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Infraestrutura
2 campi, com área total de 210.945,82 m2

23 cursos de graduação presencial

22 cursos de graduação a distância

7 cursos de pós-graduação presencial

22 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
84.284 exemplares

897 títulos em braile

8.077 mil títulos digitais
pela Minha Biblioteca

Iniciação científica e
Pesquisa
37 projetos de Iniciação Científica e Pesquisa 

50 professores envolvidos 

101 alunos participantes

13 bolsas pela Aperam South América

3 bolsas pela Cenibra

comunidade acadêmica
Mais de 25 mil alunos formados
entre 1992 e 2019

3866 alunos de graduação presencial 

32 alunos pós-graduação presencial 

282 colaboradores administrativos 

147 docentes

87% de mestres e doutores

*Quantidade de espaços ativos.
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Semana de Iniciação 
científica e Extensão 
do Unileste
650 participantes

228 apresentações de projetos 

42 minicursos 

27 palestras

7 mesas-redondas

UNILESTE EM
NÚMEROS

Estágio
Cerca de 2046 convênios firmados 

2903 estágios realizados 

638 estágios ofertados no Unileste

Eventos
30 eventos culturais 

Aproximadamente 12 mil espectadores de 
eventos culturais 

613 estudantes atendidos pelo
Unileste Portas Abertas 

1.758 atendidos pelo
Encontrão Pré - Universitário

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

644 bolsas do ProUni

133 bolsas funcionais 

1087 alunos beneficiados com o FIES*

149 alunos beneficiados com o PraValer

50 alunos beneficiados com o Credies

131 alunos beneficiados com o parcelamento 
Estudantil UBEC

Monitoria
106 disciplinas com monitoria 

131 monitores 

4950 participações no programa 
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Apresentamos, nesta edição do Unileste em Ação, 
os destaques das ações de impacto social promo-
vidas pelo Centro Universitário Católica do Leste 
de Minas Gerias (Unileste) em 2019. A Instituição 
promoveu importantes entregas à comunidade 
acadêmica e externa, fortalecendo o compromisso 
pela inovação, empreendedorismo, ensino-apren-
dizagem e o desenvolvimento regional e nacional, 
sempre inspirados pelos valores cristãos.

Neste relatório estão presentes inciativas que con-
tribuem para fortalecer a razão de ser do Unileste 
e os resultados das avaliações externas e internas 
do Centro Universitário. Os trabalhos realizados até 
aqui certificam a responsabilidade de continuar-
mos a missão de promover a democratização da 
educação, a formação integral dos cidadãos, na 
significatividade da IES para a comunidade do en-
torno e a sustentabilidade institucional.

Sabemos que os resultados alcançados não se ob-
têm com ações de última hora e nem de poucas 
pessoas. É consequência da ação coletiva de to-
dos os envolvidos, que se realiza no dia a dia, na 
atenção e cuidado das pequenas e grandes coisas, 

em um contínuo processo de autoavaliação, de re-
visão e proposição de projetos e metas.

Este Relatório se propõe então confirmar o com-
promisso social do Unileste, a partir da publicação 
de indicadores e informações das ações sociais 
promovidas em 2019. Na composição deste Balan-
ço Social, o Unileste materializa seu agradecimento 
a todos os professores, pesquisadores, estudan-
tes, colaboradores administrativos e instituições 
envolvidas nos processos de transformação social 
mediados pelas ações de extensão do Centro Uni-
versitário. 

Esta publicação, além da oportunidade de informa-
ção sobre a atuação social da Instituição, é presta-
ção de contas à comunidade interna e à sociedade 
que, seguramente, servirá de estímulo para cons-
tituição de novas relações de parceria que possi-
bilitem o fortalecimento e a ampliação do ensino, 
aprendizagem e solidariedade. 

Dr. Genésio Zeferino da Silva Filho
Reitor do Unileste

MENSagEM dO REITOR
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Reconhecida como uma Instituição católica, filan-
trópica, e com forte pertinência social, o Centro 
Universitário Católica do Leste de Minas Gerais 
(Unileste) oferta cursos de graduação, pós-gradua-
ção, capacitação e consultorias nas diversas áreas 
do conhecimento. Desde a sua criação, em 1969 
pela congregação religiosa Padres do Trabalho, o 
compromisso do Unileste tem se pautado no de-
senvolvimento da sociedade, na democratização 
do saber e na formação integral das pessoas.

