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Fundado em 1969 pela Congregação Padres 
do Trabalho, o Centro Universitário do Leste de 
Minas Gerais (Unileste) sempre foi reconhecido 
como Instituição de Ensino Superior referência 
na região.

O Unileste faz parte do grupo educacional União 
Brasileira de Educação Católica (UBEC), que tem 
como missão servir à humanidade e à Igreja por 
meio da educação e da ação social. A UBEC pos-
sui o propósito de alcançar o desenvolvimento 
integral da pessoa humana e a transformação 
da sociedade para uma cidadania engajada, res-
ponsável e comprometida com os valores éticos 
e cristãos.

Além do Unileste, a UBEC mantém outras institui-
ções de ensino: Centro Educacional Católica de 
Brasília (CECB), Centro Educacional Católica do 
Leste de Minas Gerais (CECMG), Colégio Padre 
de Man (CPM), Faculdade Católica do Tocantins 
(FACTO), Faculdade Imaculada Conceição do 
Recife (FICR), Universidade Católica de Brasília 
(UCB) e a Católica EaD com mais de 30 polos no 
Brasil, Estados Unidos, Japão e Angola.

O Unileste se desenvolveu junto com o Vale do 
Aço a partir da sua missão de promover o desen-
volvimento humano através da educação supe-
rior, dando condições para que os alunos pudes-
sem realizar o sonho da graduação, tornando-se 
agentes transformadores da sociedade. Nos últi-
mos cinco anos, foram mais de seis mil profissio-
nais formados.

Nestes 49 anos percorridos, o Unileste se tornou 
a maior e melhor Instituição de Ensino Supe-
rior do Vale do Aço e um dos melhores Centros 
Universitários do estado de Minas, de acordo 
com o MEC, o Ranking do Guia do Estudante e 
o Ranking Universitário da Folha de São Paulo. 
Hoje, com mais de 20 cursos de graduação nas 
áreas de comunicação, gestão e negócios, saú-
de, engenharias e educação, a Instituição ainda 
oferece cursos de pós-graduação e opções de 
formação e atualização profissional na modalida-
de Educação a Distância (EaD).

PeRfIl da InStItUIçãO
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infraestrutura
2 campi, com área total de 210.945,82 m2

20 cursos de graduação presencial

24 cursos de graduação a distância*

2 cursos de pós-graduação presencial

10 cursos de pós-graduação a distância*

155 salas de aula

75 Laboratórios científicos

17 Laboratórios de informática

1 teatro

4 auditórios

1 centro poliesportivo

UnIleSte eM
nÚMeROS

sistema de Bibliotecas
93.114 exemplares

1.405 títulos em braile

7.538 mil títulos digitais
pela Minha Biblioteca

iniciação científica e
Pesquisa
35 projetos de iniciação científica e pesquisa

37 professores envolvidos

89 alunos participantes

70 bolsas da FAPEMIG

11 bolsas pela Aperam South America

2 bolsas CENIBRA/FGPA

*P
ol

o 
da

 U
C

B

comunidade acadêmica
Mais de 25 mil profissionais formados

entre 1992 e 2018

1.283 estudantes formados em 2018

4433 estudantes de graduação presencial

43 estudantes de pós-graduação presencial

273 colaboradores administrativos

158 docentes
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extensão
43 projetos de extensão executados

76 professores envolvidos

1.199 alunos participantes

21.866 pessoas atendidas

UnIleSte eM
nÚMeROS

estágio
1.842 convênios firmados 

3.064 estágios realizados 

501 estágios ofertados no Unileste

eventos
29 eventos culturais 

Aproximadamente 7 mil espectadores

de eventos culturais

815 estudantes atendidos pelo

Unileste Portas Abertas 

989 visitantes no Museu Padre de Man

Programa de Bolsas/
financiamentos
191 bolsas sociais (50% e 100%)

598 bolsas do ProUni

68 bolsas funcionais

1.984 estudantes beneficiados com o FIES

125 estudantes beneficiados com o PraValer

30 estudantes beneficiados com o CredIes

58 estudantes beneficiados com o Parcelamento 

Estudantil Unileste (PEU)

Monitoria
122 disciplinas com monitoria

159 monitores 

5.758  participações no programa



Unileste em Ação | Relatório 20187

enSInO
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enSInO
A implantação da nova proposta curricular de 
ensino, adequada às demandas atuais dos 
estudantes, tem como base um alinhamento 
construtivo para o currículo. Por isso, em 2016, 
iniciou-se a introdução do plano de ensino ba-
seado em metodologias ativas. O projeto é am-
plo e promoveu intenso movimento institucional, 
com mudanças na oferta dos componentes cur-
riculares, desde disciplinas, incluindo atividades 
complementares e estágios.

Junto à nova proposta curricular, foi instituído 
o Projeto de Formação Geral, com o intuito de 
propiciar a formação ampla do estudante, res-
peitando os preceitos preconizados na missão 
do Unileste. Novas metodologias e ferramentas 
de ensino foram implantadas. Também foram 
criados métodos específicos para a avaliação 
de aprendizagem que possibilitam retorno so-
bre o exercício do estudante, a adequação dos 
conhecimentos construídos e da metodologia 
utilizada.

A partir de 2015, devido à implantação do novo 
currículo, o Unileste intensificou o processo de 
formação docente, tendo em vista as metodolo-
gias ativas e a avaliação de aprendizagem. Os 
cursos são desenvolvidos pelo Núcleo de Apoio 
e Desenvolvimento Educacional (NUADE). Os 
professores participam também de atividades 
externas, como: visitas técnicas, seminários, 
congressos, entre outras.

Atendendo às necessidades de aprimoramento 
constante dos professores, foi  desenvolvido o 
Plano de Formação Docente, pautado na dis-
cussão de práticas que tenham como foco a 
aprendizagem significativa do estudante.
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InIcIaçãO cIentífIca
e PeSqUISa
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InIcIaçãO 
cIentífIca e 

PeSqUISa
Ações de Iniciação Científica e Pesquisa ocor-
rem de forma consolidada no Unileste, alinha-
das aos princípios filosóficos e teórico-metodo-
lógicos gerais, de forma a direcionar a educação 
superior à interação dos conhecimentos científi-
cos e técnicos, com o propósito permanente de 
aperfeiçoamento profissional.

A política de Iniciação Científica e Pesquisa dire-
ciona as ações realizadas pela Instituição e são 
sistematizadas, estimulando docentes e discen-
tes a realizarem projetos de Iniciação Científica 
e Pesquisa, além de articular a extensão e o en-
sino, com foco no bem-estar social, econômico 
e político. Assim, busca-se inovar e desenvolver 
atitudes e ações pautadas nos princípios: éti-
ca na obtenção, aplicação, tratamento e divul-
gação dos dados; atendimento às demandas 
de inovação tecnológica; responsabilidade e 
consciência ambiental. São estimulados proje-
tos que promovam a participação de mais de 
um docente, o que propicia a consolidação de 
grupos/linhas de pesquisa e multidisciplinarida-
de dos projetos. Assim, a Iniciação Científica e 
Pesquisa não se consolida apenas pontualmen-
te em cada curso, mas permeia de forma trans-
versal dentro e entre cursos. 

