagens das Atividades  
Realizadas por Área de Conhecimento

Brasil
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Aferição de Pressão Arterial

Apresentações Culturais

Arrecadação de Alimentos

Arrecadação de Livros e Brinquedos

Assistência Jurídica

Atendimento à 3ª Idade

Atendimento Fisioterápico

Atendimento Pedagógico

Avaliação Física

Avaliação Nutricional

Avaliação Postural

Bazar Solidário

Campanha de Doação de Sangue

Corte de Cabelo

Cursos de Informática

Educação Ambiental

Exposições de Arte / Cultura 

Projetos Sociais

Feiras de Ciências

Ginástica Laboral

Higiene Bucal

Inclusão Digital

Jogos / Brincadeiras 

Esportes / Recreações

Mini-Cursos em Diversas Áreas do Conhecimento

Mostras de Programas de Alfabetização

Oficina de Arte / Dança / Música / Literária

Orientação Profissional e Vocacional

Palestra de prevenção de doenças

Palestras sobre Reciclagem

Palestras sobre temas diversos

Seminários Sociais / Educacionais

Recadastramento de CPF

Shows

Teatro

Teste de Glicemia

Tipagem Sanguinea 

Vacinação

Workshop

Principais Atividades
Realizadas



FOTOS DO “DIA”





Responsabilidade Social  Nº 5

79



Responsabilidade Social  Nº 5

80



Responsabilidade Social  Nº 5

81



Responsabilidade Social  Nº 5

82



Responsabilidade Social  Nº 5

83



Responsabilidade Social  Nº 5

84



Responsabilidade Social  Nº 5

85



Responsabilidade Social  Nº 5

86



Responsabilidade Social  Nº 5

87



Responsabilidade Social  Nº 5

88



Responsabilidade Social  Nº 5

89



Responsabilidade Social  Nº 5

90



Responsabilidade Social  Nº 5

91



Responsabilidade Social  Nº 5

92



NORTE



Na prática diária das pequenas ações,  
está o segredo das grandes conquistas.

Delia Steinberg Guzmán

1 vez

Participou do Dia:

2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes
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Amapá

Faculdade de Macapá
FAMA  |  Macapá-AP

www.Faculdadedemacapa.com.br  |  Faculdadedemacapa@Faculdadedemacapa.com.br 

(96)2101-0431  /  (96)2101-0431 (fax)

Faculdade de Tecnologia do Amapá
META  |  Macapá-AP

www.meta.edu.br  |    |  (96)3241-6636

Faculdade do Amapá
FAMAP  |  Macapá-AP

www.famap.edu.br  |  famap@famap.edu.br  |  (96)3198-0501  /  (96)3198-0504 (fax)

Faculdade SEAMA
SEAMA  |  Macapá-AP

http://www.seama.edu.br  |  seama@seama.edu.br  |  (96)2101-5151  /  (96)2101-5166 (fax)

Instituto de Ensino Superior do Amapá
IESAP  |  Macapá-AP

www.iesap.edu.br  |  moderno@iesap.edu.br  |  (96)3222-6400  /  (96)3222-6403 (fax)

Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas
CIESA  |  Manaus-AM

www.ciesa.br  |  reitor@ciesa.br  |  (92)3643-4200  /  (92)3642-4243 (fax)

Centro Universitário do Norte
UNINORTE  |  Manaus-AM

www.uninorte.com.br  |  extensao@uninorte.com.br  |  (92)3212-5117  /  (92)3212-5000 (fax)

Centro Universitário Luterano de Manaus
CEULM/ULBRA  |  Manaus-AM

www.ulbra-mao.br  |  extensao.Manaus@ulbra.br  |  (92)3616-9800  /  (92)3616-9831 (fax)

Centro Universitário Nilton Lins
UNINILTONLINS  |  Manaus-AM

www.niltonlins.br  |  extensao@niltonlins.br  |  (92)3643-2006  /  (92)3643-2006 (fax)

Amazonas
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Pará

Escola Superior Batista do Amazonas
ESBAM  |  Manaus-AM

www.esbam.edu.br  |  esbam@esbam.edu.br  |  (92)3236-7244  /  (92)3236-6936 (fax)

Faculdade Boas Novas de Ciências Teológicas,  
Sociais e Biotecnológicas
FBNCTSB  |  Manaus-AM

www.Faculdadeboasnovas.edu.br  |  Mariajose@Faculdadeboasnovas.edu.br 

(92)3237-2214

Faculdade Literatus
UNICEL  |  Manaus-AM

www.literatus.edu.br  |  rita.monteiro@unicel.edu.br 

(92)3212-8900  /  (92)3212-8900 (fax)

Faculdade Martha Falcão
FMF  |  Manaus-AM

www.infs.com.br  |  secret@infs.com.br  |  fmf@infs.com.br  |  secfmf@infs.com.br 

(92)2121-0900  /  (92)6226-6686 (fax)

Faculdade Metropolitana de Manaus
FAMETRO  |  Manaus-AM

www.fametro.edu.br  |  diretora.academica@fametro.edu.br 

(92)2101-1007  /  (92)3236-6400 (fax)

Faculdade Táhirih
FT  |  Manaus-AM

www.adcam.org.br  |  adcam@adcam.org.br  |  (92)3249-9500  /  (92)3648-5545 (fax)

Instituto de Ensino Superior FUCAPI
CESF  |  Manaus-AM

portal.fucapi.br  |  rozana.gualberto@fucapi.br  |  (92)2127-3066  /  (92)2127-2701 (fax)

Centro Universitário do Estado do Pará
CESUPA  |  Belém-PA

www.cesupa.br  |  cesupa@cesupa.br  |  (91)4009-2100  /  (91)4009-2116 (fax)

Centro Universitário Luterano de Santarém
CEULS-ULBRA-SANTAREM  |  Santarém-PA

http://www.ceuls.edu.br  |  ceulsSantarem@ulbra.br

(93)3524-1055  /  (93)3524-1055 (fax)
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Escola Superior Madre Celeste
ESMAC  |  Ananindeua-PA

www.esmac.com.br  |  esmac@amazon.com.br  |  (91)3273-1558  /  (91)3273-1558 (fax)

Faculdade da Amazônia
FAMA  |  Ananindeua-PA

www.Faculdadedaamazonia.com.br  |  marketing@Faculdadedaamazonia.com.br 

(91)3255-2236

Faculdade de Belém
FABEL  |  Belém-PA

www.fabelnet.com.br  |  fabel@fabelnet.com.br  |  (91)3201-1318  /  (91)3201-1319 (fax)

Faculdade de Itaituba
FAI  |  Itaituba-PA

unifaitb.edu.br  |  fai@unifaitb.edu.br  |  (93)3518-4320  /  (93)3518-4319 (fax)

Faculdade de Tecnologia da Amazônia
FAZ  |  Belém-PA

www.faz.edu.br  |  suely@idepa.com.br  |  (91)2301-1669  /   (fax)

Faculdade Ideal
FACI  |  Belém-PA

www.grupoideal.com.br/faci  |  gabinete@grupoideal.com.br  |  (91)3323-6033

Faculdade Ipiranga
FA  |  Belém-PA

www.Faculdadeipiranga.com.br  |  suely@idepa.com.br

(91)3344-0777  /  (91)3344-0777 (fax)

Faculdade Metropolitana da Amazônia
FAMAZ  |  Belém-PA

www.famaz.edu.br  |  rosaibiapina@yahoo.com.br  |  (91)3241-5774  /  (91)3241-5774 (fax)

Faculdade Metropolitana de Marabá
METROPOLITANA  |  Marabá-PA

www.Faculdademetropolitana.com.br  |  dietoria@Faculdademetropolitana.com.br 

(94)2101-3990  /  (94)2101-3961 (fax)

Faculdade Pan Americana
FPA  |  Capanema-PA

www.fpa.edu.br  |  lionelcsoares@fpa.edu.br  |  (91)3462-4548  /  (91)3462-3052 (fax)
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Faculdade Tapajós
FAT  |  Itaituba-PA

www.fatFaculdade.com.br  |  fat@fatFaculdade.com.br  |  (93)3518-2519

Faculdades Integradas do Tapajós
FIT  |  Santarém-PA

www.fit.br  |  fit@fit.br  |  (93)3523-5088  /  (93)3523-1989 (fax)

Instituto de Estudos Superiores da  Amazônia
IESAM  |  Belém-PA

www.iesam-pa.edu.br  |  iesam@iesam-pa.edu.br 

(91)4005-5400  /  (91)4005-5408 (fax)

Instituto Esperança de Ensino Superior
IESPES  |  Santarém-PA

www.iespes.edu.br  |  iespes@iespes.edu.br  |  (93)3529-1760  /  (93)3529-1762 (fax)

Universidade da Amazônia
UNAMA  |  Belém-PA

www.unama.br  |  extensao@unama.br  |  (91)4009-3001  /  (91)4009-3225 (fax)

Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná
CEULJI/ULBRA  |  Ji-Paraná-RO

www.ulbra.br/ji-parana  |  ass.pedagogicajp@ulbra.br

(69)3416-3100  /  (69)3416-3131 (fax)

FACIMED - Faculdade de Cacoal
FACIMED  |  Cacoal-RO

www.facimed.edu.br  |  Mariateresa_enf@hotmail.com

(69)3441-1950  /  (69)3441-1950 (fax)

Faculdade da Amazônia
FAMA  |  Vilhena-RO

www.iesavilhe.edu.br  |  toledo.ar@hotmail.com

 (69)3322-5114  /  (69)3322-5114 (fax)

Faculdade de Pimenta Bueno
FAP  |  Pimenta Bueno-RO

www.fap-pb.com.br  |  administracao@fap-pb.com.br

(69)3451-4100  /  (69)3451-4100 (fax)

m

r

Rondônia
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Faculdade de Rolim de Moura
FAROL  |  Rolim de Moura-RO

www.farol.edu.br  |  direcaogeral@hotmail.com.br

(69)3442-4004  /  (69) 34424004 (fax)

Faculdade Metropolitana de Porto Velho
FAMETRO-RO  |  Porto Velho-RO

uniesa@enter-net.com.br  |  (69)3026-1020  /  (69)3217-8916 (fax)

Faculdade São Lucas
FSL  |  Porto Velho-RO

www.saolucas.edu.br  |  Faculdade@saolucas.edu.br

(69)3211-8054  /  (69)3211-8058 (fax)

Faculdade São Paulo e Unopar Virtual  
- Unidade de Rolim de Moura
FSP  |  Rolim de Moura-RO

www.fasprm.edu.br  |  direcao@fap-pb.com.br  |  (69)3442-1001  /  (69)3442-6346 (fax)

Faculdades Integradas "Aparício Carvalho"
FIMCA  |  Porto Velho-RO

WWW.FIMCA.COM.BR  |  fimcas@enter-net.com.br  |  (69)3217-8921  /  (69)3227-0273 (fax)

Faculdades Integradas de Ariquemes
FIAR  |  Ariquemes-RO

www.fiar.com.br  |  gilmarutzig@fiar.com.br  |  (69)3536-1025  /  (69)3535-5977 (fax)

FARO - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas  
e Letras de Rondônia
FARO  |  Porto Velho-RO

www.faro.edu.br  |  diretoriacademica@faro.edu.br  |  (69)3217-5100  /  (69)3222-1888 (fax)

Instituto Luterano de Ensino Superior de Porto Velho
ILES ULBRA  |  Porto Velho-RO

www.ulbra.br/portovelho  |  acs.portovelho@ulbra.br

(69)3216-7600  /  (69)3216-7601 (fax)

UNESC - Faculdades Integradas de Cacoal
UNESC  |  Cacoal-RO

www.unescnet.br  |  unesc@unescnet.br  |  (69)3441-4503  /  (69)3441-7002 (fax)
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Roraima

Tocantins

Faculdade Atual da Amazônia
FAA  |  Boa Vista-RR

www.Faculdadeatual.edu.br  |  janainevoltolini@yahoo.com.br

(95)2121-5585  /  (95)2121-5500 (fax)

Faculdade Cathedral
CATHEDRAL  |  Boa Vista-RR

www.cathedral.edu.br  |  tradew@terra.com.br  |  (95)2121-3460  /   (fax)

Centro Universitário Luterano de Palmas
CEULP  |  Palmas-TO

www.ulbra-to.br  |  (63)3219-8018  /  (63)3219-8005 (fax)

Faculdade Católica do Tocantins
FACTO  |  Palmas-TO

www.catolica-to.edu.br  |  claudecir@catolica-to.edu.br

(63)3221-2100  /  (63)3221-2105 (fax)

Faculdade Integrada de Ensino Superior de Colinas
FIESC  |  Colinas do Tocantins-TO

www.fecolinas.edu.br  |  fiesc@fecolinas.edu.br  |  (63)3476-2705  /  (63)3476-1855 (fax)

Faculdade Serra do Carmo
Palmas-TO

www.fasec.edu.br  |  leticia.carvalho@fasec.edu.br

(63)3216-6000  /  (63)3216-6000 (fax)

Fundação Universidade do Tocantins
UNITINS  |  Palmas-TO

www.unitins.br  |  fernando.lr@unitins.br  |  (63)3218-2939  /  (63)3218-2942 (fax)

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos
ITPAC  |  Araguaina-TO

www.itpac.br  |  coppex@itpac.br  |  (63)3411-8526  /  (63)3411-8535 (fax)



NORDESTE



A travessia de mil milhas  
começa com um passo

Lao Tsé

1 vez

Participou do Dia:

2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes
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Alagoas

Bahia

Faculdade da Cidade de Maceió
FACIMA  |  Maceio-AL

www.facima.edu.br  |  direcao@facima.edu.br  |  (82)3214-2800  /  (82)3214-2820 (fax)

Faculdade de Alagoas
FAL  |  Maceió-AL

www.fal.br  |  fal@fal.br  |  (82)3214-6800  /  (82)3214-6800 (fax)

Faculdade de Tecnologia de Alagoas
FAT/AL  |  Maceió-AL

www.fat-al.edu.br  |  cristianepaiva@fat-al.edu.br  |  (82)3214-7700  /  (82)3214-7700 (fax)

Faculdade São Tomás de Aquino
FACESTA  |  Palmeira dos Indios-AL

  |  facesta@bol.com.br  |  (82)3421-1060  /  (82)3421-1060 (fax)

AGES Empreendimentos Educacionais S/C Ltda
FACULDADE AGES  |  Paripiranga-BA

www.Faculdadeages.com.br  |  ageswilson@infonet.com.br

(75)3279-2210  /  (75)3279-2210 (fax)

ÁREA1 - Faculdade de Ciência e Tecnologia
AREA1  |  Salvador-BA

www.area1.edu.br  |  djesus@area1.edu.br  |  (71)2106-3995

Centro Universitário Jorge Amado
ASBEC  |  Salvador-BA

www.Faculdadesjorgeamado.com.br  |  eugenio@Faculdadesjorgeamado.com.br

(71)3206-8035  /  (71)3206-8099 (fax)

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
EBMSP  |  Salvador-BA

www.bahiana.edu.br  |  mkt@bahiana.edu.br  |  (71)2101-1900  /  (71)3356-1936 (fax)

Estácio / FIB
FIB  |  Salvador-BA

www.fib.br  |  extensao@fib.br  |  (71)2107-8182  /  (71)2107-8324 (fax)
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Faculdade 2 de Julho
F2J  |  Salvador-BA

www.f2j.edu.br  |  andreandrade@f2j.edu.br  |  (71)3114-3400  /  (71)3114-3406 (fax)

Faculdade Adventista da Bahia - Enfermagem
FADBA  |  Cachoeira-BA

(75)3425-8000

Faculdade Adventista da Bahia - Psicologia
FADBA  |  Cachoeira-BA

www.iaene.br  |  ynaipe@gmail.com  |  (75)3425-8096  /  (75)3425-8001 (fax)

Faculdade Adventista de Administração do Nordeste
FAAD  |  Cachoeira-BA

www.Adventista.edu.br  |    |  (75)3425-8029  /  (75)3425-8102 (fax)

Faculdade Adventista de Educação do Nordeste
FAENE  |  Cachoeira-BA

www.Adventista.edu.br  |  secfaene@gmail.com  |  (75)3425-8031  /  (75)3425-8102 (fax)

Faculdade Adventista de Fisioterapia
FAFIS  |  Cachoeira-BA

www.Adventista.edu.br  |  fafis@Adventista.edu.br

(75)3425-8034  /  (75)3425-8104 (fax)

Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana
FAT  |  Feira de Santana-BA

www.fat.edu.br  |  fat@fat.edu.br  |  (75)3616-9451  /  (75)3616-9455 (fax)

Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira
FAAHF  |  Luis  Eduardo Magalhães-BA

www.faahf.edu.br  |  secretariaacademica@faahf.edu.br

(77)3628-9900  /  (77)3628-9900 (fax)

Faculdade de Ciencia, Tecnologia e Educação
FACITE  |  Santa Maria da Vitória-BA

www.facite.com.br  |  facinst25@yahoo.com.br  |  (77)3483-4370  /  (77)3483-4370 (fax)

Faculdade de Ciências da Bahia
FACIBA  |  Salvador-BA

www.faciba.com.br  |  faciba@faciba.com.br;suedh3@hotmail.com

(71)3321-0251  /  (71)3011-0251 (fax)



Responsabilidade Social  Nº 5

105

Faculdade de Ciências Educacionais
FACE  |  Valença-BA

www.facebahia.com  |  contato@facebahia.com  |  (75)3641-6898  /  (75)3641-6899 (fax)

Faculdade de Ciências Empresariais
FACEMP  |  Santo Antonio de Jesus-BA

www.facemp.edu.br  |  lhlmartini@uol.com.br  |  (75)3631-3180  /  (75)3631-3180 (fax)

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
FACULDADE AGES  |  Paripiranga-BA

www.Faculdadeages.com.br  |  ageswilson@infonet.com.br  |  (75)3279-2210

Faculdade de Turismo da Bahia
FACTUR  |  Salvador-BA

www.famettig.br  |  factur@famettig.br  |  (71)2108-1500  /  (71)2108-1522 (fax)

Faculdade do Sul da Bahia
FASB  |  Teixeira de Freitas-BA

www.ffassis.edu.br  |  juliane.nunes@ffassis.edu.br

(73)3292-4820  /  (73)3292-4819 (fax)

Faculdade Independente do Nordeste
FAINOR  |  Vitória da Conquista-BA

www.fainor.com.br  |  fainor@fainor.com.br  |  (77)3161-1000  /  (77)3161-1000 (fax)

Faculdade Juvêncio Terra
FJT  |  Vitória da Conquista-BA

www.juvencioterra.edu.br  |  nprojetos@juvencioterra.edu.br

(77)3425-1696  /  (77)3425-1696 (fax)

Faculdade Metropolitana
POLIFUCS  |  Lauro de Freitas-BA

www.polifucs.br  |  graduacao@polifucs.br  |  (71)3378-8900

Faculdade Pitágoras de Teixeira de Freitas
PITAGORAS  |  Teixeira de Freitas-BA

www.Faculdadepitagoras.com.br/teixeiradefreitas  |  susanag@pitagoras.com.br

(73)3011-8300  /  (73)3011-8300 (fax)

Faculdade Ruy Barbosa
FRB  |  Salvador-BA

www.frb.edu.br  |  marketing@frb.edu.br  |  (71)3205-1700  /  (71)3205-1710 (fax)
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Faculdade São Camilo
FASC-BA  |  Salvador-BA

www.saocamilo-ba.br  |  diretoria@saocamiloba.br  |  (71)3248-7133  /  (71)3240-1845 (fax)

Faculdade São Francisco de Barreiras
IAESB  |  Barreiras-BA

www.fasb.edu.br  |    |  (77)3613-8800  /  (77)3613-8800 (fax)

Faculdade São Francisco de Barreiras
FASB  |  Barreiras-BA

www.fasb.edu.br  |  peda.direcao@fasb.edu.br  |  (77)3613-8823  /  (77)3613-8824 (fax)

Faculdade Sete de Setembro
FASETE  |  Paulo Afonso-BA

www.fasete.edu.br  |  ascom.fasete@gmail.com  |  (75)3501-0777  /  (75)3501-0760 (fax)

Faculdade Zacarias de Góes
FAZAG  |  Valença-BA

www.fazag.com.br  |  fazag@fazag.com.br  |  (75)3641-2120

Faculdades do Descobrimento
FACDESCO  |  Santa Cruz Cabrália-BA

www.facdesco.edu.br  |  diretoriafacdesco@gmail.com

(73)3672-1641  /  (73)3672-1322 (fax)

Faculdades Integradas Ipitanga
UNIBAHIA  |  Lauro de Freitas-BA

www.unibahia.br  |  assessoria@unibahia.edu.br  |  (71)2202-3600  /  (71)3379-5940 (fax)

Faculdades Integradas Olga Mettig
FAMETTIG  |  Salvador-BA

www.famettig.br  |  imprensa@famettig.br  |  (71)2108-1500  /  (71)3322-1198 (fax)

REDE FTC - Faculdade de Tecnologia e Ciências
REDE FTC  |  Salvador-BA

www.ftc.br  |  ftcverde@ftc.br  |  (71)3281-8002  /  (71)3281-8019 (fax)

Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia
SALT  |  Cachoeira-BA

www.Adventista.edu.br  |  salt@iaene.br  |  (75)3425-8035  /  (75)3425-8106 (fax)
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Ceará

Universidade Salgado de Oliveira - Campus Salvador
UNIVERSO  |  Salvador-BA

www.universo.edu.br  |  extensao@sa.universo.edu.br

(71)2201-4701  /  (71)2201-4701 (fax)

Universidade Salvador
UNIFACS  |  Salvador-BA

www.unifacs.br  |  areitoria@unifacs.br;debnunes@unifacs.br

(71)3271-8163  /  (71)3273-9500 (fax)

Associação Educacional Cearense - Fortaleza
AEC  |  Fortaleza-CE

www.aec.edu.br  |  aec@aec.edu.br  |  (85)3275-2302  /  (85)3275-2302 (fax)

Faculdade 7 de Setembro
FA7  |  Fortaleza-CE

www.fa7.edu.br  |  ednilton@7setembro.com.br  |  (85)4006-7600  /  (85)4006-7614 (fax)

Faculdade Ateneu
FATE  |  Fortaleza-CE

www.fate.edu.br  |  cfb@fortalnet.com.br  |  (85)3474-5151  /  (85)3474-5151 (fax)