A Iniciação Científica e Pesquisa no Unileste 
possui como fontes de fomento não apenas ór-
gãos públicos, como a Fundação de Amparo à 
Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG), mas tam-
bém instituições privadas, como as empresas 
da região CENIBRA e APERAM, além de formas 
de incentivo do próprio Unileste. Essas parce-
rias contribuem para a formação do aluno, a in-
clusão social e o desenvolvimento regional.

Como resultado destas ações, destacamos o 
monitoramento e controle ambiental da nossa 
região, como rios, lagoas, reservas ambientais 
etc.; melhoramento na qualidade de vida pelos 
projetos desenvolvidos  da área da saúde; me-
lhoramento de técnicas laboratoriais e indus-
triais; resolução de problemas específicos em 
empresas da região; desenvolvimento de novas 
metodologias de ensino, entre outros.

Em 2018, foram realizados 35 projetos de Ini-
ciação Científica e Pesquisa, com a participação 
de 37 professores e 89 universitários; destes, 70 
alunos com bolsas da FAPEMIG, 11 bolsas da 
Aperam South America e 2 bolsas da Cenibra.
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extenSãO
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extenSãO
Buscando contribuir para o desenvolvimento so-
cial da região onde está inserida, a Instituição se 
preocupa em favorecer a disseminação do co-
nhecimento produzido, respeitando os valores 
culturais da comunidade. A interlocução com a 
sociedade sempre fez parte dos princípios que 
norteiam a atuação do Unileste.

Neste sentido, as ações extensionistas consti-
tuem-se práticas acadêmicas diretamente vin-
culadas à comunidade, de maneira participa-
tiva, ética e comprometida com o bem-estar 
coletivo. Essas ações potencializam processos 
de desenvolvimento pessoal e social que am-
pliam horizontes e descortinam novas perspec-
tivas, concretizando relações transformadoras 
entre a universidade e a sociedade.

Os projetos e ações de extensão, descritos neste 
Relatório de Responsabilidade Social, refletem 
a diversidade e o volume de trabalhos desen-
volvidos pelo Unileste nas esferas acadêmica e 
comunitária. Envolvidos em ações de natureza 
social, os estudantes enriquecem sua formação 
e se colocam a serviço da população, desenvol-
vendo atividades que visam a contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Ricas em oportunidades de observação, inves-
tigação e aprendizagem, frequentemente as 
ações extensionistas do Unileste dão origem ou 
estabelecem diálogo com projetos de pesquisa, 
atividades de estágio, parcerias institucionais, 
ações inter e transdisciplinares que aliam teoria 
e prática, estudo e experimentação.

Apenas em 2018, 43 projetos de extensão foram 
realizados pelo Unileste, envolvendo mais de 76 
professores e 1.199 estudantes, para atendi-
mento de quase 22 mil pessoas da região. As 
ações enumeradas a seguir dizem respeito às 
atividades realizadas no ano de 2018 e se en-
contram dispostas em eixos temáticos, com o 
intuito de facilitar a identificação no rico univer-
so de projetos empreendidos pela instituição.

Guardadas suas particularidades, no cerne de 
todas essas ações, persistem pontos em co-
mum: processos educativos, culturais e cien-
tíficos que articulam o ensino, a pesquisa e a 
extensão de forma indissociável, viabilizando a 
construção da cidadania dentro e fora do am-
biente universitário.
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cIdadanIa
Como Instituição cidadã, o Unileste tem empreendido ações comunitá-
rias com o objetivo de estimular a população em favor do aprimoramento 
de sua própria realidade. Atendendo um vasto público, os projetos ex-
tensionistas centrados na cidadania buscam promover a solidariedade, 
a construção de identidades, a aprendizagem e a inclusão social. 
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acesso ao ensino superior
Ação institucional

857
pessoas 
beneficiadas

Com o objetivo de facilitar o acesso da população ao en-
sino superior, o Unileste mantém e participa de programas 
de bolsas de estudos, como a Bolsa Social, o ProUni e 
as bolsas funcionais (destinadas a colaboradores da Insti-
tuição e seus dependentes). Apenas em 2018, o Unileste 
beneficiou 857 pessoas com essas ações. Além disso, os 
alunos do Centro Universitário podem contar com progra-
mas estudantis de financiamento, como o Fies, Parcela-
mento Estudantil Unileste (PEU) e os créditos PraValer e 
CredIes.
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aquecedor solar de baixo 
custo para utilização em
residências da comunidade 
do vale do aço
Engenharia Elétrica

Os universitários participantes do projeto criam aquecedores so-
lares de baixo custo para utilização em residências das cidades 
do Vale do Aço. A ação visa beneficiar famílias carentes, a fim de 
trazer economia em relação às despesas energéticas demanda-
das pelos grupos familiares assistidos pelo projeto.

criado em

 2018
27

universitários 
envolvidos

120
pessoas 

beneficiadas
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Bibliotecas
As bibliotecas do Unileste atendem a comunidade acadê-
mica e a comunidade externa, disponibilizando acervo físi-
co e eletrônico com materiais multimídia e on-line: e-books, 
bases de dados, periódicos, teses e dissertações, vídeos, 
imagens, jornais, revistas, entre outros. Destacam-se, para 
acesso da comunidade discente e docente, os materiais 
da “Minha Biblioteca”, consórcio com quase 8 mil títulos 
disponíveis para pesquisa e consulta. Além disso, as bi-
bliotecas oferecem serviços como: empréstimo domiciliar, 
consulta local e on-line de acervos, realização de reservas 
e renovações pela internet e sala de recursos equipada 
com regletes, impressoras braille, scanners, cadeira de ro-
das, lupas e mais de 1.400 títulos em braille (entre livros, 
revistas e jornais). Sua estrutura física comporta cabines 
individuais e salas de grupo para estudo, laboratório de in-
formática, sala multimídia, sala de reuniões, entre outros.

7.538 
títulos digitais pela 

Minha Biblioteca

93.114 
exemplares

1.405 
títulos em

braille
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capacitação em
instalações elétricas
Engenharia Elétrica

O projeto de extensão dos cursos de Engenharia Elétrica e 
Civil compreende o ensino da teoria e prática sobre a ele-
tricidade e suas instalações, a fim de capacitar os partici-
pantes para a empregabilidade na área elétrica, principal-
mente na leitura/interpretação de projetos, na elaboração 
de projetos elétricos residenciais e comerciais e na realiza-
ção de trabalhos de manutenção de instalações elétricas.

Projeto
criado em

 2009

30
pessoas

participaram da
capacitação
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cartografias solidárias
Arquitetura e Urbanismo

O projeto propõe a produção de cartografia quanti-
tativa e qualitativa que auxilie no entendimento dos 
fenômenos urbanos ligados à problemática dos sem-
teto. Pretende-se produzir conhecimento aprofunda-
do sobre esses indivíduos em sua inter-relação com 
a cidade.

Projeto
criado em

  2018
15

universitários 
envolvidos

300
pessoas

impactadas
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consultoria ao 3º setor
Administração

O projeto propõe ações de assessoria e consultoria no 
âmbito das atividades realizadas nos Laboratórios de De-
senvolvimento Empresarial e de Extensão Universitária, 
onde discentes e bolsistas atuam de forma transdisciplinar 
com os cursos de Arquitetura e Psicologia em projetos nas 
comunidades de Cocais das Estrelas (Indaiá) e Periquito 
(Comunidade em Ação), com fomento do Instituto Ceni-
bra, além de atender entidades sociais, aliando o conhe-
cimento teórico multidisciplinar à prática mercadológica.