Faculdade Católica do Ceará
MARISTA  |  Fortaleza-CE

www.catolicaceara.edu.br  |  msuassuna@marista.edu.br

(85)4009-6266  /  (85)4009-6267 (fax)

Faculdade Católica Rainha do Sertão
FCRS  |  Quixadá-CE

www.fcrs.edu.br  |    |  (88)3412-6700  /  (88)3412-2163 (fax)

Faculdade de Ciências Aplicadas Doutor Leão Sampaio
LEÃO SAMPAIO  |  Juazeiro do Norte-CE

www.leaosampaio.edu.br  |  leaosampaio@leaosampaio.edu.br

(88)2101-1000  /  (88)2101-1001 (fax)

Faculdade de Ciências Humanas de Fortaleza
FCHFOR  |  Fortaleza-CE

www.unice.br  |  unice@unice.br  |  (85)3226-6446  /  (85)7811-3750 (fax)
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Faculdade de Juazeiro do Norte
FJN  |  Juazeiro do Norte-CE

www.fjn.edu.br  |  fjn@fjn.edu.br  |  (88)2101-2711  /  (88)2101-2711 (fax)

Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte
ESTÁCIO FMJ  |  Juazeiro do Norte-CE

www.fmj-ce.edu.br  |  atendimento@fmj-ce.edu.br  |  (88)3572-7800  /  (88)3572-7801 (fax)

Faculdade Evolutivo
FACE  |  Fortaleza-CE

www.faceonline.com.br  |  face@evolutivo.com.br

(85)4008-8300  /  (85)4008-8333 (fax)

Faculdade Farias Brito
FFB  |  Fortaleza-CE

www.ffb.edu.br  |  daa@Faculdadefb.com.br  |  (85)3486-9013  /  (85)3267-5169 (fax)

Faculdade Integrada do Ceará - Estácio
FIC  ESTÁCIO  |  Fortaleza-CE

www.fic.br  |  fic@fic.br  |  (85)3456-4100  /  (85)3456-4165 (fax)

Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza
FAMETRO  |  Fortaleza-CE

www.fametro.com.br  |  fametro@fametro.com.br

(85)3206-6400  /  (85)3206-6433 (fax)

Faculdade Paraíso do Ceará
FAP  |  Juazeiro do Norte-CE

www.fapce.com.br  |  Joãoluisadv@yahoo.com.br  |  (88)3512-3299  /  (88)3511-7718 (fax)

Faculdade Terra Nordeste
FATENE  |  Caucaia-CE

www.fatene.edu.br  |  diretoriacaucaia@fatene.edu.br

(85)3342-1747  /  (85)3368-9516 (fax)

Faculdades Cearenses
FAC  |  Fortaleza-CE

www.Faculdadescearenses.edu.br  |  (85)3201-7015  /  (85)3201-7011 (fax)

Instituto de Ensino Superior de Fortaleza
IESF  |  Fortaleza-CE

www.unice.br  |  unice@unice.br  |  (85)3226-6446  /  (85)7811-3750 (fax)
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Maranhão

Instituto Superior de Teologia Aplicada
INTA  |  Sobral-CE

www.inta.edu.br  |  inta2@zipmail.com.br  |  (88)3614-0101  /  (88)3614-3232 (fax)

Universidade de Fortaleza
UNIFOR  |  Fortaleza-CE

www.unifor.br  |  reitoria@unifor.br;webmaster@unifor.br

(85)3477-3277  /  (85)3477-3064 (fax)

Universidade Regional do Cariri
URCA  |  Crato-CE

www.urca.br  |  gabinete@urca.br  |  (88)3102-1200  /  (88)3102-1200 (fax)

Centro Universitário do Maranhão
UNICEUMA  |  São Luís-MA

www.ceuma.br  |  ntae@ceuma.br  |  (98)3214-4277  /  (98)3235-3265 (fax)

Faculdade do Maranhão
FACAM-MA  |  São Luís-MA

www.facam-ma.com.br  |  facam@facam-ma.com.br

(98)3227-1238  /  (98)3227-8916 (fax)

Faculdade Atenas Maranhense
FAMA  |  São Luís-MA

www.fama.br  |  Faculdade@fama.br  |  (98)2108-6000  /  (98)2108-6011 (fax)

Faculdade Atenas Maranhense de Imperatriz
FAMA  |  Imperatriz-MA

www.famaitz.edu.br  |  valeria@famaitz.edu.br  |  (99)2101-6000  /  (99)2101-6011 (fax)

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
FACULDADE SÃOLUÍS  |  São Luís-MA

www.facsaoluis.br  |  reisrocha26i@facsaoluis.br

(09)8321-4643  /  (09)8321-4640 (fax)

Faculdade de Educação de Bacabal
FEBAC  |  Bacabal-MA

www.febac.com.br  |  neyderman@febac.com.br  |  (99)3621-1962  /  (99)3621-1962 (fax)
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Faculdade de Educação Santa Terezinha
FEST  |  Imperatriz-MA

www.fest.edu.br  |  direcaoacademicafest@fest.edu.br

(99)2101-0880  /  (99)2101-0852 (fax)

Faculdade de Imperatriz
FACIMP  |  Imperatriz-MA

www.facimp.edu.br  |  facimp@facimp.edu.br  |  (99)3525-1775  /  (99)3524-8298 (fax)

Faculdade de Teologia Hokemãh
FATEH  |  Vitória do Mearim-MA

www.fateh.com.br  |  prpedrolindoso@hotmail.com  |  (98)3352-1144  /  (98)3352-1144 (fax)

Faculdade do Vale do Itapecurú
FAI  |  Caxias-MA

www.faionline.com.br  |  fai@faionline.com.br  |  (99)3421-8000  /  (99)3421-7000 (fax)

Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão
UNISULMA  |  Imperatriz-MA

www.unisulma.edu.br  |  unisulma@unisulma.edu.br

(99)2101-0202  /  (99)2102-0203 (fax)

Instituto de Ensino Superior Múltiplo
IESM  |  Timon-MA

www.institutoiesm.com.br  |  iesm-Faculdade@uol.com.br

 (99)3212-2185  /  (99)3212-3869 (fax)

Instituto Superior de Educação de Caxias
ISEC  |  Caxias-MA

www.faionline.cjb.net  |  isec@portalmail.com.br  |  fai@portalmail.com.br

(99)3521-2905  /  (99)3421-7000 (fax)

Unidade de Ensino Superior Dom Bosco
UNDB  |  São Luís-MA

www.undb.com.br  |  nti@dbosco.com.br  |  (98)4009-7070  /  (98)3235-4062 (fax)
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Paraíba

Faculdade de Campina Grande
FAC-CG  |  Campina Grande-PB

www.unescFaculdades.com.br  |  uescg@uol.com.br  |  (83)3321-4601  /  (83)3321-4601 (fax)

Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba
CIÊNCIAS MÉDICAS  |  João Pessoa-PB

www.cienciasmedicas.com.br  |  comunicacao@cienciasmedicas.com.br

(83)3044-0300  /  (83)3044-0332 (fax)

Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande
FCM  |  Campina Grande-PB

www.cesed.br  |  fcm.cg@uol.com.br  |  (83)2101-8800  /  (83)2101-8800 (fax)

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas
FACISA  |  Campina Grande-PB

www.cesed.br  |  diretoria@cesed.br  |  (83)2101-8800  /   (fax)

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança
FACENE  |  João Pessoa-PB

www.facene.com.br  |  facene@facene.com.br  |  (83)2106-4777  /  (83)2106-4777 (fax)

Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula
FESVIP  |  João Pessoa-PB

www.fesvip.com.br  |  fesvip@fesvip.com.br  |  (83)3243-7878  /  (83)3243-7878 (fax)

Faculdade de Medicina Nova Esperança
FAMENE  |  João Pessoa-PB

www.famene.com.br  |  facene@facene.com.br  |  (83)2106-4777  /  (83)2106-4777 (fax)

Faculdade Reinaldo Ramos
FARR  |  Campina Grande-PB

www.cesrei.com.br  |  direcaocesrei@bol.com.br  |  (83)3341-7997

Faculdade Santa Emília de Rodat
FASER  |  João Pessoa-PB

www.faser.edu.br  |  eeser@faser.edu.br  |  (83)3214-4820  /  (83)3221-2683 (fax)

Faculdades Integradas de Patos
FIP  |  Patos-PB

ffm.com.br/index.htm  |  ffmascarenhas@uol.com.br  |  (83)3421-7300
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Pernambuco

Faculdade Boa Viagem
FBV  |  Recife-PE

www.fbv.br  |  fbv@fbv.br  |  (81)3081-4444  /  (81)3465-3929 (fax)

Faculdade da Escada
FAESC  |  Escada-PE

www.faesc.com  |  nilbemoreira.faesc@hotmail.com

(81)3534-5153  /  (81)3534-2034 (fax)

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Igarassu
FACIG  |  Igarassu-PE

www.facig-pe.edu.br  |  facig@facig-pe.com.br  |  (81)3543-1636  /  (81)3543-1636 (fax)

Faculdade de Direito de Caruaru
FADICA  |  Caruaru-PE

www.asces.edu.br  |  direito@asces.edu.br  |  (81)2103-2000  /  (81)2103-2053 (fax)

Faculdade Decisão
FADE  |  Paulista-PE

www.fade.edu.br  |  fade@fade.edu.br  |  (81)3434-4018  /  (81)3434-3017 (fax)

Faculdade do Agreste de Pernambuco  
e Faculdade de Odontologia de Caruaru
FAAPE  E  FOC  |  Caruaru-PE

www.asces.com.br  |  asces@asces.edu.br  |  (81)2103-2000  /  (81)2103-2053 (fax)

Faculdade do Vale do Ipojuca
FAVIP  |  Caruaru-PE

www.favip.edu.br  |  favip@favip.edu.br  |  (81)3722-8080  /  (81)3722-8080 (fax)

Faculdade dos Guararapes
FG  |  Jaboatão dos Guararapes-PE

www.Faculdadeguararapes.edu.br  |  vanessapiasson@Faculdadeguararapes.edu.br

(81)3461-5504  /  (81)3461-5578 (fax)

Faculdade Escritor Osman da Costa Lins
FACOL  |  Vitória de Santo Antão-PE

www.facol.com  |  pauloroberto@facol.net  |  (81)3523-0012  /  (81)3523-0012 (fax)
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Faculdade Integrada de Pernambuco
FACIPE  |  Recife-PE

www.facipe.edu.br  |  facipe@facipe.edu.br  |  (81)3073-8877  /  (81)3073-8877 (fax)

Faculdade Integrada do Recife
FIR  |  Recife-PE

www.fir.br  |  walfrido@fir.br  |  (81)3226-8828  /  (81)3226-8809 (fax)

Faculdade José Lacerda Filho de Ciências Aplicadas
FAJOLCA  |  Ipojuca-PE

www.fajolca.edu.br  |  fajolca@fajolca.edu.br  |  (81)3551-1221  /  (81)3551-1370 (fax)

Faculdade Marista
FMR  |  Recife-PE

www.Faculdademarista.com.br  |  Faculdade@marista.com.br

(81)4009-7777  /  (81)4009-7788 (fax)

Faculdade Maurício de Nassau
F.M.N.  |  Recife-PE

www.mauricionassau.com.br  |  janyo@mauricionassau.com.br

(81)3413-4611  /  (81)3413-4612 (fax)

Faculdade Metropolitana da Grande Recife
FMGR  |  Jaboatão dos Guararapes-PE

www.metropolitana.edu.br  |  metropolitana@metropolitana.edu.br

(81)2128-0500  /  (81)3361-0620 (fax)

Faculdade Pernambucana de Saúde
FPS  |  Recife-PE

www.fps.edu.br  |  contato@fps.edu.br  |  (81)3035-7777  /  (81)3035-7727 (fax)
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Piauí

Faculdades Integradas Barros Melo
AESO  |  Olinda-PE

www.barrosmelo.edu.br  |  aeso@aeso.br  |  (81)2128-9797  /  (81)2128-9797 (fax)

Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão
FAINTVISA  |  Vitória de Santo Antão-PE

www.faintvisa.com.br  |  faintvisa@faintvisa.com.br  |  (81)3523-1020  /  (81)3523-1608 (fax)

Instituto Superior de Educação Anchieta
ISEA  |  Recife-PE

www.oesa.com.br  |  ligiamonteiro@terra.com.br  |  (81)3328-1481  /  (81)3465-2183 (fax)

Instituto Superior de Educação de Floresta
ISEF  |  Floresta-PE

cilicornelio@hotmail.com  |  (87)3877-1509  /  (87)3877-1509 (fax)

Instituto Superior de Educação de Pesqueira
ISEP  |  Pesqueira-PE

www.isepnet.com.br  |  isep@pesqueira.com.br  |  (87)3835-1211  /  (87)3835-1211 (fax)

Universidade Salgado de Oliveira - Campus Recife
UNIVERSO  |  Recife-PE

www.universo.edu.br  |  extensaore@re.universo.edu.br

(81)3797-9024  /  (81)3797-9000 (fax)

Centro de Ensino Unificado de Teresina
CEUT  |  Teresina-PI

www.ceut.com.br  |  moemacarvalho@ceut.com.br

(86)4009-4300  /  (86)3232-4888 (fax)

Faculdade Aliança
ALIANÇA  |  Teresina-PI

www.Faculdadealianca.com.br  |  institucional@Faculdadealianca.com.br

(86)3194-1818  /  (86)3194-1818 (fax)

Faculdade das Atividades Empresariais de Teresina
FAETE  |  Teresina-PI

www.faete.edu.br  |  info@faete.edu.br  |  (86) 3231 4020  /  (86) 3231 4022 (fax)
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Faculdade de Ensino Superior de Floriano
FAESF  |  Floriano-PI

www.webmail.faesfpi.com.br  |  direcao_academica@faesfpi.com.br

(89)3521-6512  /  (89)3521-1922 (fax)

Faculdade de Ensino Superior do Piauí
FAESPI  |  Teresina-PI

www.faespi.com.br  |  faespi@bol.com.br  |  (86)2107-2200  /  (86)2107-2200 (fax)

Faculdade de Saúde, Ciências Humanas  
e Tecnológicas do Piauí
NOVAFAPI  |  Teresina-PI

www.novafapi.com.br  |  novafapi@novafapi.com.br

(86)2106-0700  /  (86)2106-0740 (fax)

Faculdade de Tecnologia do Piauí
FATEPI  |  Teresina-PI

www.fatepi.com.br  |  fatepi@fatepi.com.br  |  (86)2107-2200  /  (86)2107-2200 (fax)

Faculdade Evangelica do Piauí
FAEPI  |  Teresina-PI

www.faepi.com.br  |  faepi@faepi.com.br  |  (86)3218-1329  /  (86)3218-1329 (fax)

Faculdade Integral Diferencial
FACID  |  Teresina-PI

www.facid.com.br  |  comunicacao@facid.com.br  |  (86)6321-6790  /  (86)6321-5502 (fax)

Faculdade Piauiense
FAP PARNAIBA  |  Parnaiba-PI

www.fap-pi.com.br  |  fap@fap-pi.com.br  |  (86)6332-3414  /  (86)6332-3325 (fax)

Faculdade Piauiense
FAP  |  Teresina-PI

http:/www.fapTeresina.com.br  |  diretoriageral@fapTeresina.com.br

(86)3133-2616  /  (86)3133-2631 (fax)

Faculdade Santo Agostinho
FSA  |  Teresina-PI

www.fsanet.com.br  |  reginabonfim@fsanet.com.br  |  (86)3215-8723  /  (86)3215-8712 (fax)

Faculdade São Gabriel
FSG  |  Teresina-PI

www.unesc.com.br  |  diretoriageral@unesc.com.br

(86)3233-8400  /  (86)3233-8404 (fax)
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Rio Grande do Norte

Faculdade Câmara Cascudo
FCC  |  Natal-RN

www.fcamaracascudo.com.br  |  osue.viana@fcamaracascudo.com.br

(84)3198-1602  /  (84)3198-1600 (fax)

Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi
MATER  |  Mossoró-RN

www.materchristi.edu.br  |  Faculdade@materchristi.edu.br

(84)3316-3433  /  (84)3316-2304 (fax)

Instituto de Ciências Jurídicas  
e Sociais Professor Camillo Filho
ICF  |  Teresina-PI

www.icf.edu.br  |  icf@icf.edu.br  |  (86)3122-8812  /  (86)3122-8817 (fax)

Instituto Superior de Educação Programus
ISEPRO  |  Água Branca-PI

isepro@hotmail.com  |  moysescoimbra@isepro.com.br

(86)3282-1175  /  (86)3282-1175 (fax)

Instituto Superior de Educação  
Santo Agostinho de Teresina
ISA  |  Teresina-PI

www.fsanet.com.br  |  fsa@fsanet.com.br  |  (86)3215-8700  /  (86)3215-8712 (fax)
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Sergipe

Faculdade Atlântico
FA  |  Aracaju-SE

www.Faculdadeatlantico.com.br  |  Faculdadeatlantico@infonet.com.br

(79)3243-1435  /  (79)3243-1435 (fax)

Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe
FANESE  |  Aracaju-SE

www.fanese.com.br  |  ionaldo@fanese.edu.br  |  (79)3234-6350

Faculdade de Sergipe
ESTÁCIO FASE  |  Aracaju-SE

www.fase-se.edu.br  |  sheila@fase-se.edu.br  |  (79)3246-8100  /  (79)3246-8116 (fax)

Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão  
do Rio Grande do Norte
FACEX  |  Natal-RN

www.fazsex.com.br  |  facexsocial@facex.com.br  |  (84)3235-1415  /  (84)2010-0455 (fax)

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró
FACENERN  |  Mossoró-RN

www.faceneMossoró.com.br  |  coordenacao@faceneMossoró.com.br  |  (84)3312-0143

Faculdade de Natal
FAL  |  Natal-RN

www.falNatal.com.br  |  lfarias@falNatal.com.br  |  (84)3615-8000

Faculdade Natalense para o Desenvolvimento  
do Rio Grande do Norte
FARN  |  Natal-RN

www.farn.br  |  farn@farn.br  |  (84)3215-2917  /  (84)3211-8688 (fax)

Faculdade União Americana
UNIÃO AMERICANA  |  Parnamirim-RN

www.uniaoamericana.edu.br  |  dionisio@ufrnet.br  |  (84)3608-2030

Universidade Potiguar
UNP  |  Natal-RN

www.unp.br  |  benedita@unp.br  |  (84)3216-8628  /  (84)3215-1374 (fax)
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Faculdade José Augusto Vieira
FJAV  |  Lagarto-SE

www.fijav.com.br  |  fijav@marata.com.br  |  (79)3631-9210  /  (79)3631-9210 (fax)

Faculdade Pio Décimo
FPD  |  Aracaju-SE

www.piodecimo.edu.br  |  direcaoacademica@piodecimo.com.br

(79)2106-3050  /  (79)3211-3363 (fax)

Faculdade São Luís de França
FSLF  |  Aracaju-SE

www.fslf.com.br  |  atendimento@Faculdadesaoluis.com.br

(79)3214-3990  /  (79)3214-2366 (fax)

Faculdade Tobias Barreto
FTB  |  Aracaju-SE

www.ftb-se.edu.br  |  diretoria@ftb-se.edu.br  |  (79)3217-3073  /  (79)3211-1530 (fax)

Universidade Tiradentes
UNIT  |  Aracaju-SE

www.unit.br  |  paace@unit.br  |  (79)3218-2100  /  (79)3218-2200 (fax)



SUDESTE



O impossível é o fantasma dos  
tímidos e o refúgio dos covardes

Napoleão Bonaparte

1 vez

Participou do Dia:

2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes
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Espírito Santo

Associação Educacional de Vitória  
- Faculdades Integradas São Pedro
AEV FAESA  |  Vitória-ES

www.aev.edu.br  |  coepe@aev.edu.br  |  (27)2122-4520  /  (27)2122-4529 (fax)

Centro Universitário do Espírito Santo
UNESC  |  Colatina-ES

www.unesc.br  |  rdomingos@unesc.br  |  (27)3723-3000  /  (27)3723-3002 (fax)

Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo
SÃO CAMILO - ES  |  Cachoeiro de Itapemirim-ES

www.saocamilo-es.br  |  saocamilo@saocamilo-es.br  |  (28)3526-5911  /  (28)3526-5911 (fax)

Escola Superior de Ciências da Santa Casa  
de Misericórdia de Vitória
EMESCAM  |  Vitória-ES

www.emescam.br  |  pesquisador.institucional@emescam.br

(27)3334-3509  /  (27)3334-3509 (fax)

Escola Superior São Francisco de Assis
ESFA  |  Santa Teresa-ES

www.esfa.edu.br  |  esfa@esfa.edu.br  |  (27)3259-3997  /  (27)3259-3997 (fax)

Faculdade Batista da Serra
FABAVI  |  Serra-ES

www.fabavi.br  |  secretaria.laranjeiras@fabavi.br

(27)3434-6200  /  (27)3434-6227 (fax)

Faculdade Batista de Vila Velha
FABAVI  |  Vila Velha-ES

www.fabavi.br  |  secretaria.pcosta@fabavi.br  |  (27)3139-9065

Faculdade Batista de Vitória
FABAVI  |  Vitória-ES

www.fabavi.br  |  secretaria.centro@fabavi.br  |  (27)3434-6200

Faculdade Capixaba de Administração e Educação
UNICES  |  Vitória-ES

www.unices.com.br  |  marketing@unices.com.br  |  (27)3223-9100  /  (27)3223-9100 (fax)



Responsabilidade Social  Nº 5

122

Faculdade Castelo Branco
FCB  |  Colatina-ES

www.funcab.br  |  funcab@funcab.br  |  (27)2102-6000  /  (27)2012-6016 (fax)

Faculdade da Região Serrana
FARESE  |  Santa Maria de Jetiba-ES

www.farese.edu.br  |  iesrs@uol.com.br  |  (27)3263-2010  /  (27)3263-1638 (fax)

Faculdade de Administração da Serra
FABAVI  |  Serra-ES

www.fabavi.br  |    |  (27)3434-6200

Faculdade de Aracruz
FAACZ  |  Aracruz-ES

www.fsjb.edu.br/facha  |  secretaria@fsjb.edu.br  |  (27)3302-8000  /  (27)3302-8001 (fax)