Projeto
criado em

 2008
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empreender social
Administração

O projeto consolida iniciativas de responsabilidade social 
e voluntariado por meio de assessoria a entidades bene-
ficentes e ações de cidadania corporativa. Integra a orga-
nização do Dia V, evento que disponibiliza à comunidade 
diversos serviços sociais, atividades de cultura, esporte, 
lazer e educação. O projeto congrega parcerias com re-
presentantes da sociedade civil, ONGs, instituições públi-
cas e privadas e projetos de extensão do Unileste.

Projeto
criado em

 2008

800
participantes

8
empresas
 parceiras



Unileste em Ação | Relatório 201821

encontrão
Pré-universitário
Relacionamento com escolas

O Encontrão Pré-Universitário é realizado anualmente e 
envolve toda a Instituição para a promoção de um dia de 
lazer, apresentações culturais, práticas esportivas, mostras 
acadêmicas, científicas e de profissões nos campi univer-
sitários. O objetivo do evento é compartilhar com alunos 
do ensino médio da região uma amostra das atividades 
desenvolvidas pela Instituição ao longo do ano letivo, fa-
vorecendo a integração e estimulando a busca pela quali-
ficação profissional. 

Mais de

2 mil
visitantes

43
escolas

da região
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Gami
Pedagogia

O projeto de extensão Gami, criado em 2009, promove a 
criatividade e a autoestima no cotidiano acadêmico e pro-
fissional, usando a arte como prática de sustentabilidade e 
geração de renda. As atividades adotam como metodolo-
gia a realização de oficinas e minicursos com a comunida-
de na área da arte e do artesanato, transformando produ-
tos recicláveis em materiais inovadores. 600

participantes

12  alunos
envolvidos
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núcleo de apoio
contábil e fiscal - naf
Ciências Contábeis

O Núcleo, em parceira com a Receita Federal, oferece 
atendimentos de consultoria contábil e fiscal a microem-
preendedores, microempresários, pessoas físicas e enti-
dades, de forma a possibilitar o atendimento à população 
que não tem acesso às tecnologias e procedimentos, além 
de permitir que os alunos tenham contato com a prática e 
com o público por meio das atividades.

Projeto
criado em

 2014

92
atendimentos 

realizados
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núcleo de
Práticas Jurídicas
Direito

No Núcleo de Práticas Jurídicas, estudantes do 7º ao 10º 
período do curso de Direito se dedicam ao atendimento 
de pessoas que, normalmente, não poderiam arcar com 
os custos de contratação de um advogado particular. Os 
alunos são orientados por professores do curso, aliando o 
contato com a comunidade ao exercício da profissão nas 
áreas cível e penal.

Projeto
criado em

 2006
154

atendimentos  

+ de  800
processos

em andamento

142
audiências

designadas  
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oficinas emancipatórias no 
fortalecimento da família
Psicologia

Insere os discentes no contexto das políticas sociais, incentivan-
do-os ao comprometimento com o bem-estar social e transfor-
mação da realidade, incrementando ações de proteção social 
que visam à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção 
de incidência de riscos, favorecendo o empoderamento, a eman-
cipação e o fortalecimento das famílias. Trata-se de um projeto 
de intervenção psicossocial, que possui, como método de traba-
lho, atendimento às famílias por meio de encontros semanais os 
quais se utilizam técnicas de dinâmica de grupo, além de visitas 
domiciliares e investigações científicas.

Projeto
criado em

 2013

42
participantes 

9  
universitários

envolvidos
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Pastoral universitária
A Pastoral Universitária colabora para a realização da missão institucional do Unileste. Seu objetivo 
é auxiliar a comunidade universitária a articular de maneira adequada sua vida acadêmica, pessoal 
e social com a fé. Para isso, estimula e desperta a vivência da fé e a convivência fraterna entre os 
membros da comunidade universitária por meio de ações diversas, como missas, oficinas, mensa-
gens, retiros, entre outras. Promove ainda ações de solidariedade, apoio comunitário, voluntariado, 
sobretudo em favor dos mais pobres e necessitados. Semanalmente, a Pastoral realiza, na Capela 
Santíssima Trindade (localizada dentro do campus Coronel Fabriciano) e em outros espaços, ações 
como: momentos de oração pessoal e comunitária, missa e outras celebrações, louvor, reflexão bí-
blica e aconselhamento pastoral.
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Projeto interdisciplinar
de reabilitação e
inclusão Profissional
Psicologia

O projeto tem como objetivo propor intervenções dirigidas à 
promoção da saúde e da qualidade de vida do trabalhador 
inserido no Programa de Reabilitação Profissional do INSS, 
APS de Timóteo, MG. O projeto busca propiciar a reflexão 
das questões psicossociais relacionadas ao trabalho, no in-
tuito de reinserir profissionalmente os trabalhadores nessa 
condição.

Projeto
criado em

 2018

100
trabalhadores 

atendidos

28  
universitários

envolvidos



Unileste em Ação | Relatório 2018 28

rádio universitária
Jornalismo e Publicidade
e Propaganda

O projeto de reativação da Rádio Laboratório destina-se a 
colocar em funcionamento, no campus de Coronel Fabri-
ciano, a Rádio Universitária como espaço para exercício 
da prática de Jornalismo e Publicidade, bem como ser um 
meio de divulgação das ações dos demais cursos do Uni-
leste. Seu objetivo é produzir e manter programação varia-
da como prática profissional e educativa do curso de Co-
municação e de estudantes do Unileste, numa prestação 
de serviço à comunidade acadêmica (alunos, professores 
e funcionários) e público vizinho ao campus, por meio da 
realização de programas radiofônicos diversos.

Projeto
criado em

 2017

800
pessoas

atendidas
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simulado enem
Relacionamento com escolas

Por meio do Projeto Simulado Enem o Unileste 
oportuniza aos estudantes do terceiro ano do en-
sino médio da região a terem um melhor preparo 
para o Exame Nacional do Ensino Médio e condi-
ções para dar continuidade à formação profissio-
nal. Além disso, o projeto dá subsídio para que as 
escolas consigam avaliar o aluno, a assimilação 
dos conteúdos aplicados, assim como a percep-
ção de possíveis pontos de melhoria e/ou poten-
ciais no processo de aprendizagem.

Projeto
criado em

 2017

2.297 
estudantes inscritos  

+ de  20
colaboradores

envolvidos

10
escolas participantes  
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treinamento para
Pedreiros e servente
de Pedreiros: transformando 
o canteiro de obras
em escola
Engenharia Civil

Capacitação e atualização de técnicas para os profissionais da 
construção civil que, muitas vezes, aprenderam a profissão apenas 
com experiências práticas, necessitando de uma nova abordagem 
teórica/ prática para desmistificar alguns vícios e erros durante a 
atividade e obter uma evolução profissional.

Projeto
criado em

 2018
60

universitários
envolvidos  

80
profissionais 
capacitados
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unileste Portas abertas
Programa institucional

Trata-se de um programa de visitas guiadas, por meio do 
qual escolas técnicas e de ensino médio da região agen-
dam visitas e são recepcionadas nos campi do Unileste. 
Nesses encontros, os estudantes têm acesso a atividades 
nos laboratórios, museu, teatro, espaços de convivência, 
estudos e pesquisas desenvolvidas pelo Centro Univer-
sitário. O projeto favorece o estreitamento de laços entre 
instituições de ensino, estimula a qualificação profissional 
e possibilita a realização de atividades de orientação vo-
cacional.

815
estudantes 

visitantes
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SaÚde
Os projetos e ações de extensão na área de saúde buscam a promoção 
do bem-estar e da saúde nas perspectivas individual e coletiva, enten-
dendo-as em amplitude física, psíquica e social. O objetivo maior das 
ações empreendidas é a melhoria da qualidade de vida dos assistidos, 
proporcionando crescimento saudável e envelhecimento digno.
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a escola como espaço 
de educação em saúde
Enfermagem

A escola é um espaço importante para o aprendizado em 
saúde. Por meio da articulação saúde e educação, é pos-
sível mudar realidades e transmitir conhecimento a fim 
de diminuir os riscos à saúde da população. Este projeto 
tem como objetivo promover a saúde em escolas públi-
cas cadastradas no Programa Saúde na Escola, utilizando 
o ambiente escolar como um ambiente de educação em 
saúde.

34
universitários 

envolvidos

Projeto
criado em

 2018

Participação de

1 mil
estudantes de

escolas publicas
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alfabetização em saúde
dos usuários inscritos
no programa Hiperdia Minas
Fisioterapia

O Projeto busca desenvolver e implementar estratégias para promover a al-
fabetização em saúde entre os usuários cadastrados no Programa Hiperdia 
Minas na Unidade Básica de Saúde do Bairro Bom Retiro, em Ipatinga, Mi-
nas Gerais. A Organização Mundial de Saúde (OMS/WHO) estabelece que 
a alfabetização em saúde é essencial para o processo de empoderamento 
dos indivíduos e das comunidades. Ter uma boa alfabetização em saúde 
implica em atingir certo nível mínimo de conhecimento, possuir habilidades 
pessoais e segurança para agir de forma a melhorar a própria saúde e da 
comunidade através da mudança de estilos e das condições de vida.

31
universitários 

envolvidos

Projeto
criado em

 2018

180
participantes
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atendimentos em
fisioterapia
Fisioterapia

O curso de Fisioterapia do Unileste oferece atendimentos 
gratuitos nas áreas de ortopedia, neurofuncional, cardior-
respiratória, dermatofuncional e urofuncional para a comu-
nidade da região. O serviço faz parte do estágio obriga-
tório desenvolvido pelos universitários e os atendimentos 
são realizados de forma gratuita ao longo dos semestres 
letivos.

856
pessoas

atendidas

12.474 
atendimentos  
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ativaidade em Movimento
Educação Física

O projeto desenvolve atividades físicas, recreativas e sociali-
zadoras para a população idosa e visa alcançar um envelhe-
cimento saudável, que possibilite a prevenção de doenças 
crônicas não transmissíveis e melhor qualidade de vida. São 
desenvolvidas aulas de alongamento, ginástica localizada, ae-
róbica, danças e outras atividades com características lúdicas. 

120
participantes  

Projeto
criado em

 2008
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atualização da transmissão e 
controle de endemias na região 
do vale do aço – leishmanioses
Ciências Biológicas

A Leishmaniose é uma doença parasitária endêmica em 76 países. Dos 
casos registrados na América Latina, 90% ocorrem no Brasil. O aumento 
alarmante de casos no último ano levou a Superintendência Regional de 
Saúde a buscar novos parceiros para compreender e combater o avanço 
destas doenças. O objetivo principal deste projeto é promover ações edu-
cativas em saúde, por meio de intervenções para o controle das Leishma-
nioses. Para isso, são desenvolvidos materiais de capacitação para os pro-
fissionais e agentes de saúde das áreas de maior incidência da doença, 
encontros e treinamentos com a comunidade e unidades escolares por 
meio de eventos e palestras.

41
universitários 

envolvidos

Projeto
criado em

 2018

5.280 
pessoas

capacitadas
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Banco de dentes
humanos
Odontologia

O projeto realiza coleta de dentes de leite humanos para 
fins acadêmicos (pesquisa), bem como a conscientização 
da comunidade, em geral e dos cirurgiões-dentistas, so-
bre a importância da doação de dentes humanos, que são 
considerados órgãos.

10
universitários 

envolvidos

Projeto
criado em

 2018

participação de

530
pessoas
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campanhas
Fisioterapia

A iniciativa busca divulgar conhecimentos sobre os mais 
variados temas, com os propósitos de desenvolver a cons-
ciência sobre os assuntos e apresentar a oportunidade de 
contato social com a comunidade. A intenção é mobilizar 
a sociedade para participar da prevenção e intervir de for-
ma dinâmica, suscitando o questionamento e, consequen-
temente, a mudança de comportamento, podendo gerar 
uma atitude vigilante que permita reconhecer e corrigir 
condições, hábitos e práticas que possam provocar males 
à saúde.

20
estudantes
envolvidos

650
pessoas

impactadas
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centro especializado em
reabilitação física e visual 
(cer ii)
Fisioterapia

8.191  
atendimentos 

realizados

 645 
próteses, órteses e
meios auxiliares de

locomoção entregues

inaugurado em

 2007

O CER II atende gratuitamente pacientes com deficiências 
físicas, motoras, sensoriais e visuais, encaminhados por 
serviços públicos de saúde de 60 municípios provenientes 
das microrregiões de Ipatinga, Caratinga, Timóteo e Go-
vernador Valadares. Os pacientes são atendidos e acom-
panhados por uma equipe multidisciplinar, que se dedica 
à avaliação, prescrição, preparação, dispensação, ade-
quação e treinamento para a entrega de órteses, próteses 
e meios auxiliares de locomoção.
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clínica odontológica
Odontologia

Inaugurada em agosto de 2018, a Clínica Odontológica intensifica 
a democratização dos serviços de saúde bucal gratuitos e de qua-
lidade na Região Metropolitana do Vale do Aço. O serviço procura 
oferecer o que há de melhor quanto à infraestrutura e aprendiza-
gem aos universitários, dando suporte para que eles possam ter a 
tranquilidade de exercer as atividades da profissão com seguran-
ça, com a supervisão dos professores, e com a intenção de ofere-
cer um atendimento personalizado e eficiente à população. Dentre 
as especialidades oferecidas estão: Cirurgia (extrações dentárias); 
Dentística (restaurações); Endodontia (canal); Prótese total (denta-
dura); Periodontia (tratamento de gengiva) e Odontopediatria.