Faculdade de Ciências Contábeis  
e Pedagogia de Afonso Cláudio
ISEAC  |  Afonso Cláudio-ES

www.faac.com  |  (27)3735-2411  /  (27)3735-2433 (fax)

Faculdade de Ciências da Saúde da Serra
FABAVI  |  Serra-ES

www.fabavi.br  |  andrea.Oliveira@fabavi.br  |  (27)3434-6200  /  (27)3434-6229 (fax)

Faculdade de Direito da Serra
FABAVI  |  Serra-ES

www.fabavi.br  |  secretaria.Serra2@fabavi.br  |  (27)3434-6200  /   (fax)

Faculdade de Pedagogia da Serra
FABAVI  |  Serra-ES

www.fabavi.br  |  (27)3434-6200

Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha
FESVV  |  Vila Velha-ES

www.es.estacio.br  |  luizclaudio@es.estacio.br  |  (27)3320-2913  /  (27)3395-2901 (fax)

Faculdade Estácio de Sá de Vitória
FESV  |  Vitória-ES

www.es.estacio.br  |  juarez@estacio.br  |  (27)3395-2900  /  (27)3395-2900 (fax)

Faculdade J. Simões Ensino Superior
FABAVI  |  Guarapari-ES

www.fabavi.br  |  valquiria.silva@fabavi.br  |  (27)3362-0044  /  (27)3362-0044 (fax)
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Faculdade Pitágoras de Guarapari
FAP  |  Guarapari-ES

Faculdadepitagoras.com.br/Guarapari  |  angelarm@pitagoras.com.br

(27)3361-8300  /  (27)3361-8303 (fax)

Faculdade Pitágoras de Linhares
PITÁGORAS  |  Linhares-ES

www.Faculdadepitagoras.com.br/linhares  |  daniellyn@pitagoras.com.br

(27)2103-7212  /  (27)2103-7200 (fax)

Faculdade Saberes
SABERES  |  Vitória-ES

www.saberes.edu.br  |  letras@saberes.edu.br  |  (27)3227-8203  /  (27)3227-8203 (fax)

Faculdade São Geraldo
FSG  |  Cariacica-ES

www.saogeraldo.edu.br  |  Faculdade@saogeraldo.g12.br

(27)3421-9780  /  (27)3421-9773 (fax)

Faculdade Vale do Cricaré
UNIVC  |  São Mateus-ES

www.ivc.br  |  ivc@ivc.br  |  (27)3313-0000  /  (27)3313-0028 (fax)

Faculdades Integradas Espírito Santenses
FAESA  |  Vitória-ES

www.faesa.br  |  faesa@faesa.br  |  (27)2122-4100  /  (27)2122-4191 (fax)

Fundação IADE
Colatina Espirito Santo-ES

www.fundacaoiade.com.br  |  fundacaoiade@iadebrasil.com.br

(27)3723-8000  /  (27)3723-8000 (fax)

Instituto Batista de Educação de Vitória
IBEV  |  Vitória-ES

www.fabavi.br  |  rogerio@fabavi.br  |  (27)3331-3028  /  (27)3331-3027 (fax)

Instituto Superior de Educação da Serra
FABAVI  |  Serra-ES

www.fabavi.br  |  secretaria.Serra2@fabavi.br  |  (27)3434-6200  /   (fax)
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Associação Propagadora Esdeva - Faculdades Arnaldo
Belo Horizonte-MG

www.Faculdadearnaldo.edu.br  |  asocial@faculdadearnaldo.edu.br

(31)3524-5128  /  (31)3524-5004 (fax)

Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora
CES/JF  |  Juiz de Fora-MG

www.cesjf.br  |  cesjf@cesjf.br  |  (32)2102-7700  /  (32)3215-6529 (fax)

Centro Universitário de Belo Horizonte
UNI-BH  |  Belo Horizonte-MG

www.unibh.br  |  reitoria@unibh.br;cenep@unibh.br  |  (31)3319-9252  /  (31)3319-9249 (fax)

Centro Universitário de Caratinga
UNEC  |  Caratinga-MG

www.funec.br  |  cadastrogeral@funec.br  |  (33)3329-4530  /  (33)3329-4500 (fax)

Centro Universitário de Formiga
UNIFORMG  |  Formiga-MG

www.uniformg.edu.br  |  ivani@uniformg.edu.br  |  (37)3229-1400  /  (37)3229-1434 (fax)

Centro Universitário de Itajubá
FEPI  |  Itajubá-MG

www.fepi.br  |  reitoria@fepi.br  |  (35)3629-8400  /  (35)3629-8400 (fax)

Centro Universitário de Lavras
UNILAVRAS  |  Lavras-MG

www.uniLavras.edu.br  |  extensao@uniLavras.edu.br

(35)3694-8118  /  (35)3694-8135 (fax)

Centro Universitário de Patos de Minas
UNIPAM  |  Patos de Minas-MG

www.unipam.edu.br  |  unipam@unipam.edu.br  |  (34)3823-0300  /  (34)3823-0310 (fax)

Centro Universitário de Sete Lagoas
UNIFEMM  |  Sete Lagoas-MG

www.unifemm.edu.br  |  reitoria@unifemm.edu.br  |  (31)2106-2139  /  (31)2106-2101 (fax)

Centro Universitário do Cerrado-Patrocínio
UNICERP  |  Patrocinio-MG

www.unicerp.edu.br  |  unicerp@unicerp.edu.br  |  (34)3831-3737  /  (34)3831-3737 (fax)

Minas Gerais
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Centro Universitário do Leste de Minas Gerais
UNILESTEMG  |  Coronel Fabriciano-MG

www.unilestemg.br  |    |  (31)3846-5676  /  (31)3846-5512 (fax)

Centro Universitário do Planalto de Araxá
UNIARAXÁ  |  Araxá-MG

www.uniAraxa.edu.br  |  uniAraxa@uniAraxa'.edu.br

(34)3669-2000  /  (34)3669-2002 (fax)

Centro Universitário do Sul de Minas
UNIS-MG  |  Varginha-MG

www.unis.edu.br  |  responsabilidadesocial@unis.edu.br

(35)3219-5000  /  (35)3219-5251 (fax)

Centro Universitário do Triângulo
UNITRI  |  Uberlândia-MG

www.unitri.edu.br  |  ascom@unitri.edu.br  |  (34)4009-9041  /  (34)4009-9125 (fax)

Centro Universitário Newton Paiva
CENTRO UNIVERSITÁRIO  |  Belo Horizonte-MG

www.newtonpaiva.br  |  extensao@newtonpaiva.br  |  (31)3516-2300  /  (31)3516-2448 (fax)

Centro Universitário UNA
UNA  |  Belo Horizonte-MG

www.una.br  |  reitoria@una.br  |  (31)3235-7300  /  (31)3235-7306 (fax)

Escola de Enfermagem Wenceslau Braz
EEWB  |  Itajubá-MG

www.eewb.br  |  eewb@eewb.br  |  (35)3622-0930  /  (35)3622-1043 (fax)

Escola Superior de Administração,  
Marketing e Comunicação de Uberlândia
ESAMC DE UBERLÂNDIA  |  Uberlândia-MG

www.esamc.br  |  adriano@triang.com.br  |  solange.vasconcelos@esamc.br

(34)3236-9798  /  (34)3236-9798 (fax)
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Faculdade Aldete Maria Alves
FAMA  |  Iturama-MG

www.facfama.edu.br  |  secretaria@facfama.edu.br  |  (34)3411-9700  /  (34)3411-9705 (fax)

Faculdade Asa de Brumadinho
FAB  |  Brumadinho-MG

Faculdadeasa.com.br  |  patriciabretas@gmail.com  |  (31)3571-9300  /  (31)3571-9300 (fax)

Faculdade Atenas
ATENAS  |  Paracatu-MG

www.atenas.edu.br  |  Faculdade@atenas.edu.br  |  (38)3311-3737  /  (38)3311-3737 (fax)

Faculdade Batista de Minas Gerais
FBMG  |  Belo Horizonte-MG

www.Faculdadebatista.com.br  |  ouvidoriafac@sistemabatista.edu.br

(31)3429-7343  /  (31)3429-7268 (fax)

Faculdade Brasileira de Ciências Exatas, Humanas  
e Sociais - FABRAI
ANHANGUERA  |  Belo Horizonte-MG

www.unianhanguera.edu.br  |  eduardo.soares@unianhanguera.edu.br

(31)3226-3007  /  (31)3421-1833 (fax)

Faculdade Católica de Pouso Alegre
FACAPA  |  Pouso Alegre-MG

www.facapa.edu.br  |  secretaria@facapa.edu.br  |  (35)3421-1820  /  (35)3421-8071 (fax)

Faculdade Cidade de Coromandel
FCC  |  Coromandel-MG

www.fcc.edu.br  |  fcc@fcc.edu.br  |  (34)3841-3405  /  (34)3841-3408 (fax)

Faculdade COTEMIG
COTEMIG  |  Belo Horizonte-MG

www.cotemig.com.br  |  moema@cotemig.com.br  |  (31)3371-3051  /  (31)3313-6509 (fax)

Faculdade de Administração e Informática
FAI  |  Santa Rita do Sapucai-MG

www.fai-mg.br  |  fai@fai-mg.br;jteles@fai-mg.br  |  (35)3473-3046  /  (35)3473-3021 (fax)

Faculdade de Administração Milton Campos
FAMC  |  Nova Lima-MG

www.mcampos.br  |  cdiadm@mcampos.br  |  (31)3289-1900  /  (31)3289-1900 (fax)
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Faculdade de Ciência e Tecnologia de Montes Claros
FACIT  |  Montes Claros-MG

www.femc.edu.br  |  femc@femc.edu.br  |  (38)2104-5708  /  (38)3223-5664 (fax)

Faculdade de Ciências Administrativas de Curvelo
FAC  |  Curvelo-MG

www.fac.br  |  fac@fac.br  |  (38)3721-3945  /  (38)3721-3945 (fax)

Faculdade de Ciências Administrativas  
e Contábeis de Itabira
FACCI  |  Itabira-MG

www.funcesi.br  |  cln@funcesi.br  |  (31)3839-3710  /  (31)3839-3636 (fax)

Faculdade de Ciências Aplicadas de Minas Gerais
UNIMINAS  |  Uberlândia-MG

www.uniminas.br  |  uniminas@uniminas.br  |  (34)3292-1900  /  (34)3292-1946 (fax)

Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde
FACISA  |  Viçosa-MG

www.uniVicosa.com.br  |  uniVicosa@uniVicosa.com.br

(31)3899-8000  /  (31)3899-8075 (fax)

Faculdade de Ciências Contábeis de Itabirito
UNIPAC ITABIRITO  |  Itabirito-MG

www.Itabirito.unipac.br  |  (31)3561-7775  /  (31)3561-7775 (fax)

Faculdade de Ciências da Saúde de Unaí
FACISA-UNAÍ  |  Unaí-MG

www.facisaunai.com.br  |  (38)3677-6030

Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí
FACTU  |  Unaí-MG

www.factu.br  |  factu@factu.br  |  (38)3676-6222  /  (38)3676-6222 (fax)

Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro
FCETM  |  Uberaba-MG

www.fcetm.br  |  fcetm@fcetm.br  |  (34)3331-5555  /  (34)3331-5555 (fax)

Faculdade de Ciências Exatas  
e Tecnológicas Santo Agostinho
FACET  |  Montes Claros-MG

www.santoagostinho.edu.br  |  facet@santoagostinho.edu.br

(38)3690-3690  /  (38)3690-3636 (fax)
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Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu
FACIG  |  Manhuacu-MG

www.facig.edu.br  |  facig@uai.com.br  |  (33)3331-7000  /  (33)3331-7171 (fax)

Faculdade de Ciências Gerenciais e Empreendedorismo
FACIGE  |  Montes Claros-MG

www.iseib.edu.br  |  coepe@iseib.edu.br  |  (38)3222-5161  /  (38)3222-9444 (fax)

Faculdade de Ciências Humanas de Itabira
FACHI  |  Itabira-MG

www.funcesi.br  |  diretoria.fachi@funcesi.br  |  (31)3839-3600  /  (31)3839-3615 (fax)

Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde
SESPA  |  Patos de Minas-MG

www.sespa.edu.br  |  secretaria@sespa.edu.br  |  (34)3818-0305  /  (34)3818-0302 (fax)

Faculdade de Ciências Jurídicas e Gerenciais de Oliveira
FACIJUGO  |  Oliveira-MG

www.feol.com.br  |  feol@feol.com.br  |  (37)3331-4075  /  (37)3331-4075 (fax)

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
FCMMG  |  Belo Horizonte-MG

www.feluma.org.br  |  fcmmg@fcmmg.br  |  (31) 3248.7100  /  (31) 3248.7132 (fax)

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora
FCMS  |  Juiz de Fora-MG

www.suprema.edu.br  |  parceria@suprema.edu.br  |  (32)2101-5000  /  (32)2101-5033 (fax)

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte
FACISABH  |  Belo Horizonte-MG

www.facisa.com.br  |  facisa@facisa.com.br  |  (31)3421-2207  /  (31)3444-4877 (fax)

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Extrema
FAEX  |  Extrema-MG

www.faex.edu.br  |  jornalismo@faex.edu.br  |  (35)3435-3988  /  (35)3435-4414 (fax)

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas
FACESM  |  Itajubá-MG

www.facesm.br  |  facesm@facesm.br  |  (35)3629-5700  /  (35)3629-5705 (fax)

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas Santo Agostinho
FACISA  |  Montes Claros-MG

www.santoagostinho.edu.br  |  facisa@santoagostinho.edu.br

(38)3690-3690  /  (38)3690-3690 (fax)
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Faculdade de Computação de Montes Claros
FACOMP  |  Montes Claros-MG

www.facomp.edu.br  |  adrinorte@yahoo.com.br  |  (38)3221-2319  /  (38)3222-5020 (fax)

Faculdade de Comunicação Social de Passos
FACOMP  |  Passos-MG

www.fespmg.edu.br  |  vanessa.cassoli@fespmg.edu.br

(35)3529-6066  /  (35)3529-6000 (fax)

Faculdade de Direito Santo Agostinho
FADISA  |  Montes Claros-MG

www.santoagostinho.edu.br  |  fadisa@santoagostinho.edu.br

(38)3224-7900  /  (38)3224-7900 (fax)

Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete
FDCL  |  Conselheiro Lafaiete-MG

www.fdcl.com.br  |  fdcl@fdcl.com.br  |  (31)3769-1919  /  (31)3769-1919 (fax)

Faculdade de Direito de Passos
FADIPA  |  Passos-MG

www.fespmg.edu.br  |  direito@fespmg.edu.br  |  (35)3529-6016  /  (35)3529-6000 (fax)

Faculdade de Direito de Varginha
FADIVA  |  Varginha-MG

www.fadiva.edu.br  |  informatica@fadiva.edu.br

(35)3221-3110  /  (35)3221-1900 (fax)

Faculdade de Direito do Sul de Minas
FDSM  |  Pouso Alegre-MG

www.fdsm.edu.br  |  conti@fdsm.edu.br  |  (35)3449-8108  /  (35)3449-8102 (fax)

Faculdade de Direito Milton Campos
FDMC  |  Nova Lima-MG

www.mcampos.br  |  webmaster@mcampos.br  |  (31)3289-1900  /  (31)3289-1900 (fax)

Faculdade de Engenharia de Minas Gerais
FEAMIG  |  Belo Horizonte-MG

www.feamig.br  |  coordenacaopedagogica@feamig.br

(03)1337-2370  /  (03)1337-2370 (fax)

Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais
FEAD - MG  |  Belo Horizonte-MG

www.fead.br  |  fead@fead.br  |  (31)4009-0905  /  (31)4009-0901 (fax)



Responsabilidade Social  Nº 5

130

Faculdade de Estudos Superiores de Minas Gerais
FEAD  |  Belo Horizonte-MG

www.fead.br  |  fead@fead.br  |  (31)3262-2255  /  (31)3261-4656 (fax)

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras  
do Alto São Francisco
FASF  |  Luz-MG

www.fasf.edu.br  |  fasf@catedralnet.com.br  |  (37)3421-9006  /  (37)3421-9007 (fax)

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Marcelina
FAFISM  |  Muriaé-MG

www.fafism.com.br  |  fafism@fafism.com.br  |  (32)3721-1026  /  (32)3722-4355 (fax)

Faculdade de Informática de Passos
FIP  |  Passos-MG

www.fespmg.edu.br  |  sistemas.informacao@fespmg.edu.br

(35)3529-6033  /  (35)3529-6057 (fax)

Faculdade de Marketing e Negócios
UNIESSA  |  Uberlândia-MG

www.uniessa.com.br  |  posgraduacao@uniessa.com.br

(34)3254-1213  /  (34)3237-9827 (fax)

Faculdade de Medicina de Barbacena
FAME  |  Barbacena-MG

www.funjob.edu.br  |  fame@funjob.edu.br  |  (32)3339-2955  /  (32)3339-2987 (fax)

Faculdade de Minas
FAMINAS  |  Muriaé-MG

www.faminas.edu.br/muriae  |  extensao@faminas.edu.br

(32)3729-7518  /  (32)3729-7518 (fax)

Faculdade de Minas BH
FAMINAS-BH  |  Belo Horizonte-MG

www.faminasbh.edu.br  |  comunicacao@faminasbh.edu.br

(31)2126-3160  /  (31)2126-3145 (fax)

Faculdade de Nova Serrana
FANS  |  Nova Serrana-MG

www.fanSerrana.com.br  |  comunicacao@fanSerrana.com.br

(37)3226-8200  /  (37)3226-8200 (fax)

Faculdade de Pará de Minas
FAPAM  |  Pará de Minas-MG

www.fapam.edu.br  |  informatica@fapam.edu.br  |  (37)3236-1308  /  (37)3236-1308 (fax)
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Faculdade de Saúde Santo Agostinho
FS  |  Montes Claros-MG

www.santoagostinho.edu.br  |  fs@fasa.edu.br  |  (38)3690-3600  /  (38)3690-3600 (fax)

Faculdade de Serviço Social de Passos
FASESP  |  Passos-MG

www.fespmg.edu.br  |  servico.social@fespmg.edu.br

(35)3529-6030  /  (35)3529-6000 (fax)

Faculdade de Tecnologia Inap
FAT INAP  |  Belo Horizonte-MG

www.Faculdadeinap.edu.br  |  coordenadordg@Faculdadeinap.edu.br

 (31)3304-6666  /  (31)3273-3330 (fax)

Faculdade de Viçosa
FDV  |  Viçosa-MG

www.fdvmg.edu.br  |  fdv@fdvmg.edu.br  |  (31)3891-5054  /  (31)3891-5054 (fax)

Faculdade Divinópolis
FACED  |  Divinópolis-MG

www.faced.br  |  secretaria@faced.br  |  (37)3512-2000  /  (37)3512-2000 (fax)

Faculdade do Noroeste de Minas
FINOM  |  Paracatu-MG

www.finom.org.br  |  finom@finom.org.br  |  (38)3311-2000  /  (38)3311-2008 (fax)

Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte
FESBH  |  Belo Horizonte-MG

www.bh.estacio.br  |  bernadete@bh.estacio.br  |  (31)3298-5203  /  (31)3298-5206 (fax)

Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora
FESJF  |  Juiz de Fora-MG

www.jf.estacio.br  |  gabriella@estacio.br  |  (32)3249-3600  /  (32)3249-3600 (fax)

Faculdade Governador Ozanam Coelho
FAGOC  |  Ubá-MG

www.fagoc.br  |  diretor.geral@fagoc.br  |  (32)3539-5600  /  (32)3539-5600 (fax)

Faculdade Itabirana de Desenvolvimento  
das Ciências e Tecnologias
FATEC  |  Itabira-MG

www.funcesi.br  |  cln@funcesi.br  |  (31)3839-3600  /  (31)3839-3615 (fax)
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Faculdade Itabirana de Saúde
FISA  |  Itabira-MG

www.funcesi.br  |  fisa@funcesi.br;cln@funcesi.br  |  (31)3839-3638  /  (31)3839-3636 (fax)

Faculdade Jesuita de Filosofia e Teologia
FAJE  |  Belo Horizonte-MG

www.Faculdadejesuita.edu.br  |  faje@Faculdadejesuita.edu.br

(31)3115-7000  /  (31)3115-7086 (fax)

Faculdade Kennedy e Faculdades Promove
FK  |  Belo Horizonte-MG

www.Faculdadepromove.br  |  (31)2103-2103  /  (31)2103-2138 (fax)

Faculdade Machado Sobrinho
FMS  |  Juiz de Fora-MG

www.machadosobrinho.com.br  |  ceri@machadosobrinho.com.br 

(32)3234-1436  /  (32)3234-1444 (fax)

Faculdade Novos Horizontes
NOVOS HORIZONTES  |  Belo Horizonte-MG

www.unihorizontes.br  |  sec-diretoria@unihorizontes.br

(31)3293-7010  /  (31)3291-6633 (fax)

Faculdade Pedro II
FAPE2  |  Belo Horizonte-MG

www.fape2.edu.br  |  Faculdadepedroii@fape2.edu.br  |  (31)3462-7167  /  (31)3411-1214 (fax)

Faculdade Pitágoras - Unidade Divinópolis
UNIDADE DIVINÓPOLIS  |  Divinópolis-MG

www.Faculdadepitagoras.com.br/Divinopolis  |  jeffersonp@pitagoras.com.br 

(37)2101-4800  /  (37)2101-4834 (fax)

Faculdade Politécnica de Uberlândia
FPU  |  Uberlândia-MG

www.facpoli.edu.br  |  pirete6@yahoo.com.br  |  (34)3233-1524  /  (34)3233-1501 (fax)

Faculdade Presbiteriana Gammon
FAGAMMON  |  Lavras-MG

www.fagammon.edu.br  |  unigammon@gammon.br

(35)3694-2150  /  (35)3694-2140 (fax)

Faculdade Promove de Sete Lagoas
FPSL  |  Sete Lagoas-MG

www.Faculdadepromove.br  |  ludimila@Faculdadepromove.br

(31)3779-2700  /  (31)3779-2709 (fax)
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Faculdade Santa Rita
FASAR  |  Conselheiro Lafaiete-MG

www.fasar.com.br  |  fasar@fasar.com.br  |  (31)3062-2017  /  (31)3062-2017 (fax)