335  
pacientes 
atendidos

criada em

 2018
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comviver
Fisioterapia

O grupo reúne pacientes que receberam o diagnós-
tico de diabetes mellitus. Estudantes de Fisioterapia 
acompanham os participantes, propondo atividades 
que favorecem a melhoria da função cardiovascular, o 
controle glicêmico e a prevenção de complicações. As 
ações realizadas envolvem atividades físicas, debates, 
orientações e palestras educativas. 

capacidade de 
atendimento

20
pessoas

20 alunos
envolvidos  

Projeto
criado em

 2014
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enfermagem assistindo
as Pessoas idosas
Enfermagem

O projeto de extensão do curso de Enfermagem tem o ob-
jetivo de realizar ações de promoção à saúde do idoso. 
Inclui a avaliação multidimensional rápida dos idosos par-
ticipantes; elaboração dos diagnósticos de enfermagem; 
implementação da assistência e avaliação dos resultados; 
desenvolvimento de atividades educativas individuais/co-
letivas; realização de orientações sobre temas relativos à 
saúde no Unileste, entre outros.

36
pessoas

atendidas

Projeto
criado em

 2015
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núcleo de atividades
Práticas em Psicologia (naPP)
Psicologia

223
pessoas

atendidas

No Núcleo de Atividades Práticas em Psicologia (NAPP), alunos
-estagiários acompanhados por professores-supervisores promo-
vem ações que visam interferir positivamente na qualidade de vida 
dos usuários, ao mesmo tempo em que aprimoram habilidades 
e competências necessárias para o exercício da profissão. A as-
sistência disponibiliza serviços gratuitos à comunidade interna e 
externa, oferecendo trabalhos clínicos ao público em geral, entre 
eles: avaliação psicológica, orientação profissional, psicoterapias 
em diversas abordagens teóricas, aconselhamento psicológico e 
atendimentos individuais, em família e em grupo para crianças, 
adolescentes e adultos.
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sorrir
Odontologia

O objetivo do projeto de extensão desenvolvido junto aos 
alunos do curso de Odontologia é avaliar a condição bucal 
de pessoas portadoras de paralisia cerebral, lesão medu-
lar e amputados, adolescentes e adultos, atendidos pelo 
Centro Especializado em Reabilitação Física e Visual (CER 
II), bem como realizar o programa de higienização bucal 
específico para esse grupo de pacientes. Além disso, bus-
ca conscientizar cuidadores sobre a importância dos cui-
dados de higiene bucal e capacitá-los para a realização 
dessas ações.

10 alunos
envolvidos  

Projeto
criado em

 2017

400
pessoas

atendidas
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implantação do núcleo 
de saúde coletiva
Psicologia

O projeto envolve os cursos da Escola de Educação e 
Saúde da Instituição e desenvolve, por meio do uso de 
metodologia ativa, a formação de profissionais aptos a 
desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção 
e reabilitação, tanto em nível individual quanto coletivo, 
nos sistemas, programas e serviços de saúde (públicos 
ou privados). Além disso, busca desenvolver compe-
tências para atuação interdisciplinar e intersetorial com 
vistas à integralidade e à promoção da saúde.

Projeto
criado em

 2018

181
universitários 

envolvidos

650
participantes



Unileste em Ação | Relatório 2018 47

InfÂncIa, adOleScÊncIa
e aPOIO À edUcaçãO BÁSIca

 
As ações extensionistas do Unileste direcionadas à infância, à adolescência e de apoio à Educação 
Básica envolvem projetos que, embasados por diversas áreas do conhecimento, buscam o desenvol-
vimento saudável dos assistidos, ações que visam ao desenvolvimento do ensino e à potencialização 
da aprendizagem em contextos escolares. As atividades realizadas consistem em práticas de nature-
za didática, concebidas com a finalidade de enriquecer e/ou facilitar a construção do conhecimento 
em diversas áreas do saber para crianças e jovens. 
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Brinquedoteca
Pedagogia 

Com atividades lúdicas, de aprendizagem e de sociabili-
dade desenvolvidas com crianças, o projeto resgata a his-
tória dos brinquedos e brincadeiras infantis como forma de 
valorizar a diversidade sociocultural. As atividades abran-
gem oficinas, jogos e brincadeiras. O projeto atua ainda 
na formação continuada de professores e em unidades de 
saúde, junto a crianças e jovens em condições de interna-
ção hospitalar. 

Projeto
criado em

 2008

400
pessoas

atendidas

30
universitários 
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cidadania em ação:
protagonismo estudantil 
nas escolas
Pedagogia 

O projeto de extensão constitui-se na realização de ativi-
dades, como oficinas pedagógicas, cinema comentado e 
jogos pedagógicos, em escolas públicas de Educação Bá-
sica. As atividades, guiadas por professores e estudantes 
do curso, têm como referência temas geradores: Cultura e 
Identidade Nacional; Cidadania, Dignidade e Direitos Hu-
manos; Cultura de Paz; Desafios da Atualidade; e Susten-
tabilidade.

6  alunos
envolvidos  

30
professores 

atendidos 
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experimentos de química 
para alunos do ensino
fundamental e médio
Engenharia Química  

O projeto utiliza o lado lúdico dos experimentos de Química 
para despertar em estudantes do ensino fundamental e mé-
dio o interesse por ciências e química. Os universitários de 
Engenharia Química produzem roteiros, em parceria com os 
professores visitantes, para que as atividades em laborató-
rio sejam feitas de acordo com as disciplinas aplicadas em 
sala de aula. Os experimentos utilizados procuram aproxi-
mar a teoria com experiências do dia a dia.

54  alunos
envolvidos  

Projeto
criado em

 2011

800
participantes 



Unileste em Ação | Relatório 2018 51

física divertida
Escola Politécnica

O projeto visa à interlocução com o ensino fundamental 
e médio, atuando em dois segmentos articulados: na for-
mação continuada de professores de Ciências e Tecno-
logias e na preparação de alunos do ensino básico para 
o desenvolvimento de habilidades cognitivas relacionadas 
à área de conhecimento da Física e Matemática e suas 
aplicações cotidianas, com vistas a um maior interesse em 
tecnologia, física e inserção na educação superior.

8  alunos
envolvidos  

Projeto
criado em

 2013

566
participantes 
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formação de professores 
da educação Básica para 
os direitos humanos
Pedagogia 

O projeto constitui-se de duas dimensões: atividades acadêmi-
co-pedagógicas realizadas no laboratório do curso, a Brinquedo-
teca; e atividades programadas no decorrer do semestre letivo. 
Essas duas dimensões têm por objetivo promover uma interação 
entre o Ensino Superior e a Educação Básica. Busca-se assim, 
contribuir para a formação inicial e continuada de todas as pesso-
as nele envolvidas. O projeto se propõe a atender às demandas 
que envolvem desde a educação infantil até a formação de ges-
tores e pedagogos.

criado em

 2009
181

universitários 
envolvidos

650
pedagogos 

participantes
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luz, câmera, escola, ação!
Publicidade e Propaganda 

O Projeto tem como objetivo levar debates de cunho social à es-
colas de ensino médio da região. Durante as reuniões diversos 
assuntos são trabalhados, tais como o uso de entorpecentes, 
gravidez na adolescência e o bullying. O projeto tem apoio de 
acadêmicos do curso de Psicologia. Após a conversa sobre o 
assunto, os alunos participantes dessas escolas são capacita-
dos para produzirem um filme de curta metragem, com no má-
ximo três minutos de duração, discutindo o tema proposto. São 
repassados aos participantes noções técnicas, como o uso de 
equipamentos, construção de roteiro, direção de cena e produ-
ção e edição de vídeos.

criado em

 2018
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Matemática em ação
Engenharia Mecânica  

O projeto de extensão é uma iniciativa de professores do Nú-
cleo de Matemática da Escola Politécnica e de professores 
do curso de Pedagogia do Unileste. O projeto visa à interlo-
cução com a Educação Básica na preparação de alunos do 
Ensino Fundamental para o desenvolvimento de atividades 
cognitivas relacionadas às áreas de conhecimento da Ma-
temática com uso de objetos de aprendizagem. De forma 
divertida, os alunos são levados a aprender e praticar a Ma-
temática de forma irreverente, desmistificando a disciplina, 
fazendo com que os alunos aprendam brincando. 