Faculdade São Camilo
FASC-MG  |  Belo Horizonte-MG

www.saocamilo-mg.br  |  diretoria@saocamilomg.br

(31)3208-6820  /  (31)3208-6820 (fax)

Faculdade Victor Hugo
FVH  |  São Lourenço-MG

www.victorhugo.edu.br  |  secretaria@victorhugo.edu.br

(35)3332-2700  /  (35)3332-2700 (fax)

Faculdades Associadas de Uberaba 
FAZU  |  Uberaba-MG

www.fazu.br  |  fazu@fazu.br  |  (34)3318-4188  /  (34)3318-4188 (fax)

Faculdades de Oliveira
ISEOL  |  Oliveira-MG

www.feol.com.br  |  feolfeol@yahoo.com.br  |  (37)3331-4075  /  (37)3331-4075 (fax)

Faculdades Integradas Vianna Júnior
FIVJ  |  Juiz de Fora-MG

www.viannajr.edu.br  |  (32)3239-2901  /  (32)3239-2906 (fax)

Faculdades Unidas do Norte de Minas
FUNORTE  |  Montes Claros-MG

www.funorte.com.br  |  diretoria.extensao@funorte.com.br

(38)2101-9292  /  (38)2101-9275 (fax)

Faculdades Unificadas Doctum de Teófilo Otoni
FACULDADES DOCTUM  |  Teófilo Otoni-MG

www.doctum.edu.br  |  diretoria.to@doctum.com.br

(33)3523-7289  /  (33)3536-1054 (fax)

Fundação Carmelitana Mário Palmério
FUCAMP  |  Monte Carmelo-MG

www.fucamp.edu.br  |  posgraduacao@fucamp.com.br

(34)3842-5272  /  (34)3842-3182 (fax)

Fundação Educacional de Ituiutaba
FEIT  |  Ituiutaba-MG

www.ituiutaba.uemg.br  |  extensaofeit@gmail.com

(34)3271-9900  /  (34)3271-9970 (fax)
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Fundação Educacional de Oliveira
FEOL  |  Oliveira-MG

www.feol.com.br  |  feolfeol@yahoo.com.br  |  (37)3331-4075  /  (37)3331-4075 (fax)

Instituto de Ensino Superior  
`Presidente Tancredo de Almeida Neves`
IPTAN  |  São João Del Rei-MG

www.iptan.edu.br  |  iptan@iptan.edu.br  |  (32)3379-2725  /  (32)3379-2725 (fax)

Instituto de Ensino Superior Cenecista de Unaí
INESC  |  Unaí-MG

www.inesc.br  |  romulo@inesc.br  |  (38)3677-4747  /  (38)3677-4343 (fax)

Instituto Doctum de Educação e Tecnologia
FACULDADES DOCTUM  |  Teofilo Otoni-MG

www.doctum.edu.br  |  leonardovieira@doctum.edu.br

(33)3523-7029  /  (33)3523-7029 (fax)

Instituto Nacional de Telecomunicações
INATEL  |  Santa Rita do Sapucaí-MG

www.inatel.br  |  ascom@inatel.br  |  (35)3471-9200  /  (35)3471-9314 (fax)

Instituto Sudeste Mineiro de Educação e Cultura
ISMEC  |  Juiz de Fora-MG

iracemaabranches@gmail.com  |  (32)2104-9090  /  (32)2104-9090 (fax)

Instituto Superior de Ciências da Saúde
INCISA  |  Belo Horizonte-MG

incisaimam.com.br  |  posgraduacao@incisaimam.com.br

(31)3297-7960  /  (31)3297-7960 (fax)

Instituto Superior de Ciências Humanas  
e Sociais Aplicadas de Abaeté
ISAB  |  Abaeté-MG

www.Divinopolis.uemg.br  |  nmelo@funedi.edu.br  |  (37)3541-2172  /  (37)3541-2172 (fax)

Instituto Superior de Educação de Itabira
ISEI  |  Itabira-MG

www.funcesi.br  |  cln@funcesi.br  |  (31)3839-3711  /  (31)3839-3636 (fax)

Instituto Superior de Educação do Alto São Francisco
ISAF  |  Abaeté-MG

www.Divinopolis.uemg.br  |  isaf@funedi.edu.br;siedsup@funedi.edu.br

(37)3541-2172  /  (37)3541-2172 (fax)
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Instituto Superior de Educação Ibituruna
ISEIB  |  Montes Claros-MG

www.iseib.edu.br  |  iseib@iseib.edu.br  |  (38)3222-9444  /  (38)3222-9444 (fax)

Instituto Superior de Educação Santo Agostinho
ISA  |  Montes Claros-MG

www.santoagostinho.edu.br  |  isa@santoagostinho.edu.br

(38)3690-3690  /  (38)3690-3690 (fax)

Instituto Superior de Educação Verde Norte
FAVENORTE  |  Mato Verde-MG

www.favenorte.com.br  |  favenorte@bol.com.br  |  (38)3813-1540  /  (38)3813-1540 (fax)

Intituto Superior de Educação Paraíso
ISEP  |  São Sebastião do Paraíso-MG

www.uniespmg.edu.br  |  uniesp@paraisonet.com.br

(35)3558-6261  /  (35)3558-6261 (fax)

Faculdades Integradas Libertas
LIBERTAS  |  São Sebastião do Paraíso-MG

www.libertas.edu.br  |  dscarno@gmail.com  |  (35)3531-1998  /  (35)3531-1998 (fax)

União Educacional do Vale do Aço
UNIVAÇO  |  Ipatinga-MG

www.famevaco.br  |  admgeral@famevaco.br  |  (31)2109-0900  /  (31)2109-0900 (fax)

Universidade de Uberaba
UNIUBE  |  Uberaba-MG

www.uniube.br  |  uniube@uniube.br  |  (34)3319-8800  /  (34)3314-8910 (fax)

Universidade do Estado de Minas Gerais
FEIT UEMG  |  Belo Horizonte-MG

www.ituiutaba.uemg.br  |  extensaofeit@gmail.com

(34)3271-9900  /  (34)3271-9970 (fax)
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Rio de Janeiro

ABEU - Centro Universitário
UNIABEU  |  Belford Roxo-RJ

www.uniabeu.edu.br  |  extensao@uniabeu.edu.br  |  (21)2104-0460  /  (21)2104-0461 (fax)

Universidade do Vale do Sapucaí
UNIVÁS  |  Pouso Alegre-MG

www.univas.edu.br  |  univas@univas.edu.br  |  (35)3449-2321  /  (35)3449-2189 (fax)

Universidade FUMEC
FUMEC  |  Belo Horizonte-MG

www.fumec.br  |  fumec@fumec.br  |  (31)3269-5250  /  (31)3227-4266 (fax)

Universidade José do Rosário Vellano
UNIFENAS  |  Alfenas-MG

www.unifenas.br  |  cinformacoes@unifenas.br  |  (35)3299-3218  /  (35)3291-4403 (fax)

Universidade José do Rosário Vellano - Poços de Caldas
UNIFENAS  |  Poços de Caldas-MG

(35)3713-4400  /  (35)3713-4400 (fax)

Universidade José do Rosário Vellano- Campus Divinópolis
UNIFENAS  |  Divinópolis-MG

www.unifenas.br  |  Divinopolis@unifenas.br  |  (37)3212-7888  /  (37)3222-3314 (fax)

Universidade Presidente Antônio Carlos
UNIPAC  |  Barbacena-MG

www.unipac.br  |  prope@unipac.br  |  (32)3693-8832  /  (32)3693-8880 (fax)

Universidade Salgado de Oliveira - Campus Belo Horizonte
UNIVERSO  |  Belo Horizonte-MG

www.universo.edu.br  |  extensao@bh.universo.edu.br

(31)2138-9068  /  (21)2138-9069 (fax)

Universidade Salgado de Oliveira - Campus Juiz de Fora
UNIVERSO  |  Juiz de Fora-MG

www.universo.edu.br  |  extensaojf@hotmail.com  |  (32)3311-9982  /  (32)3311-9999 (fax)

Universidade Vale do Rio Doce
UNIVALE  |  Governador Valadares-MG

www.univale.br  |  extensao@univale.br  |  (33)3279-5200  /  (33)3279-5202 (fax)
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Associação Fluminense de Educação- UNIGRANRIO
UNIGRANRIO  |  Duque de Caxias-RJ

www.unigranrio.br  |  smendes@unigranrio.com.br  |  (21)2672-7777  /  (21)2673-1911 (fax)

Centro de Ensino Superior de Valença
CESVA  |  Valeça-RJ

www.faa.edu.br  |  cesva@faa.edu.br  |  (24)2453-1888  /  (24)2453-1888 (fax)

Centro Universitário Augusto Motta
UNISUAM  |  Rio de Janeiro-RJ

www.unisuam.edu.br  |  reitoria@unisuam.edu.br  |  (21)3882-9702  /  (21)2564-2244 (fax)

Centro Universitário Carioca
UNICARIOCA  |  Rio de Janeiro-RJ

www.unicarioca.edu.br  |  reitoria@unicarioca.edu.br

(21) 2563-1900  /  (21) 2563-1923 (fax)

Centro Universitário Celso Lisboa
UCL  |  Rio de Janeiro-RJ

www.celsolisboa.edu.br  |  cac@celsolisboa.edu.br

(21)3289-4725  /  (21)3289-4722 (fax)

Centro Universitário de Barra Mansa
UBM  |  Barra Mansa-RJ

www.ubm.br  |  ubm@ubm.br  |  (24)3325-0262  /  (23)3323-9565 (fax)

Centro Universitário de Volta Redonda
UNIFOA  |  Volta Redonda-RJ

www.unifoa.edu.br  |  unifoa@foa.org.br  |  (24)3340-8400  /  (24)3340-8404 (fax)

Centro Universitário Geraldo Di Biase
UGB  |  Volta Redonda-RJ

www.ugb.edu.br  |  reitoria@ugb.edu.br  |  (24)3345-1700  /  (24)3345-1745 (fax)

Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos
UNIMSB  |  Rio de Janeiro-RJ

www.msb.br  |  extensao@msb.br  |  (21)2413-5727  /  (21)3394-4733 (fax)

Centro Universitário Plínio Leite
UNIPLI  |  Niterói-RJ

www.plinioleite.com.br  |  reitoria@plinioleite.com.br  |  (21)2199-1461  /  (21)2199-1481 (fax)
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Centro Universitário Serra dos Órgãos
UNIFESO  |  Teresópolis-RJ

www.feso.br  |  reitoria@feso.br  |  (21)2642-6260  /  (21)2642-6260 (fax)

Escola de Enfermagem da Fundação Técnico  
Educacional Souza Marques
EEFTESM  |  Rio de Janeiro-RJ

www.souzamarques.br  |  ftesm@ism.com.br  |  (21)2128-4900  /  (21)3350-5981 (fax)

Escola de Medicina Souza Marques  
da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques
FTESM  |  Rio de Janeiro-RJ

www.souzamarques.br  |  ftesm@ism.com.br  |  (21)2128-4900  /  (21)2128-4900 (fax)

Escola Superior de Ensino Helena Antipoff
ESEHA  |  Niterói-RJ

www.pestalozzi.org.br  |  sperj@nitnet.com.br  |  (21)2199-4450  /  (21)2616-0937 (fax)

Escola Superior de Propaganda  
e Marketing do Rio de Janeiro
ESPM  |  Rio de Janeiro-RJ

www.espm.br  |  balmeida@espm.br  |  (21)2106-2000  /  (21)2106-2020 (fax)

Faculdade Béthencourt da Silva
FABES  |  Rio de Janeiro-RJ

www.fabes.com.br  |  fabes@fabes.com.br  |  (21)2277-7600  /  (21)2277-7600 (fax)

Faculdade Bezerra de Araújo
FABA  |  Rio de Janeiro-RJ

www.bezerradearaujo.com.br  |  direcaofaba@bezerradearaujo.com.br  |  (21)2413-1017

Faculdade CCAA
FAC CCAA  |  Rio de Janeiro-RJ

www.Faculdadeccaa.edu.br  |  extensao@grupoccaa.com.br

(21)2156-5000  /  (21)2501-3586 (fax)

Faculdade de Ciências Contábeis  
e de Administração de Empresas
FCCAE  |  Rio de Janeiro-RJ

www.souzamarques.br  |  ftesm@ism.com.br  |  (21)2128-4900  /  (21)3350-5981 (fax)

Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas  
e da Computação Dom Bosco
FCEACDB  |  Resende-RJ

www.aedb.br  |  sec@aedb.br  |  (24)3358-1500  /  (24)3355-6000 (fax)
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Faculdade de Ciências Médicas e Paramédicas Fluminense
SEFLU  |  Nilópolis-RJ

www.seflu.com.br  |  academico@seflu.com.br  |  (21)2792-0352  /  (21)2792-0352 (fax)

Faculdade de Enfermagem Luiza de Marillac
FELM  |  Rio de Janeiro-RJ

www.saocamilo-rj.br  |  diretorgeral@saocamilo-rj.br

(21)2117-4200  /  (21)2117-4206 (fax)

Faculdade de Engenharia de Resende
FER  |  Resende-RJ

www.aedb.br  |  engenhariadeproducao@aedb.br  |  (24) 3358 1500  /  (24) 3358 1500 (fax)

Faculdade de Engenharia Souza Marques
FESM  |  Rio de Janeiro-RJ

www.souzamarques.br  |  ftesm@ism.com.br  |  (21)2128-4960  /  (21)3350-5981 (fax)

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Dom Bosco
FFCLDB  |  Resende-RJ

www.aedb.br  |  sec@aedb.br  |  (24)3383-9000  /  (24)3355-6000 (fax)

Faculdade de Filosofia Santa Dorotéia
FFSD  |  Nova Friburgo-RJ

www.ffsd.br  |  secretariadadirecao@ffsd.br

(22)2522-2900  /  (22)2522-3930 (fax)

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé
FAFIMA  |  Macaé-RJ

www.fafima.br  |  fafima@fafima.br  |  (22)2762-1457  /  (22)2762-1457 (fax)

Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras Souza Marques
FFCLSM  |  Rio de Janeiro-RJ

www.souzamarques.br  |  ffclsm@br.inter.net  |  (21)2128-4931  /  (21)3350-5981 (fax)

Faculdade Flama
FLAMA  |  Duque de Caxias-RJ

www.Faculdadeflama.edu.br  |    |  (21)2782-8278

Faculdade Gama e Souza
FGS  |  Rio de Janeiro-RJ

www.gamaesouza.edu.br  |  gamaesouza@openlink.com.br

(21)2290-5959  /  (21)3868-4513 (fax)
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Faculdade Internacional Signorelli
SIGNORELLI  |  Rio de Janeiro-RJ

www.signorelli.srv.br  |  ari@signorelli.srv.br  |  (21)3312-3003  /  (21)3313-3002 (fax)

Faculdade Machado de Assis
FAMA  |  Rio de Janeiro-RJ

www.famanet.br  |  fnandes@uol.com.br  |  (21)3395-5166  /  (21)3395-0944 (fax)

Faculdade Mercúrio
FAMERC  |  Rio de Janeiro-RJ

www.Faculdademercurio.edu.br  |  mercurio@Faculdademercurio.edu.br

(21)2474-8000  /  (21)2474-8000 (fax)

Faculdade Redentor
FR  |  Itaperuna-RJ

www.trevisan.edu.br  |  atendimento@trevisan.edu.br  |  (22)3811-1111  /  (22)3811-0111 (fax)

Faculdade Redentor
FACREDENTOR  |  Itaperuna-RJ

www.redentor.edu.br  |  diretoria@redentor.edu.br  |  (22)3822-2338  /  (22)3822-2338 (fax)

Faculdade São Camilo
FASC-RJ  |  Rio de Janeiro-RJ

www.saocamilo-rj.br  |  diretorgeral@saocamilo-rj.br

(21)2117-4200  /  (21)2117-4200 (fax)

Faculdade São José
FSJ  |  Rio de Janeiro-RJ

www.saojose.br  |  ahayassy@uol.com.br  |  charbel@saojose.br

(21)3159-1249  /  (21)3159-1249 (fax)

Faculdade SENAI-CETIQT
SENAI-CETIQT  |  Rio de Janeiro-RJ

www.cetiqt.senai.br  |  dg@cetiqt.senai.br  |  (21)2582-1025  /  (21)2241-0495 (fax)

Faculdade Sul Fluminense
FASF  |  Volta Redonda-RJ

www.colegioict.com.br  |  colegioict@colegioict.com.br

(24)3340-8781  /  (24)3343-4779 (fax)

Faculdades Integradas Campo-Grandenses
FIC  |  Rio de Janeiro-RJ

www.feuc.br  |  feuc@feuc.br  |  (21)3408-8484  /  (21)3408-8455 (fax)
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Faculdades Integradas de Jacarepaguá
FIJ  |  Rio de Janeiro-RJ

www.fij.br  |  fij@fij.br  |  (21)3392-6646  /  (21)3392-6503 (fax)

Faculdades Integradas Hélio Alonso
FACHA  |  Rio de Janeiro-RJ

www.facha.edu.br  |  erp@facha.edu.br  |  (21)2102-3131  /  (21)2102-3106 (fax)

Faculdades Integradas Simonsen
FIS  |  Rio de Janeiro-RJ

www.simonsen.br  |  simonsen@simonsen.br  |  (21)2406-6464  /  (21)2406-6464 (fax)

Fundação Técnico-Educacional Souza Marques
FTESM  |  Rio de Janeiro-RJ

www.souzamarques.br  |  ftesm@ism.com.br  |  (21)2128-4900  /  (21)2450-2451 (fax)

Instituto Superior de Ciências Humanas 
 e Filosofia La Salle
ISCHF LA SALLE  |  Niterói-RJ

www.unilasalle.org  |  unilasalle-rj@unilasalle-rj.edu.br

(21)2199-6600  /  (21)2620-5320 (fax)

Instituto Superior de Educação do Centro Educacional 
Nossa Senhora Auxiliadora
ISECENSA  |  Campos dos Goytacazes-RJ

www.isecensa.edu.br  |  ise-censa@censanet.com.br

(22)2726-2727  /  (22)2726-2720 (fax)

Instituto Superior de Educação La Salle
ISE LA SALLE  |  Niterói-RJ

www.unilasalle-rj.edu.br  |  unilasalle-rj@unilasalle-rj.edu.br

(21)2199-6600  /  (21)2620-5320 (fax)

Instituto Superior Mendes de Almeida
IMA  |  Rio das Ostras-RJ

www.imariodasostras.net  |  fcro@cnecrj.com.br  |  (22)2764-7107

Instituto Tecnológico e das Ciências Sociais Aplicadas  
e da Saúde do Centro Educ. N. Srª Auxiliadora
ISECENSA  |  Campos dos Goytacazes-RJ

www.isecensa.edu.br  |  ise-censa@censanet.com.br

(22)2726-2727  /  (22)2726-2720 (fax)
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Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá
UNESA  |  Petrópolis-RJ

www.estacio.br  |  patricia.bach@estacio.br  |  (24)2233-5500  /  (24)2233-5506 (fax)

Uni IBMR - Centro Universitário Hermínio da Silveira
UNI IBMR  |  Rio de Janeiro-RJ

www.ibmr.br  |  ibmr@ibmr.br  |  (21)2559-8601  /  (21)2559-8630 (fax)

Universidade Candido Mendes
UCAM  |  Rio de Janeiro-RJ

www.candidomendes.edu.br  |  prc@candidomendes.edu.br

(21)2523-4141  /  (21)3221-9550 (fax)

Universidade Castelo Branco
UCB  |  Rio de Janeiro-RJ

www.castelobranco.br  |  erfelix@castelobranco.br  |  (21)3216-7700  /  (21)2401-9696 (fax)

Universidade Católica de Petrópolis
UCP  |  Petrópolis-RJ

www.ucp.br  |  reitoria@ucp.br  |  (24)2244-4000  /  (24)2244-4062 (fax)

Universidade Estácio de Sá – Campus Duque de Caxias
UNESA  |  Duque de Caxias-RJ

(21)2675-6400

Universidade Estácio de Sá – Campus Niterói
ESTÁCIO NITERÓI  |  Niterói-RJ

www.estacio.br  |  CampusNiteroi@estacio.br  |  (21)2729-8200  /  (21)2729-8251 (fax)

Universidade Estácio de Sá – Campus Nova Friburgo
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ  |  Nova Friburgo-RJ

www.estacio.br  |  elaine.hipolito@estacio.br  |  (22)2525-1500  /  (22)2525-1500 (fax)

Universidade Estácio de Sá – Campus Nova Iguaçu
ESTÁCIO  |  Nova Iguaçu-RJ

(21)2882-3428  /  (21)2882-3409 (fax)

Universidade Estácio de Sá – Campus Queimados
ESTÁCIO  |  Queimados-RJ

(21)2663-4800

Universidade Estácio de Sá – Campus São Gonçalo
ESTÁCIO  |  São Gonçalo-RJ

www.estacio.br  |  (21)2713-1300
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Universidade Estácio de Sá - Campus São João de Meriti
JSM  |  São João de Meriti-RJ

www.estacio.br/Campus/sao_Joao_de_meriti  |  (21)2752-4700  /  (21)2752-4719 (fax)

Universidade Gama Filho
UGF  |  Rio de Janeiro-RJ

www.ugf.br  |  caa@ug.br  |  (21)2599-7102  /  (21)2591-4353 (fax)

Universidade Salgado de Oliveira  
- Campus dos Goytacazes
UNIVERSO  |  Campos dos Goytacazes-RJ

www.universo.edu.br  |  dir_extensao@cp.universo.edu.br

(22)3054-9948  /  (22)3054-9910 (fax)

Universidade Salgado de Oliveira - Campus Niterói
UNIVERSO  |  Niterói-RJ

www.universo.edu.br  |  extensao@nt.universo.edu.br

(21)2138-4945  /  (21)2138-4944 (fax)

Universidade Salgado de Oliveira - Campus São Gonçalo
UNIVERSO  |  São Gonçalo-RJ

www.universo.edu.br  |  extensao@sg.universo.edu.br

(21)2138-3434  /  (21)2138-3467 (fax)