40 
universitários 

envolvidos

Projeto
criado em

 2012

490
participantes 
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Mídias e rede de 
conhecimentos na 
educação
Pedagogia 

O projeto busca potencializar o uso de metodo-
logias ativas a partir de recursos das Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação, para 
produção do material didático de materialidade 
virtual. O referido projeto integra princípios e es-
tratégias que permitem articulação entre diversas 
disciplinas do curso. Estima-se, também, articu-
lar atividades do projeto com a pesquisa.

criado em

 2018
29

universitários 
envolvidos

188
participantes
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Psicologia e educação: 
intervenção e pesquisa
Psicologia 

O projeto tem o objetivo de realizar intervenções em es-
colas públicas, de tempo integral, com crianças do ensino 
fundamental que apresentam dificuldades de aprendiza-
gem. Pretende-se potencializar a aprendizagem desses 
alunos, a partir da concepção de que a educação transfor-
ma, mas para isso o sujeito aprendiz precisa superar suas 
dificuldades de aprendizagem.

criado em

 2018
12

universitários 
envolvidos

182
participantes
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violência nas escolas: 
do risco à proteção
Psicologia 

Tem como objetivo promover o desenvolvimento social 
e emocional de estudantes de escolas públicas e/ou pri-
vadas, por meio do enfrentamento das diferentes formas 
de violência nas escolas. Para tal, busca-se identificar a 
presença de indicadores de risco para o desenvolvimento 
integral das crianças e adolescentes, investigar a consci-
ência que eles têm sobre suas condições de vida, olhando 
para suas necessidades e expectativas, para então, desen-
volver ações educativas e programas protetivos com a par-
ticipação da comunidade de pais e educadores.

criado em

 2018
40

universitários 
envolvidos

400
participantes
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cUltURa e aRte
O Unileste acredita na transformação social por meio da arte e, por isso, investe 
em ações que objetivam a valorização e a preservação da memória e do patri-
mônio cultural. O estímulo à produção e ao consumo de produtos e processos 
culturais é um mecanismo efetivo de participação nas comunidades, na pers-
pectiva da consolidação de identidades e do exercício pleno da cidadania. 
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café cinematográfico
Jornalismo e Publicidade
e Propaganda    

Possibilita o acesso à cinematografia nacional, interna-
cional e local, com exibição de longas e curtas-metra-
gens fora do circuito comercial americano. O projeto 
visa à formação sociocultural e política, utilizando o ci-
nema como recurso para inserção e discussão de te-
mas transversais. Além disso, amplia o espaço de lazer 
e enriquecimento cultural da comunidade, incentivando 
a formação crítica e apreciativa.

Projeto
criado em

 2011

547 
participantes 

10 
universitários 

envolvidos 
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coral unileste 
O Coral Unileste constitui parte do patrimônio artís-
tico da região, que possui reconhecida tradição no 
canto coral. Os integrantes são membros da comu-
nidade que circunda o centro universitário e/ou fa-
zem parte do corpo discente e do quadro de funcio-
nários da Instituição. O trabalho desenvolvido tem 
contribuído para o desenvolvimento de aptidões no 
contexto musical, atuando como agente eficaz para 
a formação e socialização dos participantes do gru-
po.

Projeto
criado em

 2013

 10
 apresentações
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espaço B
Localizado no hall da entrada principal do campus do Uni-
leste em Coronel Fabriciano, tem como objetivo sediar 
eventos e se destina a exposições culturais de produções 
de artistas da região. Inaugurado em 2009, em comemo-
ração aos 40 anos do Unileste, o espaço é cedido gra-
tuitamente a expositores, que contam ainda com todo o 
suporte técnico para montagem das mostras.

Projeto
criado em

 2009
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intervalo cultural
O projeto institucional, criado em 2013, tem como objetivo 
possibilitar à comunidade acadêmica do Unileste a divul-
gação da arte por meio de apresentações musicais, no ho-
rário de intervalo entre as aulas. Como apoio, a Instituição 
oferece infraestrutura para a atividade, como palco, equi-
pamentos de som e iluminação e divulgação.

Projeto
criado em

 2013
 9 edições
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Museu Padre de Man
Situado no campus Coronel Fabriciano, em um espaço 
tombado pelo patrimônio histórico do município, o pré-
dio do Museu Padre de Man foi construído no início da 
década de 70, com projeto arquitetônico inovador para a 
época, em forma de circunferência. Além de acervo rela-
tivo à Congregação Padres do Trabalho, suas instalações 
contam com salas dedicadas à mineralogia e à petrolo-
gia, promovendo a preservação da memória regional e a 
difusão da ciência entre crianças, jovens e adultos. Além 
disso, o museu integra o Circuito Nacional de Museus. 

fundado em

 1993 

989 
visitantes 
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teatro João Paulo ii
O Teatro João Paulo II, espaço tombado pelo Patrimônio 
Histórico de Coronel Fabriciano - MG, conta com 335 lu-
gares, acesso facilitado e elevador para deficientes físicos, 
espaço reservado para cadeirantes, um palco com 12 me-
tros de profundidade, moderna aparelhagem de sonoriza-
ção e iluminação, além de sala de ensaio e dois camarins. 
De portas abertas às diversas manifestações artísticas, o 
Teatro possibilita o fortalecimento da produção cultural e a 
democratização das artes no Vale do Aço.

fundado em

1978 
Média de

público anual 

38 mil
pessoas
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teatro universitário
Pedagogia 

O projeto visa contribuir para a solidificação de um movi-
mento cultural e a difusão da arte da interpretação, favo-
recendo a formação de multiplicadores cênicos. São de-
senvolvidas atividades teatrais a partir de várias temáticas, 
sejam elas sociais, culturais, políticas e/ou existenciais. Ao 
final, são apresentados esquetes educativos nas institui-
ções públicas, escolas, creches, praças, culminando com 
a montagem de espetáculos abertos à comunidade.

Projeto
criado em

 2010

2 mil
pessoas

 impactadas 

45 
universitários 

envolvidos 
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unilesteGym - festival de
Ginástica e dança do unileste
Educação Física  

Projeto
criado em

 1989
O UnilesteGym é um festival em que os alunos desenvolvem co-
reografias como tarefa avaliativa das disciplinas, aplicando os 
conhecimentos teóricos adquiridos em atividade prática. O espe-
táculo ainda conta com a participação de estudantes, crianças e 
adolescentes da comunidade que integram os projetos de exten-
são do curso: Academia de Ginástica e Trampolins e Ativaidade em 
Movimento. A apresentação contribui para a formação acadêmica 
e profissional dos estudantes de Educação Física, enquanto cum-
pre importante papel social e cultural ao promover momentos de 
lazer que valorizam as manifestações artísticas, e, ao mesmo tem-
po, propicia o desenvolvimento das pessoas, promovendo ampla 
e irrestrita inclusão social.

93 
universitários 

envolvidos 

Público
presente

 1.200
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eMPReendedORISMO,
cIÊncIa e tecnOlOGIa

A atuação do Unileste nos campos do Empreendedorismo, Ciência e Tecnologia é ampla e abran-
gente, envolvendo ações de ensino, da pesquisa e da extensão. Este eixo, entretanto, apresenta um 
recorte de ações direcionadas à inclusão social e ao envolvimento da comunidade em projetos que 
primam pela disseminação do conhecimento e das práticas produzidas em âmbito acadêmico. 
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despertar saberes
Fisioterapia

Propõe a inserção do discente/calouro no campo de atu-
ação como forma de introdução à Fisioterapia, associada 
à disciplina Vivência Profissional. Em complementação, há 
a participação de discentes veteranos como tutores dos 
calouros a fim de desenvolverem habilidades de gestão de 
projetos e de pessoas.

80
estudantes
envolvidos

328
pessoas

beneficiadas

criado em

 2018
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empresa-ação
Administração

Semestralmente, o projeto é realizado por meio de ativida-
de prática da disciplina Empreendedorismo, com a parti-
cipação do curso de Ciências Contábeis e Publicidade e 
Propaganda. Permite o desenvolvimento de todas as eta-
pas da criação de uma empresa e habilidades do com-
portamento empreendedor. Aos estudantes é incumbida a 
tarefa de montar empreendimentos que permaneçam em 
funcionamento e abertos ao público durante uma semana, 
realizando todas as atividades relativas às empresas reais. 

Média de
público anual 

2.000
pessoas
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estágios
O Unileste valoriza as atividades de estágio como 
oportunidades de vivência e amadurecimento 
profissional. Nesse sentido, prioriza o cumprimen-
to da legislação, zelando para que as atividades 
sejam desempenhadas em empresas idôneas e 
que disponham de profissionais qualificados para 
o acompanhamento dos estudantes. Apenas em 
2018, 3.064 estudantes da Instituição realizaram 
estágios internos e externos, e mais de 300 con-
vênios foram feitos com instituições para este fim.

3.064 
estágios

realizados

1.842 
convênios

firmados

501
estágios ofertados 

no unileste
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informática solidária
infosol
Sistemas de Informação 

O projeto de extensão Infosol tem como objetivo promover 
a inclusão digital por meio de cursos e oficinas para ensi-
nar a lógica e a linguagem de programação por meio da 
criação de jogos digitais, software desenvolvido pelo MIT 
(Instituto de Tecnologia de Massachusetts), entre outros.

Projeto
criado em

 2006

11
participantes 

2
universitários 

envolvidos 
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semana de iniciação
científica e de extensão
A Semana de Iniciação Científica e de Extensão do Uni-
leste envolve todos os cursos de graduação da Insti-
tuição. Com apresentação de trabalhos, minicursos, 
oficinas, exposições, mostras culturais e palestras, pro-
porciona uma das mais significativas oportunidades de 
troca de experiências nos campos científico e da res-
ponsabilidade social. Participam do evento instituições 
de ensino, entidades de fomento, pesquisadores e es-
tudantes do Vale do Aço que estejam cursando do ensi-
no médio ao mestrado.

528
participantes 

 17
minicursos

220
apresentações
de trabalhos e

projetos

 3
palestras

5 mesas-redondas
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sebraetec
Em parceria com o SebraeTec, programa desenvolvido 
pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
de Minas Gerais – Sebrae MG, o Unileste presta serviços 
profissionais especializados de consultoria tecnológica 
para execução do programa nas seguintes áreas e subá-
reas: design, ambiente e comunicação, serviços digitais 
e on-line, inovação, tecnologia de produtos e processos 
e serviços. As atividades têm o objetivo de fortalecer as 
micros e pequenas empresas, visando especificamente a 
capacitação tecnológica, o aumento de sua produtividade 
e competitividade, a redução de seus custos de produção, 
a melhoria da qualidade de seus produtos, a indução à 
inovação e a geração de novos empregos.

9
projetos

desenvolvidos 

 5
professores 
envolvidos

9
estagiários
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empresa Júnior
Politech Jr.

A Politech Projetos e Consultoria, fundada e formada pe-
los graduandos da Escola Politécnica do Unileste, tem o 
intuito de prestar serviços de qualidade e preço acessível, 
além de iniciativas de caráter social voltadas à comunida-
de. A empresa busca desenvolver as habilidades de sua 
membresia por meio da captação e desenvolvimento de 
projetos e realização de consultorias aos empreendedores 
e gestores de empresas da Região Metropolitana do Vale 
do Aço (RMVA) ao direcionar a tomada de decisões es-
tratégicas. Dentro de seu portfólio, a empresa desenvolve 
projetos arquitetônicos, consultoria empresarial, instala-
ções elétricas, eficiência energética, projetos de combate 
a incêndio, design de interiores, paisagismo, entre outros.

Projeto
criado em

2015
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empresa Júnior
Continuum Jr.

A Continnum Jr. é uma empresa júnior que realiza serviços na 
área da psicologia organizacional e educacional com o obje-
tivo de contribuir com a formação de seus membros e colabo-
radores, propiciando conhecimento além da teoria aprendida 
dentro da sala de aula. Criada em 2016, a organização presta 
serviços nas áreas de psicologia organizacional e do trabalho 
e psicologia escolar para empresas de todo o Vale do Aço. A 
partir do desenvolvimento dessas atividades, a organização 
possibilita o aperfeiçoamento do aprendizado teórico e prá-
tico de seus alunos membros, além de oferecer soluções e 
serviços de qualidade com preço acessível.

7 
projetos 

desenvolvidos

Projeto
criado em

2016

25
membros 
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eSPORte e laZeR
Atividades de esporte e lazer têm integrado as ações de extensão do Unileste por se-
rem compreendidas como instrumentos de socialização, aumento da autoestima e inte-
ração com o ambiente e com a comunidade. Além de produzirem benefícios ao corpo 
e à mente, lazer e esporte, contribuem para o desenvolvimento integral dos cidadãos, 
atuando como elementos importantes para a construção da dignidade humana. 
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academia de
Ginástica e trampolins 
Educação Física 

Este projeto atende crianças entre 6 e 10 anos por meio da prá-
tica de ginástica, envolvendo atividades educativas e socializa-
doras. São ministradas técnicas da ginástica artística, de tram-
polim, ginástica para todos e atividades circenses. As aulas são 
ministradas por estudantes do curso de Educação Física sob a 
orientação docente, como forma de estágio supervisionado e/
ou voluntariado. O projeto é desenvolvido no campus Coronel 
Fabriciano, em um amplo ginásio com instalações adequadas e 
equipamentos oficiais.

fundado em

1989 

60
atletas 

10
universitários

envolvidos  
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academia de Musculação 
Educação Física 

A academia de musculação do Unileste é um projeto de ex-
tensão que privilegia o atendimento gratuito aos funcioná-
rios da Instituição e seus dependentes diretos. Alunos e co-
munidade externa também podem usufruir o espaço com a 
contribuição semestral de R$ 100. A academia possui infra-
estrutura e equipamentos adequados para a prática da mus-
culação. As atividades são supervisionadas por professores 
e estagiários do curso de Educação Física.