Universidade Severino Sombra
USS  |  Vassouras-RJ

www.uss.br  |  secretaria.extensao@uss.br  |  (24)2471-8376  /  (24)2471-8376 (fax)

Universidade Veiga de Almeida
UVA  |  Rio de Janeiro-RJ

www.uva.br  |  postmaster@uva.br  |  (21)2574-8800  /  (21)2568-2165 (fax)
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Centro Universitário Anhanguera
UNIFIAN  |  Leme-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

(19)3571-5717  /  (19)3571-5717 (fax)

Centro Universitario Anhanguera de São Paulo  
- Unidade Brigadeiro
BRIGADEIRO  |  São Paulo-SP

www.unibero.edu.br/  |  adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

(11)3014-9956  /  (11)3014-9999 (fax)

Centro Universitário Barão de Mauá
CBM  |  Ribeirão Preto-SP

www.baraodemaua.br e www.baraotec.com.br  |  Mariangelai@baraodemaua.br

(16)3968-3937  /  (16)3618-6102 (fax)

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo
BELAS ARTES  |  São Paulo-SP

www.belasartes.br  |  info@belasartes.br  |  (11)5574-6277  /  (11)5549-7566 (fax)

Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium
UNISALESIANO LINS  |  Lins-SP

www.unisalesiano.edu.br  |  unidade1@unisalesiano.edu.br

(14)3533-6200  /  (14)3533-6205 (fax)

Centro Universitário Central Paulista
UNICEP  |  São Carlos-SP

www.unicep.edu.br  |  eduardo@unicep.com.br  |  (16)3362-2111  /  (16)3362-2111 (fax)

Centro Universitário Claretiano
CEUCLAR  |  Batatais-SP

www.claretiano.edu.br  |  secretaria@claretiano.edu.br

(16)3660-1777  /  (16)3761-5030 (fax)

Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos
UNIFEB  |  Barretos-SP

www.feb.br  |  feb@feb.br  |  (17)3321-6411  /  (17)3322-6205 (fax)

Centro Universitário de Araraquara
UNIARA  |  Araraquara-SP

www.uniara.com.br  |  uniara@uniara.com.br  |  (16)3301-7100  /  (16)3332-1921 (fax)

São Paulo
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Centro Universitário de Franca
UNI-FACEF  |  Franca-SP

www.facef.br  |  diretoria@facef.br  |  (16)3722-4688  /  (16)3722-4688 (fax)

Centro Universitário de Jales
UNIJALES  |  Jales-SP

www.unijales.edu.br  |  cpmart@gmail.com  |  (17)3632-1620  /  (17)3632-1620 (fax)

Centro Universitário de Lins
UNILINS  |  Lins-SP

www.unilins.edu.br  |  unilins@unilins.edu.br  |  (14)3533-3213  /  (14)3533-3248 (fax)

Centro Universitário de Rio Preto
UNIRP  |  São José do Rio Preto-SP

www.unirp.edu.br  |  reitoria@unirp.edu.br  |  (17)3211-3000  /  (17)3211-3199 (fax)

Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia
CEUN-IMT  |  São Caetano do Sul-SP

www.maua.br  |  ceun@maua.br  |  (11)4239-3023  /  (11)4239-3041 (fax)

Centro Universitário do Norte Paulista
UNORP  |  São José do Rio Preto-SP

www.unorp.br  |  deluca@unorp.br  |  (17)3203-2525  /  (17)3203-2562 (fax)

Centro Universitário FECAP
UNIFECAP  |  São Paulo-SP

www.fecap.br  |  wanderley.carneiro@fecap.br  |  (11)3272-2316  /  (11)3272-2208 (fax)

Centro Universitário FIEO
UNIFIEO  |  Osasco-SP

www.unifieo.br  |  elc@unifieo.br  |  (11)3651-9940  /  (11)3699-4586 (fax)

Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos
UNIFEOB  |  São João da Boa Vista-SP

www.unifeob.edu.br  |  conselho@unifeob.edu.br  |  (19)3634-3321  /  (19)3634-3321 (fax)

Centro Universitário Herminio Ometto
UNIARARAS  |  Araras-SP

www.uniararas.br  |  cristinafranchini@uniararas.br  |  (19)3543-1437  /  (19)3543-1451 (fax)

Centro Universitário Ibero-Americano
UNIBERO  |  São Paulo-SP

www.unibero.edu.br  |  mmorejon@unibero.edu.br  |  (11)3188-6700  /  (11)3188-6743 (fax)
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Centro Universitário Metropolitano de São Paulo
FIG UNIMESP  |  Guarulhos-SP

www.unifig.edu.br/  |  sec.geral@fig.br  |  (11)3544-0333  /  (11)3544-0333 (fax)

Centro Universitário Módulo
MÓDULO  |  Caraguatatuba-SP

www.modulo.br  |  jose.souza@modulo.edu.br  |  (12)3897-2000  /  (12)3897-2020 (fax)

Centro Universitário Monte Serrat
UNIMONTE  |  Santos-SP

www.unimonte.br  |  silvia.papa@unimonte.br  |  (13)3228-2004  /  (13)3228-2004 (fax)

Centro Universitário Moura Lacerda de Jaboticabal
MOURA LACERDA  |  Jaboticabal-SP

www.mouralacerda.edu.br  |  bruna_scarduelli@hotmail.com

(16)3202-2882  /  (16)3202-2882 (fax)

Centro Universitário Radial
FARSP  |  São Paulo-SP

www.estacio.br  |  (11)4831-9300

Centro Universitário Radial
UNIRADIAL  |  São Paulo-SP

www.uniradial.edu.br  |  dleonardi@radial.br  |  (11)4831-9400

Centro Universitário Salesiano de São Paulo
UNISAL  |  São Paulo-SP

www.unisal.br  |  pro.extensao@unisal.br  |  (11)6345-3938

Centro Universitário Santanna
UNI SANTANNA  |  São Paulo-SP

www.Santanna.br  |  info@Santanna.br  |  (11)2175-8000  /  (11)2175-8000 (fax)

Centro Universitário São Camilo
SÃO CAMILO  |  São Paulo-SP

www.saocamilo-sp.br  |  ana@saocamilo.br  |  (11)2588-4000

Centro Universitário SENAC
SENAC  |  São Paulo-SP

www.sp.senac.br  |  reitoria@sp.senac.br  |  (11)5682-7300  /  (11)5682-7443 (fax)

Centro Universitário Toledo
UNITOLEDO  |  Araçatuba-SP

www.toledo.br  |  tumelero.prof@toledo.br  |  (18)3636-7000  /  (18)3636-7004 (fax)
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Escola de Administração Mauá
EAM  |  São Paulo-SP

www.maua.br  |  nra@maua.br  |  (11)5088-0828  /  (11)5088-0820 (fax)

Escola de Economia de São Paulo
EESP  |  São Paulo-SP

www.fgv.br/eesp  |  lilian.furquim@fgv.br  |  (11)3799-3350  /  (11)3799-3357 (fax)

Escola de Sociologia e Política de São Paulo
ESP  |  São Paulo-SP

www.fespsp.org.br  |  secretaria@fespsp.org.br  |  (11)3123-7800  /  (11)3123-7800 (fax)

Escola Superior de Administração e Gestão
ESAGS  |  Santo André-SP

www.esags.edu.br  |  esag@esag.edu.br  |  (11)4433-6161  /  (11)4433-6161 (fax)

Escola Superior de Propaganda e Marketing
ESPM  |  São Paulo-SP

www.espm.br; www.espmsocial.org  |  fred@espm.br

(11)5085-6672  /  (11)5085-4646 (fax)

Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro
ESRC  |  Rio Claro-SP

www.asser.com.br  |  milani@unicep.com.br  |  (19)3523-2001  /  (19)3523-2001 (fax)

ETEP Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos
ETEP  |  São José dos Campos-SP

www.etep.edu.br  |  marta.esteves@csa.edu.br  |  (12)3947-2200  /  (12)3922-1850 (fax)

FAATESP - Faculdade de Tecnologia Álvares de Azevedo
FAATESP  |  São Paulo-SP

www.faatesp.edu.br  |  rodrigo@faatesp.edu.br  |  (11)2181-0700  /  (11)2181-0700 (fax)

Faculdade Anhanguera de Bauru
ANHANGUERA  |  Bauru-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

(14)3237-6272  /  (14)3237-6272 (fax)

Faculdade Anhanguera de Itapecerica da Serra
FIS  |  Itapecerica da Serra-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  diretoria.itapecerica@unianhanguera.edu.br

(11)4668-1577  /  (11)4668-1577 (fax)
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Faculdade Anhanguera de Jacareí
FAJ  |  Jacareí-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  (12)3961-1733  /  (12)3961-1733 (fax)

Faculdade Anhanguera de Jundiaí
FPJ  |  Jundiaí-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

(11)3109-0600  /  (11)3109-0600 (fax)

Faculdade Anhanguera de Osasco
FIZO  |  Osasco-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  (11)3514-1700

Faculdade Anhanguera de Piracicaba
FAP  |  Piracicaba-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  rogerio.cruz@unianhanguera.edu.br

(19)3428-1237  /  (19)3428-1237 (fax)

Faculdade Anhanguera de Ribeirão Preto
FRP  |  Ribeirão Preto-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  (16)3512-4700

Faculdade Anhanguera de Rio Claro
FAC RIO CLARO  |  Rio Claro-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

(19)3512-1723  /  (19)3512-1723 (fax)

Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara
ANHANGUERA SANTA BÁRBARA  |  Santa Barbara do Oeste-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

(19)3463-8456  /  (19)3463-8456 (fax)

Faculdade Anhanguera de São Caetano
FAENAC  |  São Caetano do Sul-SP

www.faenac.edu.br  |  alexey.carvalho@unianhanguera.edu.br

(11)4223-7800  /  (11)4223-7800 (fax)

Faculdade Anhanguera de Sertãozinho
FSE  |  Sertãozinho-SP

www.unianhanguera.edu.br/anhanguera  |  (16) 2105-3555  /  (16) 2105-3555 (fax)

Faculdade Anhanguera de Sorocaba
FSO  |  Sorocaba-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  (15)3321-1520
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Faculdade Anhanguera de Taubaté
FAT TAUBATE  |  Taubaté-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

(12)3624-5754  /  (12)3624-5754 (fax)

Faculdade Barretos
FB  |  Barretos-SP

www.unibarretos.com.br  |  chaderezek@hotmail.com  |  (17)3323-1112  /  (17)3323-1113 (fax)

Faculdade Brasileira de Recursos Humanos
UNIESP  |  São Paulo-SP

www.uniesp.edu.br/brooklin  |  priscila.silva@uniesp.edu.br

(11)5561-1313  /  (11)5561-1313 (fax)

Faculdade Campo Limpo Paulista
FACCAMP  |  Campo Limpo Paulista-SP

www.faccamp.br  |  vanessa@faccamp.br  |  (11)4812-9400  /  (11)4812-9400 (fax)

Faculdade Campos Elíseos
FCE  |  São Paulo-SP

www.fce.edu.br  |  atendimento@fce.edu.br  |  (11)3661-5400  /  (11)3661-5400 (fax)

Faculdade Carlos Drummond de Andrade
FACULDADE DRUMMOND  |  São Paulo-SP

www.drummond.com.br  |  drummond@drummond.com.br

(11)2942-1488  /  (11)2942-1488 (fax)

Faculdade Comunitária de Campinas
FAC  |  Campinas-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

(19)3512-1700  /  (19)3512-1700 (fax)
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Faculdade Comunitária de Indaiatuba
FAC INDAIATUBA  |  Indaiatuba-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

(19)3801-2856

Faculdade Comunitária de Limeira
FAC LIMEIRA  |  Limeira-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

(19)3451-8800  /  (19)3451-8800 (fax)

Faculdade da Fundação Educacional Araçatuba
FAC-FEA  |  Araçatuba-SP

www.feata.edu.br  |  fcea@terra.com.br  |  (18)3608-3898  /  (18)3622-8262 (fax)

Faculdade de Administração, Ciências Econ  
e Contábeis de Guaratinguetá
FACEAG  |  Guaratingueta-SP

www.oge.edu.br  |  faceag@oge.edu.br  |  (12)3123-3123  /  (12)3123-3126 (fax)

Faculdade de Administração da FEPSP
FAD  |  São Paulo-SP

www.fespsp.org.br  |  secretaria@fespsp.org.br  |  (11)3123-7800  /  (11)3123-7800 (fax)

Faculdade de Administração São Paulo
FAPI  |  São Paulo-SP

www.fesp.br  |  fesp@sesp.edu.br  |  (11)3061-5022  /  (11)3061-5022 (fax)

Faculdade de Agudos
FAAG  |  Agudos-SP

www.faag.com.br  |  faag@faag.com.br  |  (14)3262-9400  /  (14)3262-9401 (fax)

Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação
FABCI  |  São Paulo-SP

www.fespsp.org.br  |  secretaria@fespsp.org.br  |  (11)3123-7802  /  (11)3123-7800 (fax)

Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo
FACIS  |  São Paulo-SP

www.facis.edu.br  |  rosefacis@gmail.com  |  (11)5085-3144  /  (11)5085-3141 (fax)

Faculdade de Ciências e Letras
ACADEMIA DE ENSINO  |  Sorocaba-SP

www.aes.edu.br  |  silvia.donnini@aes.edu.br  |  (15)3331-7201  /  (15)3331-7201 (fax)
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Faculdade de Ciências Humanas do Vale do Rio Grande
FCHVRG  |  Olímpia-SP

www.eduvale.br  |  secretariageral@eduvale.br  |  (17)3281-4372  /  (17)3281-4364 (fax)

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
FCMSCSP  |  São Paulo-SP

www.fcmscsp.edu.br  |  diretoria@fcmscsp.edu.br

(11)3367-7830  /  (11)3367-7833 (fax)

Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva
FAIT  |  Itapeva-SP

www.fait.edu.br  |  direcao@fait.edu.br  |  (15)3526-8888  /  (15)3526-7231 (fax)

Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus
FDDJ  |  São Paulo-SP

www.damasio.com.br  |  diretoria.academica@damasio.com.br

(11)3164-6633  /  (11)3164-6633 (fax)

Faculdade de Educação de Guaratinguetá
FACEG  |  Guaratingueta-SP

www.oge.edu.br  |  faceg@oge.edu.br  |  (12)3125-2911  /  (12)3123-3123 (fax)

Faculdade de Educação  
e Ciências Gerenciais de Indaiatuba
FECGI  |  Indaiatuba-SP

www.unopec.com.br  |  imprensa@faj.br  |  (19)3936-5040

Faculdade de Educação e Ciências Gerenciais de Sumaré
FECGS  |  Sumaré-SP

www.seufuturonapratica.com.br  |  amarilzagacad@polisumare.com.br

(19)3873-4028  /  (19)3883-6076 (fax)

Faculdade de Educação Física de Barra Bonita
FAEFI  |  Barra Bonita-SP

www.funbbe.br  |  prof.nono@funbbe.br  |  (14)3604-1200  /  (14)3604-1200 (fax)

Faculdade de Enfermagem  
do Hospital Israelita Albert Einstein
FEHIAE  |  São Paulo-SP

www.einstein.br  |  facenf@einstein.br  |  (11)2151-6808  /  (11)2151-6894 (fax)

Faculdade de Engenharia de Sorocaba
FACENS  |  Sorocaba-SP

www.facens.br  |  meire@facens.br  |  (15)3238-1188  /  (15)3238-1188 (fax)
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Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Penápolis
FAFIPE  |  Penápolis-SP

www.funepe.edu.br  |  funepe@funepe.edu.br

(18)3654-7690  /  (18)3654-7690 (fax)

Faculdade de Jaguariúna
FAJ  |  Jaguariúna-SP

www.faj.br  |  imprensa@faj.br  |  (19)3837-8800  /  (19)3837-8800 (fax)

Faculdade de Mirandópolis
FAM  |  Mirandópolis-SP

www.uniesp.edu.br/mirandopolis  |  mantenedora@uniesp.edu.br

(18)3701-9110  /  (18)3701-9110 (fax)

Faculdade de Monte Alto
FMA  |  Monte Alto-SP

www.fan.edu.br  |  iema@terra.com.br  |  (16)3242-7399  /  (16)3242-1213 (fax)

Faculdade de Primavera
CESPRI  |  Rosana-SP

www.cespri.com.br  |  larissa@cespri.com.br  |  (18)3284-1600  /  (18)3284-2015 (fax)

Faculdade de São Bernardo do Campo
FASB  |  São Bernardo do Campo-SP

www.fasb.com.br  |  compras@fasb.com.br  |  (11)4123-1469  /  (11)4335-4875 (fax)

Faculdade de São José dos Campos
FIA  |  São José dos Campos-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  ricardo.pereira@unianhanguera.edu.br

(11)3933-1463

Faculdade de Tecnologia César Lattes
FATECEL  |  Itu-SP

www.faclattes.edu.br  |  academico@faclattes.edu.br

(11)4023-2746  /  (11)4022-2746 (fax)

Faculdade de Tecnologia Ciências e Educação
FATECE  |  Pirassununga-SP

www.fatece.edu.br  |  priscila@fatece.edu.br  |  (19)3561-1543  /  (19)3561-8486 (fax)

Faculdade de Tecnologia de Garça
FATECGARCA  |  Garça-SP

fatecgarca.edu.br  |  fatec.garca@uol.com.br  |  (14)3471-4723  /  (14)3471-4723 (fax)
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Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba
FATEC-ID  |  Indaiatuba-SP

www.fatecIndaiatuba.edu.br  |  silma@fatecIndaiatuba.edu.br

(19)3885-1923  /  (19)3834-8981 (fax)

Faculdade de Tecnologia de Jahu
FATEC-JAHU  |  Jau-SP

www.centropaulasouza.com.br  |  estagios@fatecjahu.edu.br

(14)3622-8280  /  (14)3622-8280 (fax)

Faculdade de Tecnologia de São Vicente
FATEF  |  São Vicente-SP

www.fortec.edu.br  |  fatef@fortec.edu.br  |  (13)3467-6776  /  (13)3467-6776 (fax)

Faculdade de Tecnologia Dom Amaury Castanho
FATEC ITU  |  Itu-SP

www.fatecitu.edu.br  |  assessoriafatecitu@gmail.com 

(11)4013-5083  /  (11)4013-5083 (fax)

Faculdade de Tecnologia em Hotelaria, Gastronomia  
e Turismo de São Paulo
HOTEC  |  São Paulo-SP

www.hotec.com.br  |  coord_pedagogica@hotec.com.br

(11)3246-2888  /  (11)3246-2888 (fax)

Faculdade de Tecnologia Eniac-FAPI
ENIAC  |  Guarulhos-SP

www.eniac.com.br  |  ruy@eniac.com.br  |  (11)2472-5500  /  (11)2472-5500 (fax)

Faculdade de Tecnologia Impacta
FIT  |  São Paulo-SP

www.impacta.edu.br  |  avelina@impacta.com.br  |  (11)5585-9488  /  (11)5585-9488 (fax)

Faculdade de Tecnologia IPEP de Campinas
FATEC CAMPINAS  |  Campinas-SP

www.ipep.edu.br  |  diretoria.institucional@ipep.com.br

(19)3737-3270  /  (19)3737-3274 (fax)

Faculdade de Tecnologia Jardim
FATEJ  |  Santo André-SP

www.fatej.edu.br  |  fatej@fatej.edu.br  |  (11)4992-3822  /  (11)4436-6489 (fax)
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Faculdade de Tecnologia Oswaldo Cruz
FATEC OSWALDO CRUZ  |  São Paulo-SP

www.oswaldocruz.br/centrotecnologico  |  diro.nishida@oswaldocruz.br

(11)3824-3660  /  (11)3824-3660 (fax)

Faculdade de Tecnologia Prof. Luiz Rosa
FATEC PROF LUIZ ROSA  |  Jundiai-SP

www.luizrosa.edu.br  |  admrosa@luizrosa.edu.br  |  (11)4583-1600  /  (11)4583-1006 (fax)

Faculdade de Tecnologia Radial Santo André
FATEC  RADIAL  |  Santo André-SP

www.estacio.br  |  (11)4932-2000

Faculdade de Tecnologia São Francisco
FATESF  |  Jacareí-SP

www.fatesf.edu.br  |  (12)3955-3380  /  (12)3955-3380 (fax)

Faculdade de Tecnologia Zona Leste
FATEC ZL  |  São Paulo-SP

www.fateczl.edu.br  |  dir.fateczonaleste@centropaulasouza.sp.gov.br

(11)2045-4002  /  (11)2045-4023 (fax)

Faculdade Dehoniana
DEHONIANA  |  Taubaté-SP

www.dehoniana.org.br  |  dehoniana@uol.com.br  |  (12)3632-7830  /  (12)3632-7830 (fax)

Faculdade do Clube Náutico Mogiano
FCNM  |  Mogi das Cruzes-SP

www.nautico.edu.br  |  nautico@nautico.edu.br  |  (11)4791-7100  /  (11)4791-7119 (fax)

Faculdade do Instituto Nacional de Pós-Graduação  
de São José dos Campos
FACULDADE INPG - SJC  |  São José dos Campos-SP

www.inpg.com.br  |  arlete.sjcampos@inpg.com.br  |  (12)3932-1070  /  (12)3913-5856 (fax)

Faculdade do Interior Paulista
FIP  |  Barra Bonita-SP

www.funbbe.br  |  prof.erika@funbbe.br  |  (14)3604-1200  /  (14)3604-1200 (fax)

Faculdade Doutor Francisco Maeda
FAFRAM  |  Ituverava-SP

www.feituverava.com.br  |  fafram@feituverava.com.br

(16)3839-6014  /  (16)3839-6014 (fax)
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Faculdade Eça de Queiros
FACEQ  |  Jandira-SP

www.faceq.edu.br  |  mauro@faceq.edu.br  |  (11)4081-8400  /  (11)4619-6987 (fax)

Faculdade ENIAC
ENIAC  |  Guarulhos-SP

www.eniac.com.br  |  assessoria@eniac.com.br  |  (11)2472-5500  /  (11)2472-5500 (fax)

Faculdade ESPA
ESPA  |  Guarulhos-SP

www.espa.edu.br  |  coracao@espa.edu.br  |  (11)2087-7090  /  (11)2087-7090 (fax)

Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos
FAESO  |  Ourinhos-SP

www.faeso.edu.br  |  josianemarques@faeso.edu.br

(14)3302-5000  /  (14)3326-9109 (fax)

Faculdade Euro-Panamericana  
de Humanidades e Tecnologias
EUROPAN  |  Cotia-SP

www.estacio.br  |  jmarmo@radial.br  |  (11)5212-6121  /  (11)5212-6101 (fax)

Faculdade Flamingo
FAFLA  |  São Paulo-SP

www.Faculdadeflamingo.com.br  |  acaocidada@grupoflamingo.com 

(11)2117-4500  /  (11)2117-4500 (fax)

Faculdade Ined Jundiai
INED  |  Jundiaí-SP

www.Faculdadeined.com.br  |  (11)2152-8000

Faculdade Inesp - Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa
INESP  |  Jacareí-SP

www.inesp.edu.br  |  inesp@inesp.edu.br  |  (12)3962-2800  /  (12)3951-9524 (fax)

Faculdade Interativa de Sumaré
FIA  |  Sumaré-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  ricardo.pereira@unianhanguera.edu.br  |  (19)3873-5871

Faculdade Jaboticabal
FAJAB  |  Jaboticabal-SP

www.fajab.com.br  |  jcgabriel4@hotmail.com  |  (16)3202-3844  /  (16)3203-2435 (fax)
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Faculdade Mario Schenberg
FMS  |  Cotia-SP

www.fms.edu.br/  |  informacoes@fms.edu.br  |  (11)4613-6200  /  (11)4702-2142 (fax)

Faculdade Método de São Paulo
FAMESP  |  São Paulo-SP

www.famesp.com.br  |  ligia@famesp.com.br  |  (11)5074-1010  /  (11)5074-1010 (fax)

Faculdade Módulo Paulista
FMP  |  São Paulo-SP

www.Faculdademodulo.com.br  |  wagner@Faculdademodulo.com.br

(11)3670-7070  /  (11)3670-7070 (fax)

Faculdade Montessori de Ibiúna
FMI  |  Ibiúna-SP

www.fmi.edu.br  |    |  (15)3248-1850  /  (11)5543-1711 (fax)

Faculdade Mundial
FM  |  São Paulo-SP

www.Faculdademundial.com.br  |  secretaria@Faculdademundial.com.br  |  (11)3266-5944

Faculdade Municipal de Dois Córregos
Dois Córregos-SP

(14)3652-5855

Faculdade Network - Nova Odessa
NWK  |  Nova Odessa-SP

www.network.edu.br  |  diretoriageral@nwk.edu.br

(19)3466-2527  /  (19)3466-4226 (fax)

Faculdade Paulista de Artes - FPA
FPA  |  São Paulo-SP

www.fpa.art.br  |  vera.fpa@terra.com.br  |  (11)3287-4455  /  (11)3287-4455 (fax)

Faculdade Peruibe
FP  |  Peruíbe-SP

www.Faculdadeperuibe.com.br  |  scelisul@scelisul.com.br  |  (13)3456-3055

Faculdade Politécnica de Campinas
POLICAMP  |  Campinas-SP

www.policamp.edu.br  |  imprensa@faj.br  |  (19)3756-2300  /  (19)3756-2300 (fax)
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Faculdade Ranchariense
FRAN  |  Rancharia-SP

www.fran.edu.br  |  fran@fran.edu.br  |  (18)3265-5100  /  (18)3265-5038 (fax)

Faculdade Santa Marcelina
FASM  |  São Paulo-SP

www.fasm.edu.br  |  fasm@fasm.edu.br  |  (11)3824-5800  /  (11)3824-5818 (fax)

Faculdade São Sebastião
FASS  |  São Sebastião-SP

www.fass.edu.br  |  patriciaguilherme@iess.edu.br  |  (12)3892-5191  /  (12)3892-5191 (fax)

Faculdade SENAI
SENAI  |  São Bernardo do Campo-SP

www.sp.senai.br/meioambiente  |  senaimarioamato@sp.senai.br

(11)4109-9499  /  (11)4351-6985 (fax)

Faculdade SENAI de São Paulo
SENAI  |  São Paulo-SP

www.sp.senai.br  |  marcelo.costa@sp.senai.br  |  (11)3361-3787  /  (11)3361-3787 (fax)

Faculdade Sudoeste Paulista
FSP  |  Avaré-SP

www.fspnet.com.br  |  fsp@fspnet.com.br  |  (14)3732-5020  /  (14)3732-5020 (fax)

Faculdade Taboão da Serra
FTS  |  Taboão da Serra-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  sergio.leal@unianhanguera.edu.br

(11)4788-7978  /  (11)4788-7978 (fax)
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Faculdade Unida de Suzano
UNISUZ  |  Suzano-SP

www.unisuz.com.br  |  nazih@uol.com.br  |  (11)4746-7300  /  (11)4746-7300 (fax)

Faculdades Associadas de Cotia
FAAC  |  Cotia-SP

www.estaciouniradial.edu.br  |  arodrigues@radial.br

(11)4616-0770  /  (11)4616-0770 (fax)

Faculdades da Fundação de Ensino de Mococa
FAFEM  |  Mococa-SP

www.fafem.com.br  |  comunica@fafem.com.br  |  (19)3656-5516  /  (19)3656-5516 (fax)

Faculdades de Dracena
UNIFADRA  |  Dracena-SP

www.fundec.edu.br  |  secretaria@fundec.edu.br  |  (18)3821-9000  /  (18)3821-9001 (fax)

Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo
TOLEDO  |  Presidente Prudente-SP

www.unitoledo.br  |  toledo@unitoledo.br  |  (18)3901-4000  /  (18)3901-4009 (fax)

Faculdades Integradas Claretianas
FIC  |  Rio Claro-SP

www.claretianas.br  |  irani@claretianas.br  |  (19)3526-6000  /  (19)3534-6060 (fax)

Faculdades Integradas Coração de Jesus
FAINC  |  Santo André-SP

www.fainc.com.br  |  ivone@fainc.com.br  |  (11)4433-7477  /  (11)4433-7476 (fax)

Faculdades Integradas de Itapetininga
FII-FKB  |  Itapetininga-SP

www.fkb.br  |  fii@fkb.br  |  (15)3376-9300  /  (15)3376-9300 (fax)

Faculdades Integradas de Jaú
FIJ  |  Jaú-SP

www.fjaunet.com.br  |  secretariaintegradas@fjaunet.com.br

(14)2104-3366  /  (14)2104-3301 (fax)

Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul
FUNEC  |  Santa Fé do Sul-SP

www.funecSantafe.edu.br  |  fisadir@funecSantafe.edu.br

(17)3641-9002  /  (17)3641-9005 (fax)
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Faculdades Integradas de Valinhos
FAV  |  Valinhos-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  adriana.camargo@unianhanguera.edu.br

(19)3869-5833  /  (19)3869-5833 (fax)

Faculdades Integradas do Vale do Ribeira
FIVR  |  Registro-SP

www.scelisul.com.br  |  scelisul@scelisul.com.br  |  (13)3828-2840  /  (13)3828-2870 (fax)

Faculdades Integradas Fafibe
FAFIBE  |  Bebedouro-SP

www.fafibe.br  |  fafibe@fafibe.br  |  (17)3344-7100  /  (17)3344-7101 (fax)

Faculdades Integradas Interamericanas
FAITER  |  São Paulo-SP

www.oswaldocruz.br  |  paoliello@oswaldocruz.br  |  (11)3824-3660  /  (11)3824-3660 (fax)

Faculdades Integradas IPEP
FIPEP  |  São Paulo-SP

www.ipep.edu.br  |  direcao.fipep@ipep.edu.br  |  (11)3293-3559  /  (11)3293-3564 (fax)

Faculdades Integradas Maria Imaculada
FIMI  |  Piracicaba-SP

www.Mariaimaculada.br  |  romildo@Mariaimaculada.br

(19)3861-4066  /  (19)3861-4066 (fax)

Faculdades Integradas Padre Albino
FIPA  |  Catanduva-SP

fundacaopadrealbino.org.br  |  atendimento@fipa.com.br

(17)3531-3771  /  (17)3531-3771 (fax)

Faculdades Integradas Rio Branco
FRB  |  São Paulo-SP

www.riobrancofac.edu.br  |  diretoriageral@riobrancofac.edu.br

(11)3879-3128  /  (11)3611-7410 (fax)

Faculdades Integradas Rui Barbosa
FIRB  |  Andradina-SP

www.firb.br  |  assped@firb.br  |  (18)3722-7788  /  (18)3722-2602 (fax)

Faculdades Integradas Teresa D´Ávila
FATEA  |  Lorena-SP

www.fatea.br  |  secretaria-fatea@fatea.br  |  (12)3153-2888  /  (12)3153-2688 (fax)
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Faculdades Integradas Torricelli
FIT  |  Guarulhos-SP

www.torricelli..edu.br  |  nesc@torricelli.edu.br  |  (11)2107-4318  /  (11)2107-4317 (fax)

Faculdades Oswaldo Cruz
FOC  |  São Paulo-SP

www.oswaldocruz.br  |  moacyr.silva@oswaldocruz.br  |  11 38243660  /  11 38243660 (fax)

Faculdade João Paulo II
FAJOPA  |  Marilia-SP

www.fajopa.edu.br  |  coord.filosofia@fajopa.edu.br  |  (14)3414-1965  /  (14)3414-1965 (fax)

Faculdade de Americana
FAM  |  Americana-SP

www.fam.br  |  silmara@fam.br  |  (19)3478-2449  /  (19)3478-2449 (fax)

Faculdade de Pindamonhangaba
FAPI  |  Pindamonhangaba-SP

www.fapi.br  |  comunicacao@fapi.br  |  (12)3648-8323  /  (12)3648-8324 (fax)

Faculdades Integradas de Santo André
FEFISA  |  Santo André-SP

www.fefisa.com.br  |  info@fefisa.com.br  |  (11)4451-0700  /  (11)4452-2435 (fax)

Fundação Armando Alvares Penteado
FAAP  |  São Paulo-SP

www.faap.br  |  faapsocial2@faap.br  |  (11)3662-7000  /   (fax)

Instituto de Ensino Superior de Bauru
IESB  |  Bauru-SP

www.iesbpreve.com.br  |  atendimento@iesbpreve.com.br

(14)4009-8800  /  (14)4009-8811 (fax)
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Institudo Educacional do Estado de São Paulo
UNIESP GUARUJÁ  |  Guarujá-SP

www.uniesp.edu.br/guaruja  |  roselaine.teodoro@uniesp.edu.br

(13)3355-4855  /  (13)3383-8273 (fax)

Instituição de Ensino São Francisco
IESF  |  Mogi-Guaçu-SP

www.sfrancisco.com.br  |  iesf@sfrancisco.com.br  |  (19)3841-6405  /  (19)3831-7770 (fax)

Instituição Toledo de Ensino
ITE  |  Bauru-SP

www.ite.edu.br  |  ite@ite.edu.br  |  (14)2107-5000  /  (14)2107-5005 (fax)

Instituto Adventista de Ensino
UNASP  |  Engenheiro Coelho-SP

www.unasp.edu.br  |  ester.azevedo@@unasp.edu.br

(19)3858-5300  /  (19)3858-5300 (fax)

Instituto de Ensino de Rio Claro e Representações Ltda
INED  |  Rio Claro-SP

www.Faculdadeined.com.br  |  elianar@sistemained.com.br

(19)3533-7073  /  (19)3533-6676 (fax)

Instituto de Ensino Superior COC
COC  |  Ribeirão Preto-SP

www.Faculdadescoc.edu.br  |  lilianpadua@coc.com.br

(16)3603-9982  /  (16)3603-9942 (fax)

Instituto de Ensino Superior de Itapira
IESI  |  Itapira-SP

www.iesi.edu.br  |  iesi@unip.br  |  (19)3863-5510  /  (19)3863-5595 (fax)

Instituto Educacional do Estado de São Paulo
IESP  |  Diadema-SP

www.uniesp.edu.br/diadema  |  (11)4056-5651

Instituto Itapetiningano de Ensino Superior
IIES  |  Itapetininga-SP

www.iies.edu.br  |  Faculdadeiies@gmail.com  |  (15)3275-8700  /  (15)3275-8700 (fax)

Instituto Superior de Educação de São Paulo
SINGULARIDADES/ISESP  |  São Paulo-SP

www.singularidades.com.br  |  singularidades@singularidades.com.br

(11)3034-5445  /  (11)3034-5445 (fax)
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Instituto Superior de Educação Orígenes Lessa
ISEOL  |  Lençois Paulista-SP

www.facol.br  |  secretaria@facol.br  |  (14)3269-3939  /  (14)3263-4544 (fax)

Instituto Superior de Educação Santa Marina
ISESM  |  São Paulo-SP

www.Santamarina.edu.br  |  Santamarina@Santamarina.edu.br

(11)2296-2400  /  (11)2296-2400 (fax)

Instituto Superior de Educação Vera Cruz
ISE VERA CRUZ  |  São Paulo-SP

www.iseveracruz.edu.br  |  cevec@veracruz.edu.br  |  (11)3838-5999  /  (11)3838-5998 (fax)

Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior  
`Dr. Aristides de Carvalho Schlobach`
ITES  |  Taquaritinga-SP

www.ites.com.br  |  ites_tq@yahoo.com.br  |  (16)3253-8200  /  (16)3253-8200 (fax)

LFG Campinas
LFG  |  Campinas-SP

www.lfg.com.br  |  (19)3722-1060

Trevisan Escola de Negócios
TREVISAN  |  São Paulo-SP

www.trevisan.edu.br  |  atendimento@trevisan.edu.br  |  (11)3138-5218  /  (11)3138-5130 (fax)

União Brasileira Educacional
UNIBR  |  São Vicente-SP

www.unibr.com.br  |  spadilha@unibr.com.br  |  (13)3569-8200  /  (13)3569-8215 (fax)

União das Faculdades dos Grandes Lagos
UNILAGO  |  São José do Rio Preto-SP

www.unilago.com.br  |  unilago@unilago.com.br  |  (17)3354-6000  /  (17)3354-6000 (fax)

UNIESP de Presidente Prudente
UNIESP  |  Presidente Prudente-SP

www.uniesp.edu.br/prudente/  |  (18)3918-4700  /  (18)3918-4700 (fax)

Universidade Anhanguera Uniderp  
- Pólo Pindamonhangaba
FPD  |  Pindamonhangaba-SP

www.unianhanguera.edu.br  |  secretariadiretoria@unianhanguera.edu.br  |  (12)3648-2661 
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Universidade Anhembi Morumbi
São Paulo-SP

www.anhembi.br  |  reitor@anhembi.br  |  (11)3847-3000  /  (11)3841-9547 (fax)

Universidade Braz Cubas
UBC  |  Mogi das Cruzes-SP

www.brazcubas.br  |  gabinete@brazcubas.br  |  0800 196144  /  (11)4790-3844 (fax)

Universidade Camilo Castelo Branco
UNICASTELO  |  São Paulo-SP

www.unicastelo.br  |  mararegina@unicastelo.br

(11)2070-0213  /  (11)2070-0212 (fax)

Universidade Cidade de São Paulo
UNICID  |  São Paulo-SP

www.cidadesp.edu.br  |  estagio@cidadesp.edu.br  |  (11)2178-1390  /  (11)2941-3660 (fax)

Universidade Cruzeiro do Sul
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL  |  São Paulo-SP

www.cruzeirodosul.edul.br  |  aila.figueiredo@cruzeirodosul.edu.br

(11)2037-5758  /  (11)2037-5845 (fax)

Universidade de Franca
UNIFRAN  |  Franca-SP

www.unifran.br  |  reitoria@unifran.br  |  (16)3711-8888  /  (16)3711-8847 (fax)

Universidade de Mogi das Cruzes
UMC  |  Mogi das Cruzes-SP

www.umc.br  |  reitoria@umc.br  |  (11)4798-7072  /  (11)4799-1569 (fax)

Universidade de Ribeirão Preto
UNAERP  |  Ribeirão Preto-SP

www.unaerp.br  |  vbonini@unaerp.br  |  (16)3603-7000  /  (16)3603-7020 (fax)

Universidade de Santo Amaro
UNISA  |  São Paulo-SP

www.unisa.br  |  marketing@unisa.br  |  (11)2141-8550  /  (11)2141-8561 (fax)

Universidade de Sorocaba
UNISO  |  Sorocaba-SP

www.uniso.br  |  uniso@uniso.br  |  (15)2101-7000  /  (15)2101-7112 (fax)
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Universidade do Grande ABC
UNIABC  |  Santo André-SP

www.uniabc.br  |  reitoria@uniabc.br  |  (11)4991-9800  /  (11)4991-9818 (fax)

Universidade do Oeste Paulista
UNOESTE  |  Presidente Prudente-SP

www.unoeste.br  |  unoeste@apec.unoeste.br  |  (01)8322-9101  /  (01)8322-9101 (fax)

Universidade Guarulhos
UNG  |  Guarulhos-SP

www.ung.br  |  lenakruger@gmail.com  |  (11)2409-9222  /  (11)2440-2030 (fax)

Universidade Ibirapuera
UNIB  |  São Paulo-SP

www.ibirapuera.br  |  nucai@ibirapuera.br  |  (11)5694-7940  /  (11)5091-1108 (fax)

Universidade Metropolitana de Santos
UNIMES  |  Santos-SP

www.unimes.br  |  reitoria@unimes.br  |  (13)3226-3400  /  (13)3226-3408 (fax)

Universidade Sagrado Coração
USC  |  Bauru-SP

www.usc.br  |  marcello.zanluchi@usc.br  |  (14)2107-7000  /  (14)2107-7325 (fax)

Universidade Santa Cecília
UNISANTA  |  Santos-SP

www.uniSanta.br  |  vasques@uniSanta.br  |  (13)3202-7100  /  (13)3202-7160 (fax)

VERIS Faculdades
VEFA  |  Sorocaba-SP

www.veris.com.br  |  adilson.rocha@veris.edu.br  |  (15)3412-4300  /  (15)2102-6644 (fax)



SUL



Um ato de bondade é  
sempre um ato de justiça

Jorge Angel Livraga

1 vez

Participou do Dia:

2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes
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Paraná

Centro Universitário Curitiba
UNICURITIBA  |  Curitiba-PR

www.uniCuritiba.edu.br  |  reitoria@unicuritba.edu.br

(41)3213-8700  /  (41)3213-8700 (fax)

Centro Universitário de Maringá
CEUMAR  |  Maringá-PR

www.cesumar.br  |  wilsonf@cesumar.br  |  (44)3027-6360  /  (44)3027-6360 (fax)

Centro Universitário Filadélfia
UNIFIL  |  Londrina-PR

www.unifil.br  |  jteofilo@filadelfia.br  |  (43)3375-7400  /  (43)3375-7412 (fax)

Centro Universitário Franciscano do Paraná
FAE  |  Curitiba-PR

www.fae.edu  |  (41)2105-4197  /  (41)1210-5408 (fax)

Faculdade Anchieta
FAESP  |  Curitiba-PR

www.faesppr.edu.br  |  faesp@faesppr.edu.br  |  (41)3346-4548  /  (41)3346-4548 (fax)

Faculdade Anglo-Americano
FAA  |  Foz do Iguaçu-PR

www.angloamericano.com.br  |  faafi@angloamericano.com.br

(45)3028-3232  /  (45)3524-2100 (fax)

Faculdade Campo Real
Guarapuava-PR

www.camporeal.edu.br  |  diretor@camporeal.edu.br

(42)3621-5200  /  (42)3621-5200 (fax)

Faculdade CBES - Colégio Brasileiro de Estudos Sistêmicos
CBES  |  Curitiba-PR

www.cbes.edu.br  |  tadeu.diretoria@cbes.edu.br  |  (41)3544-6670  /  (41)3544-6629 (fax)

Faculdade Cidade Verde
FCV  |  Maringá-PR

www.fcv.edu.br  |  fcv@fcv.edu.br  |  (44)3028-4416  /  (44)3028-4416 (fax)
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Faculdade Cristo Rei
FACCREI  |  Cornélio Procópio-PR

www.faccrei.edu.br  |  diretoria@faccrei.edu.br  |  (43)3524-3301  /  (43)3524-3301 (fax)

Faculdade da Fronteira
FAF  |  Barracão-PR

www.faf.edu.br  |  comunicacao.faf@faf.edu.br  |  (49)3644-1684  /  (49)3644-1684 (fax)

Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras
FACEL  |  Curitiba-PR

www.facel.com.br  |  facel@facel.com.br  |  (41)3324-1115  /  (41)3324-1115 (fax)

Faculdade de Agronegócio de Paraíso do Norte
FAPAN  |  Paraíso do Norte-PR

www.fapanpr.edu.br  |  fapan@fapanpr.edu.br  |  (44)3431-1212  /  (44)3431-2211 (fax)

Faculdade de Apucarana
FAP  |  Apucarana-PR

www.fap.com.br  |  fap@fap.com.br  |  (43)3033-8900  /  (43)3033-8900 (fax)

Faculdade de Ciências Educacionais e Sistemas Integrados
FACESI  |  Ibipora-PR

www.facesi.edu.br  |  facesi@facesi.edu.br  |  (43)3258-7991  /  (43)3258-7991 (fax)

Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas do Paraná
FACET  |  Curitiba-PR

www.facet.br  |  facet@facet.br  |  (41)3223-6860  /  (41)3223-6860 (fax)

Faculdade de Pato Branco
FADEP  |  Pato Branco-PR

www.fadep.br  |  fadep@fadep.br  |  (46)3220-3000  /  (46)3220-3000 (fax)

Faculdade de Pinhais
FAPI  |  Pinhais-PR

www.fapi-pinhais.edu.br  |  protocolo@fapi-pinhais.com.br

(41)3667-6000  /  (41)3667-6000 (fax)

Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí
UCP FATEC  |  Ivaiporã-PR

www.ucpparana.edu.br  |  financeiroivaipora@ucpparana.edu.br

(43)3472-0201  /  (43)3472-0201 (fax)
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Faculdade de Tecnologia Hererro
FATEC  |  Curitiba-PR

www.herrero.com.br  |  infocursos@herrero.com.br  |  (41)3016-1930  /  (41)3026-8411 (fax)

Faculdade de Tecnologia Inesul do Paraná
FIPAR  |  Curitiba-PR

www.inesulfipar.edu.br  |  pedagogia.geral@inesul.edu.br

(41)3521-5375  /  (41)3521-5356 (fax)