fundado em

2006

243
participantes 

42
universitários

envolvidos  
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centro esportivo 
O Unileste possui um centro esportivo equipado para exe-
cução de eventos esportivos, culturais e sociais externos 
e internos, em consonância com as políticas institucionais. 
O espaço possui pista de atletismo, três quadras polies-
portivas, dois campos de futebol, vestiários, sala de ginás-
tica e de musculação.

o espaço possui

26.572 m2
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copa intercursos 
A Copa Intercursos estimula a prática esportiva e a integra-
ção da comunidade acadêmica. Estudantes e colaborado-
res (acadêmicos e administrativos) da instituição compõem 
times que disputam um campeonato interno nas categorias 
futebol society masculino; handebol feminino e voleibol mis-
to. O evento proporciona momentos importantes de intera-
ção entre seus participantes, enriquecendo a vivência univer-
sitária e estimulando colaboradores e estudantes à prática 
de exercícios físicos.

370
atletas 

26
equipes

47
jogos
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MeIO aMBIente
Educar, hoje, pressupõe formar cidadãos conscientes de sua responsabilida-
de ecológica. É neste contexto que o Unileste reconhece o espaço acadêmi-
co como agente de intervenção e mobilização da sociedade, seja por meio de 
ações extensionistas de reflexão e conscientização, seja no âmbito da pesquisa, 
com produção de conhecimento e inovação direcionados à sustentabilidade. 
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conscientizar
para preservar 
Ciências Biológicas 

Promove a interface entre extensão, ensino e pesquisa 
por meio de metodologias ativas, que visam estimular 
aprendizagem significativa dos estudantes de graduação 
em Ciências Biológicas do Unileste, tornando-o capaz 
de atuar junto à comunidade. O objetivo principal é levar 
informações científicas que permitem a conscientização 
acerca da importância da preservação ambiental para 
manutenção da biodiversidade e melhoria na qualidade 
de vida das pessoas.

criado em

2018

25
universitários

envolvidos  
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Planejamento energético 
e análise de otimização 
da eficiência da utilização 
de lâmpadas a led de alta 
performance 
Engenharia de Produção 

O projeto procura desenvolver consciência ambiental e so-
luções para a geração sustentável de energia em empresas 
públicas e privadas do Vale do Aço por meio da criação de 
planejamento energético e o uso de lâmpadas LED de alta per-
formance. 

criado em

2018
27

universitários
envolvidos  

120
empresas

beneficiadas  
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Projeto de recuperação 
de sub-bacia do
ribeirão ipanema 
Ciências Biológicas

O projeto de extensão tem como objetivo principal executar 
ações de recuperação ambiental, em uma das sub-bacias do 
Ribeirão Ipanema. Trata-se de uma área de 1,86 hectare que 
foi totalmente degradada pela ação do homem pelo uso para 
pastagem, prática de motocross, entre outros. A degradação 
da área configurou um cenário com pontos com ravinamento, 
supressão da vegetação, inclusive da mata ciliar, assoreamento 
de nascente e fuga da fauna.

criado em

2017
11

universitários
envolvidos  
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PeSqUISa e
SeRvIçOS a
tOdOS
Com as transformações aceleradas nos últimos anos, 

o ensino tem enfrentado desafios para transmitir con-

teúdos relevantes e atuais para a formação profissional 

do estudante. Por isso, a busca constante pela resolu-

ção de problemas tem sido estratégia para que o futuro 

profissional vá ao encontro do conhecimento, do des-

conhecido e de respostas por meio da pesquisa. Por 

isso, atividades que instigam a resolução de problemas 

e percepções da nossa realidade são instrumentos es-

senciais para a formação profissional dos nossos es-

tudantes. Além disso, essas ações têm o objetivo de 

ampliar e aprofundar o diálogo entre a comunidade 

acadêmica (Unileste) e a comunidade externa, de for-

ma a gerar conhecimentos e fortalecer o vínculo e o 

compromisso com as suas populações-alvo.

Completando o ciclo de aprendizagem e desenvolvi-

mento humano proporcionado pelo tripé ensino, pes-

quisa e extensão, no ano de 2018, o Unileste teve 35 

projetos de pesquisa e iniciação científica, que envol-

veram diretamente 37 professores e 89 estudantes. Os 

conhecimentos gerados por estas práticas produzem 

impactos positivos na sociedade, favorecendo a inova-

ção científica, a renovação tecnológica e a compreen-

são de importantes fenômenos socioculturais em dife-

rentes linhas.

35
projetos

de iniciação 
científica e 

pesquisa 37
professores
envolvidos

89
alunos

participantes 70
bolsas da 
Fapemig

13
bolsas de
empresas 

privadas
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fORMatURa 
A formatura, um dos momentos mais aguardados pe-
los universitários, conclui uma das etapas mais impor-
tantes de formação profissional do estudante. Para 
chegar até às solenidades de conclusão de curso, o 
aluno teve oportunidades de crescimento para além 
da sala de aula por meio de diversas atividades, como 
as listadas neste portfolio. Nesse sentido, a instituição 
cumpre a sua missão e responsabilidade social ao 
apresentar profissionais com formação integral, capa-
citados tecnicamente e preocupados com a comuni-
dade à sua volta.

em 2018, o unileste 
contribuiu para a
formação de 1.283 
profissionais:

67 administradores

56 arquitetos

20 biólogos

58 contadores

25 jornalistas

38 publicitários

149 profissionais do Direito

68 educadores físicos

15 enfermeiros

20 engenheiros ambientais e sanitaristas

197 engenheiros civis

63 engenheiros de produção

88 engenheiros eletricistas

157 engenheiros mecânicos

20 engenheiros metalúrgicos

66 engenheiros químicos

62 fisioterapeutas

20 pedagogos

59 psicólogos

36 analistas de sistemas
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deSenvOlvIMentO
eM Rede
Cada vez mais, instituições de diferentes segmentos compartilham aspira-
ções e objetivos em prol do desenvolvimento social, da melhoria da qualida-
de de vida, e da preservação da biodiversidade no planeta.

Neste sentido, para a concretização de suas ações de pesquisa e extensão, 
o Unileste tem contado com valiosas parcerias firmadas junto a organiza-
ções não governamentais (ONGs), representantes da sociedade civil, em-
presas privadas e órgãos públicos.

Além de refletir a credibilidade das iniciativas empreendidas pela instituição, 
a diversidade destas parcerias favorece a ampla disseminação de uma cul-
tura de sustentabilidade e responsabilidade social.

Neste processo, o desenvolvimento é proporcionado por ações em rede, 
nas quais os agentes atuam em prol da comunidade, socializando conhe-
cimentos, formando multiplicadores e provocando intervenções que favore-
çam a transformação social.

As pessoas, empresas ou entidades interessadas em fazer parte da 
rede de parceiros que contribui para as ações de extensão mantidas 
pelo Unileste devem fazer contato com a Coordenadoria de Pesquisa, 
Iniciação Científica e Extensão, pelo telefone (31) 3846-5515 ou pelo 
e-mail extensao@unileste.edu.br. 
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