Faculdade Dinâmica das Cataratas
UDC  |  Foz do Iguaçu-PR

www.udc.edu.br  |  udc@udc.edu.br  |  (45)3523-6900  /  (45)3523-6900 (fax)

Faculdade do Norte Pioneiro
FANORPI  |  Santo Antônio da Platina-PR

www.fanorpi.com.br  |  ester@fanorpi.com.br  |  (43)3534-4177  /  (43)3534-4177 (fax)

Faculdade Dom Bosco
FDB  |  Curitiba-PR

www.dombosco.com.br  |  acad-Faculdade@dombosco.com.br  |  (41)3213-5200

Faculdade Educacional de Colombo
FAEC  |  Colombo-PR

www.faecpr.edu.br  |  direcao@faecpr.edu.br  |  (41)3621-0505  /  (41)3621-0505 (fax)

Faculdade Educacional de Cornélio Procópio
FACED  |  Cornélio Procópio-PR

www.faccrei.edu.br  |  diretoria@faccrei.edu.br  |  (43)3524-3301  /  (43)3524-3301 (fax)

Faculdade Educacional de Dois Vizinhos
FAED  |  Dois Vizinhos-PR

www.unisep.edu.br  |  unisep@unisep.edu.br  |  (46)3536-1005  /  (46)3536-1005 (fax)

Faculdade Educacional de Medianeira
UDC MEDIANEIRA  |  Medianeira-PR

www.udc.edu.br/udcmedianeira  |  udcmedianeira@udc.edu.br

 (45)3264-3050  /  (45)3264-4725 (fax)

Faculdade Evangélica do Paraná
FEPAR  |  Curitiba-PR

www.fepar.edu.br  |  fepar@fepar.edu.br  |  (41)3240-5500  /  (41)3240-5537 (fax)
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Faculdade Guairacá
Guarapuava-PR

www.Faculdadeguairaca.edu.br  |  guairaca@Faculdadeguairaca.com.br

(42)3622-2000  /  (42)3622-2000 (fax)

Faculdade Guarapuava
FG  |  Guarapuava-PR

www.Faculdadesguarapuava.br  |  diretoriageral@unigua.edu.br

(42)3621-7000  /  (42)3621-7020 (fax)

Faculdade Ingá
UNINGÁ  |  Maringá-PR

www.uninga.br  |  uninga@uninga.br  |  (44)3031-5009  /  (44)3031-5009 (fax)

Faculdade Integrada das Cataratas - Campus II
FIC  |  Foz do Iguaçu-PR

www.udc.edu.br  |  udc@udc.edu.br  |  (45)3520-1900

Faculdade Integradas do Vale do Iguaçu
UNIGUAÇU  |  União da Vitória-PR

www.uniguacu.edu.br  |  jrd_assessoria@uniguacu.edu.br

(42)3522-6192  /  (42)3522-6192 (fax)

Faculdade Integrado de Campo Mourão
Campo Mourão-PR

www.grupointegrado.br  |  direcao.ensino@grupointegrado.br

(44)3518-2500  /  (44)3518-2500 (fax)

Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná
FACINOR  |  Loanda-PR

www.facinor.br  |  facinor@facinor.br  |  (44)3425-1037  /  (44)3425-1037 (fax)

Faculdade Luterana Rui Barbosa
FALURB  |  Marechal Cândido Rondon-PR

www.falurb.edu.br  |  falurb@falurb.edu.br  |  (45)3254-2175  /  (45)3254-2175 (fax)

Faculdade Maringá
CESPAR  |  Maringá-PR

www.FaculdadesMaringá.br  |  FaculdadesMaringá@FaculdadesMaringá.br

(44)3027-1100  /  (44)3027-1200 (fax)

Faculdade Mater Dei
FMD  |  Pato Branco-PR

www.materdei.edu.br  |  facmater@whiteduck.psi.br

(46)2101-8200  /  (46)2101-8200 (fax)
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Faculdade Metropolitana de Maringá
UNIFAMMA  |  Maringá-PR

www.unifamma.edu.br  |  unifamma@unifamma.edu.br

(44)2101-5550  /  (44)2101-5590 (fax)

Faculdade Missioneira do Paraná
FAMIPAR  |  Cascavel-PR

www.famipar.edu.br  |  famipar@terra.com.br  |  (45)3226-1340  /  (45)3226-1340 (fax)

Faculdade Modelo
FACIMOD  |  Curitiba-PR

www.facimod.com.br  |  pedagogia@facimod.com.br

(41)3226-4545  /  (41)3226-4545 (fax)

Faculdade Nacional de Educação  
e Ensino Superior do Paraná
FANEESP  |  Araucária-PR

www.faneesp.edu.br  |  apoio.direcao@faneesp.edu.br

 (41)3552-1300  /  (41)3552-1300 (fax)

Faculdade Norte Paranaense
UNINORTE  |  Londrina-PR

www.uninorte.edu.br  |  uninorte@uninorte.edu.br

(43)4009-4009  /  (43)4009-4009 (fax)

Faculdade Padre João Bagozzi
FACULDADE BAGOZZI  |  Curitiba-PR

www.Faculdadebagozzi.edu.br  |  Faculdade@bagozzi.com.br  |  (41)3521-2727

Faculdade Sul Brasil
FASUL  |  Toledo-PR

www.fasul.edu.br  |  coopex@fasul.edu.br  |  (45)3277-4000  /  (45)3277-4000 (fax)

Faculdade Tecnológica INESUL do Paraná
FIPAR  |  Curitiba-PR

www.inesulfipar.edu.br  |  tec.marketing@inesulfipar.edu.br  |  (41)3322-5375

Faculdade União das Américas
IES  |  Foz do Iguaçu-PR

www.uniamerica.br  |  direcao@uniamerica.br  |  (45)2105-9000

Faculdades do Centro do Paraná - Pitanga
UCP  |  Pitanga-PR

www.ucppitanga.edu.br  |  direcao@ucppitanga.edu.br  |  (42)3646-5555
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Faculdades Integradas `Espírita`
FIES  |  Curitiba-PR

www.unibem.br/  |  dirplanejamento@unibem.br  |  (41)3111-1717

Faculdades Integradas do Brasil
UNIBRASIL  |  Curitiba-PR

www.unibrasil.com.br  |  pesquisaextensao@unibrasil.com.br

(41)3361-4296  /  (41)3361-4200 (fax)

Faculdades Integradas do Vale do Ivaí
UNIVALE  |  Ivaipora-PR

www.univale.com.br  |  diretoria@univale.com.br  |  (43)3472-1414  /  (43)3472-1414 (fax)

Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba
FARESC  |  Curitiba-PR

www.Santacruz.br  |  Santacruz@Santacruz.br  |  (41)3248-0311  /  (41)3248-0311 (fax)

Faculdades OPET
OPET  |  Curitiba-PR

www.opet.com.br  |  opet@opet.com.br  |  (41)3028-2002  /  (41)3028-2002 (fax)

Faculdades Pequeno Príncipe
FPP  |  Curitiba-PR

www.Faculdadespequenoprincipe.edu.br  |  adrianne@fpp.edu.br

(41)3310-1500  /  (41)3310-1503 (fax)

Faculdades SPEI
FACSPEI  |  Curitiba-PR

www.spei.br  |  ailton@spei.br  |  (41)3321-3111  /  (41)3321-3112 (fax)

Grupo Educacional Uninter
UNINTER  |  Curitiba-PR

www.ceninter.com.br  |  ceninter@ceninter.com.br  |  (41)2102-3300  /  (41)2102-3300 (fax)

Instituto Adventista Paranaense
IAP  |  Ivatuba-PR

www.iap.org.br  |  secretariafap@iap.org.br  |  (44)3236-8000  /  (44)3236-8000 (fax)

Instituto de Ensino Superior de Foz do Iguaçu
IESFI  |  Foz do Iguaçu-PR

www.cesufoz.edu.br  |  direcao@cesufoz.br  |  (45)3520-1727  /  (45)3520-1727 (fax)
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Instituto de Ensino Superior de Londrina
INESUL  |  Londrina-PR

www.inesul.edu.br  |  direcaogeral@inesul.edu.br  |  (43)3379-2000  /  (43)3379-2000 (fax)

Instituto Educacional de Castro
INEC  |  Castro-PR

www.facastro.edu.br  |  facastro@facastro.edu.br  |  (42)3232-0743  /  (42)3232-0743 (fax)

Instituto Superior de Educação de Guaratuba 
/Faculdade do Litoral Paranaense
ISEPE  |  Guaratuba-PR

www.isepe.com.br  |  direcao@isepe.com.br  |  (41)3442-8500

União Educacional de Cascavel
UNIVEL  |  Cascavel-PR

www.univel.br  |  renato@univel.br  |  (45)3036-3636  /  (45)3036-3638 (fax)

União Norte Paranaense de Ensino
UNINORTE  |  Londrina-PR

www.uninorte.edu.br  |  extensao@uninorte.edu.br

(43)4009-4009  /  (43)4009-4000 (fax)

Universidade Paranaense
UNIPAR  |  Umuarama-PR

www.unipar.br  |  degeu@unipar.br  |  (44)3621-2821  /  (44)3621-2821 (fax)

Universidade Norte do Paraná
UNOPAR  |  Londrina-PR

www.unopar.br  |  reitoria@unopar.br  |  (43)3371-7700  /  (43)3371-7721 (fax)

Universidade Tuiuti do Paraná
UTP  |  Curitiba-PR

www.utp.br  |  gabinete@utp.br  |  (41)3331-7700  /  (41)3336-9357 (fax)



Responsabilidade Social  Nº 5

174

Centro Educacional São Camilo - Rio Grande do Sul
Porto Alegre-RS

www.saocamilo.br  |  ana@saocamilo.br  |  (11)3868-5192  /  (11)3868-5191 (fax)

Centro Universitário La Salle
UNILASALLE  |  Canoas-RS

www.unilasalle.edu.br  |  projetossociais@unilasalle.edu.br

51)3746-8500  /  (51)3476-8568 (fax)

Centro Universitário Metodista IPA
IPA  |  Porto Alegre-RS

www.metodistadosul.edu.br  |  direcao.geral@metodistadosul.edu.br

(51)3316-1200  /  (51)3316-9272 (fax)

Centro Universitário Ritter dos Reis
UNIRITTER  |  Porto Alegre-RS

www.uniritter.edu.br  |  propex@uniritter.edu.br  |  (51)3230-3323  /  (51)3230-3317 (fax)

Centro Universitário Univates
UNIVATES  |  Lajeado-RS

www.univates.br  |  Campus@univates.br  |  (51)3714-7000  /  (51)3714-7001 (fax)

Escola Superior de Propaganda  
e Marketing de Porto Alegre
ESPM -POA  |  Porto Alegre-RS

www.espm.br  |  graduacao-rs@espm.br  |  (51)3218-1300  /  (51)3218-1300 (fax)

Escolas e Faculdades QI
FACULDADE QI  |  Gravataí-RS

www.qi.com.br  |  roberta.bertoi@qi.com.br  |  (51)3042-0000  /  (51)3042-0000 (fax)

Faculdade Anhanguera de Caxias do Sul
FKA  |  Caxias do Sul-RS

www.unianhanguera.edu.br  |  (54)3223-3910  /  (54)3223-3910 (fax)

Faculdade Anhanguera de Passo Fundo
FPL  |  Passo Fundo-RS

www.anhanguera.edu.br  |  ose.sallum@unianhanguera.edu.br

(54)3045-1033  /  (54)3045-1033 (fax)

Rio Grande do Sul
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Faculdade Anhanguera do Rio Grande
UNIANHANGUERA  |  Rio Grande-RS

www.unianhanguera.edu.br  |  adriana.camargo@unianhanguera.edu.br  |  (53)3231-9680

Faculdade Antonio Meneghetti
AMF  |  São João do Polêsine-RS

www.Faculdadeam.edu.br  |  amf@Faculdadeam.edu.br 

(55)3289-1139  3289-1141  /  (55)3289-1081 (fax)

Faculdade Atlântico Sul de Pelotas
ATLANTICOSULPEL  |  Pelotas-RS

www.unianhanguera.edu.br  |  adriana.camargo@unianhanguera.edu.br  |  (11)4223-7821 

Faculdade da Serra Gaúcha
FSG  |  Caxias do Sul-RS

www.fsg.br  |  fsg@fsg.br  |  (54)2101-6000  /  (54)2101-6017 (fax)

Faculdade de Administração da Associação  
Brasiliense de Educação
FABE  |  Marau-RS

www.fabemarau.edu.br  |  elise.setti@fabemarau.edu.br

 (54)3342-8301  /  (54)3342-8337 (fax)

Faculdade de Direito de Santa Maria
FADISMA  |  Santa Maria-RS

www.fadisma.com.br  |  fadisma@fadisma.com.br

(55)3220-2500  /  (55)3220-2500 (fax)

Faculdade de Getúlio Vargas
FACULDADE IDEAU  |  Getúlio Vargas-RS

www.ideau.com.br  |  ideau@ideau.com.br  |  (54)3341-6600  /  (54)3341-6600 (fax)

Faculdade de Tecnologia FTEC
FTEC  |  Caxias do Sul-RS

www.ftec.com.br  |  claudiocx@databrasil.com.br  |  (54)3027-1300  /  (54)3027-4284 (fax)

Faculdade de Tecnologia La Salle - Estrela
LA SALLE  |  Estrela-RS

www.unilasalle.edu.br/estrela  |  naa.estrela@lasalle.edu.br  |  (51)3712-3604

Faculdade de Tecnologia Saint Pastous
FSP  |  Porto Alegre-RS

www.saintpastous.org.br  |  veralduarte@terra.com.br 

(51)3219-3699  /  (51)3219-3699 (fax)
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Faculdade de Tecnologia SENAC do Rio Grande do Sul
SENAC/RS  |  Porto Alegre-RS

www.senacrs.com.br  |  fatec_poa@senacrs.com.br  |  (05)1302-2104  /  (05)1302-2943 (fax)

Faculdade de Tecnologia SENAC Passo Fundo
SENAC PASSO FUNDO  |  Passo Fundo-RS

www.senacrs.com.br  |  senacpfundo@senacrs.com.br

(54)3313-4599  /  (54)3313-4599 (fax)

Faculdade de Tecnologia SENAC Pelotas
SENAC PELOTAS  |  Pelotas-RS

www.senacrs.com.br  |  fatecpelotas@senacrs.com.br

(53)3225-6918  /  (53)3225-6918 (fax)

Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre
FATEC SENAI POA  |  Porto Alegre-RS

www.senairs.org.br/Faculdade  |  Faculdadesenai@senairs.org.br

(51)3347-8400  /  (51)3347-8400 (fax)

Faculdade de Tecnologia TecBrasil
FTECBRASIL  |  Caxias do Sul-RS

www.ftecbrasil.com.br  |  claudiocx@databrasil.com.br  |  (54)3027-1300

Faculdade Dom Alberto
DOM ALBERTO  |  Santa Cruz do Sul-RS

www.domalberto.edu.br  |  direcaogeral@Faculdadedomalberto.com.br

(51)2106-6369  /  (51)2106-6354 (fax)

Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre
Porto Alegre-RS

www.faculdadedombosco.edu.br   |  sandrini@dombosco.net

(51)3361-6700  /  (51)3361-6700 (fax)

Faculdade Horizontina
FAHOR  |  Horizontina-RS

www.fahor.com.br  |  fahor@fahor.com.br  |  (55)3537-1614  /  (55)3537-1614 (fax)
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Faculdade Inedi
CESUCA  |  Cachoeirinha-RS

www.cesuca.com.br  |  direcao@inedi.com.br  |  (51)3396-1000  /  (51)3396-1047 (fax)

Faculdade Nossa Senhora de Fátima
FACULDADE FÁTIMA  |  Caxias do Sul-RS

www.fatimaeducacao.com.br  |  renato.silva@fatimaeducacao.com.br

(54)3535-7300  /  (54)3535-7328 (fax)

Faculdade São Francisco de Assis
UNIFIN  |  Porto Alegre-RS

www.unifin.com.br  |  unifin@unifin.com.br  |  (51)3014-1800  /  (51)3014-1800 (fax)

Faculdade Senac/RS
SENAC/RS  |  Porto Alegre-RS

www.senacrs.com.br  |  cpafacad@senacrs.com.br  |  (51)3212-4444  /  (51)3212-4444 (fax)

Faculdades Monteiro Lobato
FATO  |  Porto Alegre-RS

www.fato.edu.br  |  fato@monteirolobato.udu.br  |  (51)3287-8000  /  (51)3287-8000 (fax)

Instituição Educacional São Judas Tadeu de Porto Alegre
SJT  |  Porto Alegre-RS

www.saojudastadeu.com.br  |  graciela@saojudastadeu.com.br

(51)3340-7888  /  (51)3340-2568 (fax)

Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo
IESA  |  Santo Angelo-RS

www.iesanet.com.br  |  iesa@iesanet.com.br  |  (55)3313-1922  /  (55)3313-1745 (fax)

Universidade Católica de Pelotas
UCPEL  |  Pelotas-RS

www.ucpel.tche.br  |  ucpel@phoenix.ucpel.tche.br  |  (53)2128-8220  /   (fax)

Universidade da Região da Campanha
URCAMP  |  Bage-RS

www.urcamp.tche.br  |  urcamp@urcamp.tche.br  |  (53)3242-8244  /  (53)3242-8244 (fax)

Universidade da Região da Campanha - Campus Alegrete
URCAMP  |  Alegrete-RS

www.al.urcamp.tche.br  |  gabinete@al.urcamp.tche.br

(55)3422-3318  /  (55)3422-3318 (fax)
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Associação Educacional do Vale do Itajaí Mirim
ASSEVIM  |  Brusque-SC

www.assevim.edu.br  |  assevim@assevim.edu.br

(47)3044-9000  /  (47)3044-9001 (fax)

Centro Universitário de Brusque
UNIFEBE  |  Brusque-SC

www.unifebe.edu.br  |  reitoria@unifebe.edu.br

(47)3211-7000  /  (47)3211-7000 (fax)

Centro Universitário Leonardo Da Vinci
UNIASSELVI  |  Indaial-SC

www.uniasselvi.com.br  |  imprensa@asselvi.com.br

(47)3281-9000  /  (47)3281-9090 (fax)

CTV - Centro de Tecnologia  
do Vestuário de Blumenau - SENAI
SENAI - BLUMENAU  |  Blumenau-SC

www.sc.senai.br/blumenau  |  brunajr@sc.senai.br  |  (47)3321-9600  /  (47)3321-9600 (fax)

Faculdade  Estácio de Sá de Santa Catarina
FESSC  |  São José-SC

www.sc.estacio.br  |  direcao_geral@sc.estacio.br  |  (48)3381-8000  /  (48)3381-8068 (fax)

Faculdade Anhanguera de Joinville
IESVILLE  |  Joinville-SC

www.unianhanguera.edu.br  |  secdiredoria.Joinville@unianhanguera.edu.br

(47)3453-2828  /  (47)3453-2828 (fax)

Santa Catarina

Universidade de Cruz Alta
UNICRUZ  |  Cruz Alta-RS

www.unicruz.edu.br  |  reitoria@unicruz.edu.br

(55)3321-1646  /  (55)3321-1500 (fax)

Universidade Feevale
FEEVALE  |  Novo Hamburgo-RS

www.feevale.br  |  cesarat@feevale.br  |  (51)3586-8800  /  (51)3586-8836 (fax)

Universidade Luterana do Brasil
ULBRA  |  Canoas-RS

www.ulbra.br  |  marlizat@ulbra.br  |  (51)3477-9165  /  (51)3477-9165 (fax)
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Faculdade Anhanguera de Joinville - Unidade 2
FATESC  |  Joinville-SC

www.unianhanguera.edu.br  |  sofia.zimath@unianhanguera.edu.b

(47)3803-5509  /  (47)3426-3666 (fax)

Faculdade Cenecista de Joinville
FCJ  |  Joinville-SC

www.fcj.com.br  |  (47)3431-0900  /  (47)3431-0950 (fax)

Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis
FCSF  |  Florianópolis-SC

www.cesusc.edu.br  |  helis@cesusc.edu.br  |  (48)3239-2600

Faculdade de Tecnologia de Jaraguá do Sul
FATEJ  |  Jaraguá do Sul-SC

www.unianhanguera.edu.br  |  (47)2107-4700  /  (47)2107-4706 (fax)

Faculdade de Tecnologia SENAC Blumenau
FTS BLUMENAU  |  Blumenau-SC

www.sc.senac.br  |  anaelisa@sc.senac.br  |  (47)3035-9999  /  (47)3035-9999 (fax)

Faculdade de Tecnologia SENAC- Caçador
SENAC-CAÇADOR  |  Caçador-SC

www.sc.senac.br  |  cacador@sc.senac.br  |  (49)3563-0000  /  (49)3563-0000 (fax)

Faculdade de Tecnologia SENAC Chapecó
SENAC CHAPECÓ  |  Chapecó-SC

www.sc.senac.br  |  chapeco@sc.senac.br  |  (49)3361-5001  /  (49)3361-5009 (fax)
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Faculdade de Tecnologia SENAC Florianópolis
SENAC FLORIANÓPOLIS  |  Florianópolis-SC

www.sc.senac.br  |  Florianópolis@sc.senac.br  |  (48)3229-3209

Faculdade de Tecnologia SENAC São Miguel do Oeste
SENAC-SÃO MIGUEL DO OESTE  |  São Miguel do Oeste-SC

(49)3621-0055

Faculdade de Tecnologia SENAC Tubarão
CESSET  |  Tubarão-SC

www.sc.senac.br  |  tubarao@sc.senac.br  |  (48)3632-2428  /  (48)3632-2428 (fax)

Faculdade de Tecnologia SENAI Joinville
SENAI DE JOINVILLE  |  Joinville-SC

www.sc.senai.br  |  Joinville@Joinville.senai.br  |  (47)3441-7703  /  (47)3441-7740 (fax)

Faculdade Educacional do Vale do Itajaí-Mirim
FAVIM  |  Brusque-SC

www.assevim.com.br  |  assevim@assevim.com.br

(47)3044-9000  /  (47)3044-9001 (fax)

Faculdade Energia de Administração e Negócios
FEAN  |  Florianópolis-SC

www.Faculdadesenergia.com.br  |  andre.luiz@energia.com.br

(48)2107-5899  /  (48)2107-5899 (fax)

Faculdade Franciscana - FAE Blumenau
FF  |  Blumenau-SC

www.faeblumenau.edu.br  |  evandro.rocha@fae.edu

(47)21023570  /  (47)21023500 (fax)

Faculdade Guilherme Guimbala
FGG  |  Joinville-SC

www.ace.br  |  des@aceadm.com.br  |  (47)3026-4000  /  (47)3026-8301 (fax)

Faculdade Jangada
FJ  |  Jaraguá do Sul-SC

www.Faculdadejangada.com.br  |  academica@Faculdadejangada.com.br

(47)3275-0202  /  (47)3371-0202 (fax)

Faculdade Metropolitana de Blumenau
FAMEBLU  |  Blumenau-SC

www.grupouniasselvi.com.br  |  (47)3321-9000  /  (47)3321-9010 (fax)
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Faculdade Metropolitana de Guaramirim
FAMEG  |  Guaramirim-SC

www.fameg.edu.br  |  gestao.academica@fameg.edu.br

(47)3373-9800  /  (47)3373-9800 (fax)

Faculdade Pinhalzinho
HORUS  |  Pinhalzinho-SC

www.horus.edu.br  |  sergio@horus.edu.br  |  (49)3366-1890  /  (49)3366-1890 (fax)

Faculdade São Luíz
FSL  |  Brusque-SC

www.Faculdadesaoluiz.edu.br  |  contato@Faculdadesaoluiz.edu.br

(47)3396-7919  /  (47)3351-1200 (fax)

Faculdade SATC
SATC  |  Criciúma-SC

www.satc.edu.br/  |  sonia.trichez@satc.edu.br

(48)3431-7560  /  (48)3431-7501 (fax)

Faculdade Sinergia
SINERGIA  |  Navegantes-SC

www.sinergia.edu.br  |  sinergia@sinergia.edu.br  |  (47)3342-9700  /  (47)3342-9723 (fax)

Faculdades Barddal
BARDDAL  |  Florianópolis-SC

www.barddal.br  |  miela@barddal.br  |  (48)3234-2344  /  (48)3234-2344 (fax)

Faculdades Integradas Associação  
de Ensino de Santa Catarina
FASSESC  |  Florianópolis-SC

www.assesc.edu.br  |  assesc@assesc.edu.br  |  (48)3202-6000  /  (48)3202-6042 (fax)

Faculdades SENAC Santa Catarina
SENAC  |  Florianópolis-SC

www.sc.senac.br  |  liana@sc.senac.br  |  (48)3251-0591  /  (48)3251-0515 (fax)

Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe
UNIARP  |  Caçador-SC

www.uniarp.edu.br  |  asocial@uniarp.edu.br  |  (49)3561-6200  /  (49)3561-6202 (fax)

Fundação Universidade do Contestado - Campus Mafra
UNC  |  Mafra-SC

www.mfa.unc.br  |  agenciarp@mfa.unc.br  |  (47)3641-5500  /  (47)3641-5500 (fax)
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Instituto Blumenauense de Ensino Superior
IBES  |  Blumenau-SC

www.unibes.edu.br  |  ibes@unibes.edu.br  |  (47)2111-2916  /  (47)2111-2916 (fax)

Instituto Educacional do Alto Vale do Itajaí
FAMESUL  |  Rio do Sul-SC

.www.famesul.com.br  |  biblioteca.famesul@uniasselvi.com.br

(47)3531-7000  /  (47)3531-7001 (fax)

Instituto Superior Tupy
IST  |  Joinville-SC

www.sociesc.org.br/pt/ist/  |  juliana.dias@sociesc.org.br  |  (47)3461-0110

Serviço de Aprendizagem Comercial 
- Faculdade de Tecnologia SENAC de Jaraguá do Sul
SENAC-JARAGUÁ DO SUL  |  Jaraguá do Sul-SC

www.sc.senac.br  |  silmarasc@sc.senac.br  |  (47)3275-8400  /  (47)3275-8405 (fax)

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
- SENAI  Luzerna
SENAI  |  Luzerna-SC

www.sc.senai.br/luzerna  |  luzerna@sc.senai.br  |  (49)3551-4800  /  (49)3551-4808 (fax)

Universidade Comunitária Regional de Chapecó
UNOCHAPECÓ  |  Chapecó-SC

www.unochapeco.edu.br  |  reitoria@unochapeco.edu.br

(49)3321-8048  /  (49)3321-8061 (fax)



CENTRO-OESTE
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Distrito Federal

Centro Universitário de Brasília
UNICEUB  |  Brasília-DF

www.uniceub.br  |  assessoria.extensao@uniceub.br

 (61)3966-1260  /  (61)3966-1260 (fax)

Centro Universitário do Distrito Federal
UDF  |  Brasília-DF

www.unidf.edu.br  |  udf@udf.edu.br  |  (61)3704-8888

Centro Universitário Euro-Americano
UNIEURO  |  Brasília-DF

www.unieuro.com.br  |  centrouniversitario@unieuro.com.br

(61)3445-5888  /  (61)3445-5710 (fax)

Faculdade de Administração Escola Superior  
Professor Paulo Martins  
ESPAM-PROJEÇÃO  |  Brasília-DF

www.espam.edu.br  |  secretaria@espam.edu.br  |  (61)3487-7100

Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas
FACITEC  |  Brasília-DF

www.facitec.br  |  maryana@facitec.br  |  (61)3356-8150  /  (61)3038-9700 (fax)

Faculdade de Negócios e Tecnologias da Informação
FACNET  |  Brasília-DF

www.unianhanguera.edu.br  |  ana.paula@unianhanguera.edu.br

(61)3037-1234  /  (61)3037-1234 (fax)

Faculdade de Odontologia do Planalto Central
FOPLAC  |  Brasília-DF

www.uniplac.br  |  uniplac@uniplac.br  |  (61)3248-7121

Faculdade de Tecnologia CENACAP
CENACAP  |  Brasília-DF

www.cenacap.com.br  |  canacap@bol.com.br  |  (61)3347-1094

Faculdade de Tecnologia Senac- DF
FAC SENAC  |  Brasília-DF

www.facsenac.com.br  |  teresa.pereira@senacdf.com.br  |  (61)3217-8824
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Faculdade Evangélica de Taguatinga
FE  |  Taguatinga-DF

www.fe.edu.br  |  projetomaosamigas@fe.edu.br  |  (61) 34911620  /  (61) 34911629 (fax)

Faculdade Jesus Maria José
FAJESU  |  Brasília-DF

www.fajesu.com.br  |  coordacad@fajesu.com.br  |  (61)3354-1838

Faculdade Santa Terezinha
FAST  |  Taguatinga-DF

www.unianhanguera.edu.br

diretoria.Santaterezinha@unianhanguera.edu.br  |  (61)3354-4650  /  (61)3354-3785 (fax)

Faculdades Integradas da União  
Educacional do Planalto Central
FACIPLAC  |  Brasília-DF

www.faciplac.edu.br  |  faciplac@faciplac.edu.br

(61)3384-5734  /  (61)3385-0091 (fax)

Faculdades Integradas da União  
Educacional do Planalto Central
FACIPLAC  |  Gama-DF

www.faciplac.edu.br  |  gezanemeth@gmail.com

(61)3484-7206  /  (61)3385-6003 (fax)
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Goiás

Instituto Brasiliense de Direito Público
IDP  |  Brasília-DF

www.idp.edu.br  |  anapaula@idp.edu.br  |  (61)3535-6565  /  (61)3535-6510 (fax)

Instituto de Educação Superior de Brasília
IESB  |  Brasília-DF

www.iesb.br  |  liliandepaula@iesb.br  |  (61) 3448-9800  /  (61) 3448-9897 (fax)

Instituto Superior de Educação Franciscano  
Nossa Senhora de Fátima
FATIMA  |  Brasília-DF

www.institutofatima.edu.br  |  secretaria@institutofatima.edu.br

(61)3442-8650  /  (61)3443-6554 (fax)

Instituto Superior de Educação Paulo Martins
ISPAM  |  Brasília-DF

www.espam.edu.br  |  Faculdades@espam.edu.br  |  (61)3487-7100

União Educacional de Brasília
UNEB  |  Brasília-DF

www.uneb.com.br  |  marcelino@uneb.com.br  |  (61) 3445-3370  /  (61) 3443-1204 (fax)

Universidade Católica de Brasília
UCB  |  Brasília-DF

www.ucb.br  |  luiz@ucb.br  |  (61)3356-9000  /  (61)3356-1800 (fax)

Centro de Ensino Superior de Catalão
CESUC  |  Catalão-GO

www.cesuc.br  |  cesuc@cesuc.br  |  (64)3441-6200  /  (64)3441-6200 (fax)

Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro Oeste
UNIDESC  |  Luziânia-GO

www.unidesc.com  |  unidesc@unidesc.com  |  (61)3878-3100  /  (61)3878-3100 (fax)

Centro Universitário de Goiás
UNI ANHANGÜERA  |  Goiânia-GO

www.anhanguera.edu.br  |  pedagagogica@anhanguera.edu.br

(62)3246-1400  /  (62)3246-1444 (fax)
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Escola Superior Associada de Goiânia
ESUP  |  Goiânia-GO

www.esup.edu.br  |  luiz.fgv@eusp.edu.br  |  (62)3230-3400  /  (62)3230-3400 (fax)

Faculdade Alfredo Nasser
UNIFAN  |  Aparecida de Goiânia-GO

www.unifan.edu.br  |  unifan@unifan.edu.br  |  (62)3094-9494  /  (62)3094-9494 (fax)

Faculdade Alves Faria
ALFA  |  Goiânia-GO

www.alfa.br  |  alfa@alfa.br  |  (62)3272-5000  /  (62)3272-5002 (fax)

Faculdade Anhanguera de Valparaíso
FVP  |  Valparaíso de Goiás-GO

www.unianhanguera.edu.br  |  secdiretoria.valparaiso@unianhanguera.edu.br

(61)3627-1440  /  (61)3627-5973 (fax)

Faculdade Araguaia
FARA  |  Goiânia-GO

www.Faculdadearaguaia.edu.br  |  fara@Faculdadearaguaia.edu.br

(62)3224-8829  /  (62)3224-8829 (fax)

Faculdade Cambury de Formosa
CAMBURY  |  Formosa-GO

www.cambury.br  |  nae.formosa@cambury.br  |  (61)3631-1010  /  (61)3631-1010 (fax)

Faculdade de Ceres
FACERES  |  Ceres-GO

www.faceres.edu.br  |  secretaria@faceres.edu.br  |  (62)3323-1040  /  (62)3323-1040 (fax)

Faculdade de Ciências e Educação de Rubiataba
FACER  |  Rubiataba-GO

www.facer.edu.br  |  secretaria@facer.edu.br  |  (62)3325-1749  /  (62)3325-1749 (fax)

Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires
FACESA  |  Valparaiso de Goiás-GO

www.senaaires.com.br  |  cofacesa@senaaires.com.br

(06)3627-4200  /  (06)3627-4200 (fax)

Faculdade de Goiânia
FAG  |  Goiânia-GO

www.unianhanguera.edu.br  |  dca.Goiania@unianhanguera.edu.br

(62)3086-6261  /  (62)3255-7442 (fax)
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Faculdade de Iporá
FAI  |  Iporá-GO

www.Faculdadedeipora.com.br  |  cesip@brturbo.com  |  (64)3674-5181

Faculdade de Jussara
UNIFAJ  |  Jussara-GO

www.unifaj.edu.br  |  presidencia@unifaj.edu.br  |  (62)3373-1219  /  (62)3373-1219 (fax)

Faculdade de Tecnologia de Catalão
FATECA  |  Catalão-GO

www.fateca.edu.br  |  lima@cesuc.br  |  (64)3441-6200  /  (64)3441-6200 (fax)

Faculdade de Tecnologia SENAI  
de Desenvolvimento Gerencial
FATESG  |  Goiânia-GO

www.senaigo.com.br  |  daniela.senai@sistemafieg.org.br

(62)3269-1200  /  (62)3269-1233 (fax)

Faculdade de Tecnologia SENAI Ítalo Bologna
FATEC IB  |  Goiânia-GO

www.senaigo.com.br  |  fatecib.senai@sistemafieg.org.br

(62)3226-4500  /  (62)3226-4500 (fax)

Faculdade do Instituto Brasil
FIBRA  |  Anápolis-GO

www.fibra.edu.br  |  wilton@fibra.edu.br  |  (62)3099-2202

Faculdade Iporá
FAI  |  Iporá-GO

www.Faculdadedeipora.com.br  |  afims@afmbs.org.br

(64)3674-5181  /  (64)3674-5181 (fax)
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Faculdade Latino Americana
FLA  |  Anápolis-GO

www.latinoamericana.edu.br  |  adriana.camargo@unianhanguera.edu.br  |  (62)3098-3838

Faculdade Montes Belos
FMB  |  São Luís de Montes Belos-GO

www.fmb.edu.br  |  aeco@fmb.edu.br  |  (64)3671-2814  /  (64)3671-2814 (fax)

Faculdade Nossa Senhora Aparecida
FANAP  |  Aparecida de Goiânia-GO

www.fanap.br  |  fanap@fanap.br  |  (62)3277-1000  /  (62)3277-1000 (fax)

Faculdade Quirinópolis
FAQUI  |  Quirinópolis-GO

www.Faculdadequirinpolis.com.br  |  nacife@gmail.com

(64)3651-2214  /  (64)3651-2214 (fax)

Faculdade Sul-Americana
FASAM  |  Goiânia-GO

www.fasam.edu.br  |  prof_priscila@fasam.edu.br  |  (62)3219-4000  /  (62)3219-4017 (fax)

Faculdades Integradas de Mineiros
FIMES  |  Mineiros-GO

www.fimes.edu.br  |  fimes@fimes.edu.br  |  (64)3672-5100  /  (64)3672-5101 (fax)

Faculdades Integradas IESGO
IESGO  |  Formosa-GO

iesgo.edu.br  |  iesgo@iesgo.edu.br  |  (61)3642-1900  /  (61)3642-1919 (fax)

Instituto Aphonsiano de Ensino Superior
IAESUP  |  Trindade-GO

www.aphonsiano.edu.br  |  aphon@terra.com.br  |  (62)3505-1913  /  (62)3505-1913 (fax)

Instituto de Ensino Superior de Rio Verde
IESRIVER  |  Rio Verde-GO

www.Faculdadeobjetivo.com.br  |  (64)3621-3539  /  (64)3621-4543 (fax)

Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara
ILES  |  Itumbiara-GO

www.ulbraitumbiara.com.br  |  diracad.itb@ulbra.br

(64)3433-6500  /  (64)3433-6515 (fax)
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Faculdade Anhanguera de Rondonópolis
FAR  |  Rondonópolis-MT

www.unianhanguera.edu.br  |  leandro.cerutti@unianhanguera.edu.br

(66)3411-7614  /  (66)3411-7619 (fax)

Faculdade Católica Rainha da Paz de Araputanga
FCARP  |  Araputanga-MT

www.fcarp.edu.br  |  rpaz@terra.com.br  |  (65)3261-1314  /  (65)3261-1314 (fax)

Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte
FCSGN  |  Guarantã do Norte-MT

www.uniflorgta.edu.br  |  edvaldopires@uniflor.edu.br

(66)3552-3449  /  (65)3552-1965 (fax)

Faculdade de Educação de Alta Floresta
FEAFLOR  |  Alta Floresta-MT

www.uniflor.edu.br  |  uniflor@uniflor.edu.br  |  (66)3521-1676

Faculdade de Educação de Tangará da Serra
FACEDUTS  |  Tangará da Serra-MT

www.faceduts.com.br  |  faceduts@terra.com.br

(65)3326-4650  /  (65)3326-5656 (fax)

Faculdade de Quatro Marcos
FQM  |  São José dos Quatro Marcos-MT

www.fqm.edu.br  |  diradacademica@fqm.edu.br

(65)3251-3005  /  (65)3251-3005 (fax)

Mato Grosso

Instituto Superior de Educação de Montes Belos
ISEMB  |  São Luís de Montes Belos-GO

www.fmb.edu.br  |  aeco@fmb.edu.br  |  (64)3671-2814  /  (64)3671-2814 (fax)

Sociedade de Educação e Cultura de Goiás
FARA  |  Goiânia-GO

www.Faculdadearaguaia.com.br  |  faraguaia@netgo.com.br  |  (62)3274-3161

Universidade Salgado de Oliveira - Campus Goiânia
UNIVERSO  |  Goiânia-GO

www.universo.br  |  diracad@go.universo.edu  |  (62)3238-3070  /  (62)3238-3064 (fax)
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Mato Grosso do Sul

Associação Educacional do Cone Sul
ASSECS  |  Nova Andradina-MS

www.finan.com.br  |  finan@finan.com.br  |  (67)3441-1558

Faculdade La Salle
UNILASALLE  |  Lucas do Rio Verde-MT

www.unilasalle.edu.br/lucas  |  (65)3549-7300  /  (65)3549-7300 (fax)

Faculdade São Francisco de Assis
FASFA  |  Nova Xavantina-MT

www.fasfa.com.br  |  fasfa@fasfa.com.br  |  (66)3438-1582  /  (66)3438-2456 (fax)

Faculdades CATHEDRAL - Faculdade de Ciencias Jurídicas 
e Sociais Aplicadas do Araguaia
FACULDADES CATHEDRAL  |  Barra do Garças-MT

www.barra.cathedral.edu.br  |  diretoria@barra.cathedral.edu.br

(66)3402-3200  /  (66)3402-3214 (fax)

Faculdades do Vale de Juruena
AJES  |  Juína-MT

www.ajes.edu.br  |  clodis@ajes.edu.br  |  (66)3566-1875  /  (66)3566-6172 (fax)

Faculdades Integradas de Tangará da Serra
FITS  |  Tangará da Serra-MT

www.unic.com.br  |  (65)3311-2707  /  (65)3311-2701 (fax)

Faculdades Unidas do Vale do Araguaia
UNIVAR  |  Barra do Garças-MT

www.univar.edu.br  |  univar@univar.edu.br  |  (66)3401-1602  /  (66)3401-1602 (fax)

Unic Tangará Sul
UNICEN  |  Tangará da Serra-MT

www.unic.com.br  |  www.unic.com.br  |  (65)3326-5675  /  (65)3326-5675 (fax)

Universidade de Cuiabá
UNIC  |  Cuiabá-MT

www.unic.com.br  |  soraya@krotoniuni.com.br  |  (65)3363-1013  /  (65)3363-1012 (fax)
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Centro de Educação Profissional, Ensino Fundamental  
e Médio Santa Teresa, polo da UNOPAR em Coxim-MS
UNOPAR STA TERESA  |  Coxim-MS

www.escolaSantateresa.com.br  |  escola_Santateresa@hotmail.com

(67)3291-2511  /  (67)3291-2511 (fax)

Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande
FCG  |  Campo Grande-MS

www.unianhanguera.edu.br  |  eloisa.fernandes@unianhanguera.edu.br

(67)3316-6000  /  (67)3316-6014 (fax)

Centro Universitário da Grande Dourados
UNIGRAN  |  Dourados-MS

www.unigran.br  |  webmaster@unigran.br  |  (67)3411-4141  /  (67)3411-4167 (fax)

Faculdade  Anhanguera de Ponta Porã
FPP  |  Ponta Porã-MS

www.unianhanguera.edu.br  |  adria.cristina@unianhanguera.edu.br  |  (67)3437-8800

Faculdade Anhanguera de Dourados
FAD  |  Dourados-MS

www.unianhanguera.edu.br  |  estagios.dourados@unianhanguera.edu.br

(67)3416-8100  /  (67)3416-8100 (fax)

Faculdade Campo Grande
FCG  |  Campo Grande-MS

www.icges.edu.br  |  daniela.cp@unip.br  |  (67)3378-9000  /  (67)3378-9005 (fax)

Faculdade de Administração de Chapadão do Sul
FACHASUL  |  Chapadão do Sul-MS

www.fachasul.com.br  |  secretaria@fachasul.com.br

(67)3562-2703  /  (67)3562-2907 (fax)

Faculdade de Ciências Contáveis de Ponta Porã
FCCPP  |  Ponta Porã-MS

magsul@terra.com.br  |  (67)3431-6929
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Faculdade de Educação de Costa Rica
FECRA  |  Costa Rica-MS

www.fecra.edu.br  |  fecra@terra.com.br  |  (67)3247-1101  /  (67)3247-1150 (fax)

Faculdade de Ponta Porã
FAP  |  Ponta Porã-MS

www.fap.br  |  fap@fap.br  |  (67)3431-1002

Faculdade de Tecnologia de Nova Andradina
FATECMS  |  Nova Andradina-MS

www.fatecms.com.br  |  dirfatec@fatecms.com.br  |  (67)3441-5058  /  (67)3441-5058 (fax)

Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande
FESCG  |  Campo Grande-MS

www.fes.br  |  dqueiroz@fes.br  |  (67)3348-8801  /  (67)3348-8815 (fax)

Faculdade Mato Grosso do Sul
FACSUL-MS  |  Campo Grande-MS

ivanreatte@terra.com.br  |  (67)3378-9000

Faculdade Teológica Batista Ana Wollerman
FTBAW  |  Dourados-MS

www.anawollerman.com.br  |  prsergionogueira@hotmail.com

(67)3420-0700  /  (67)3420-0704 (fax)

Faculdade UNIGRAN Capital
UNIGRAN  |  Campo Grande-MS

www.unigrancapital.com.br  |  sandra@unigran.br  |  (67)3389-3389

Faculdades Integradas de Três Lagoas
AEMS  |  Três Lagoas-MS

www.aems.com.br  |  aems@aems.com.br  |  (67)2105-6060  /  (67)2105-6056 (fax)

Instituto de Ensino Superior da FUNLEC
IESF  |  Campo Grande-MS

www.funlec.com.br  |  secretaria.iesfcg@funlec.com.br

(67)3901-2878  /  (67)3901-2872 (fax)

Universidade Anhanguera-Uniderp
ANHANGUERA UNIDERP  |  Campo Grande-MS

www.uniderp.br  |  proex@uniderp.br  |  (67)3348-8002  /  (67)3341-9210 (fax)
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