Em seus 50 anos de história, o Unileste se renova 
a cada dia sem se esquecer dos mais altos valores 
civilizatórios e humanistas. Mais do que uma sim-
ples escola superior, o Centro Universitário entrou 
para o mapa regional como centro de desenvolvi-
mento. É parte de seu DNA a participação efetiva 
na sociedade e dentro deste princípio, a Instituição 
estabeleceu importantes parcerias, buscando al-
cançar, de forma qualificada, as demandas educa-
cionais, culturais, sociais, econômicas, científicas e 
tecnológicas da região do Vale do Aço, em Minas 
Gerais, e do país.

Em sua visão estratégica, realiza ações para am-
pliar sua atuação inovadora na organização cur-
ricular focada nos estudantes, baseada em dife-
rentes metodologias ativas, articulado à iniciação 
científica, à pós-graduação e à extensão. O futuro 
almejado pelo Unileste se baliza pela busca perma-
nente da excelência, da pastoralidade, do uso de 
metodologias ativas, da pertinência social e de sua 
postura empreendedora e inovadora.

Todos os anos mudam-se as demandas, as neces-
sidades da sociedade, mudam-se os perfis dos es-
tudantes, mudam-se as competências e habilida-
des necessárias para responder às perguntas das 
culturas atuais, mudam-se os campos profissionais. 
O Unileste promove a contínua atualização de suas 
ações acadêmicas, se dedicando a um permanen-
te e profundo processo de análise, estudos e revi-
são de sua proposta pedagógica, de formação e 
qualificação do corpo docente e de reconstrução 
dos currículos pedagógicos.

PERfIL da INSTITUIçãO
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MISSãO
Promover a formação contínua de cidadãos por 
meio da educação superior, pautada nos valores 
cristãos, éticos, solidários, na ação social, na diver-
sidade cultural, na responsabilidade ambiental e na 
sustentabilidade institucional.

VISãO
Em 2022, ser o melhor centro universitário de Mi-
nas Gerais, segundo os indicadores de avaliação 
do MEC, reconhecido em Minas Gerais por sua atu-
ação inovadora na organização curricular focada 
nos alunos e baseada em diferentes metodologias 
ativas, articulado à iniciação científica, à pós-gra-
duação e à extensão, pela presença significativa 
na comunidade e contribuição no desenvolvimento 
regional.
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Ensino

Com a missão de promover o desenvolvimento 
humano por meio da educação superior, a Institui-
ção cresceu com o Vale do Aço e contribuiu dando 
condições para que os alunos pudessem realizar o 
sonho da graduação e se tornarem agentes trans-
formadores da sociedade.

Nestes 51 anos, o Unileste se tornou a maior e me-
lhor instituição de ensino superior do Vale do Aço 
e um dos melhores Centros Universitários do es-
tado 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, saúde, engenharias e educação, a Ins-
tituição ainda oferece cursos de pós-graduação e 
opções de formação e atualização profissional na 
modalidade Educação a Distância (EAD), por meio 
da Católica EaD.

Pesquisa e Iniciação Científica

A Pesquisa e Iniciação Científica da Instituição se 
caracterizam pela participação efetiva de estudan-
tes e professores na elaboração e execução de pro-
jetos científicos em diversas áreas do conhecimen-
to. As ações contribuem para o avanço tecnológico 
e científico em todas as áreas, desenvolvem meto-
dologias que promovem avanços para a realidade 
regional e propiciam o engajamento de estudantes 
nos processos de investigação, despertando neles 
a vocação científica.

Os resultados contribuem fundamentalmente para 
a evolução do conhecimento humano em todos os 
setores, sendo sistematicamente planejada e exe-
cutada segundo rigorosos critérios de processa-
mento das informações.

Extensão

A Extensão é definida pelas práticas acadêmicas de 
atendimento à comunidade, de natureza cultural, 
artística, científica e técnica, relacionadas ao Ensi-
no e à Pesquisa de forma indissociável. A extensão 
viabiliza a relação transformadora entre a universi-
dade e a sociedade, se caracterizando como um 
espaço privilegiado de aprendizagem dos alunos e 
um mecanismo de socialização e democratização 
do conhecimento acadêmico.

No Unileste, os estudantes vão além das fronteiras 
de sala de aula e têm a oportunidade de colocar 
em prática, com ações diretas na comunidade, os 
conhecimentos adquiridos. As atividades extencio-
nistas possibilitam ao estudante desenvolver ha-
bilidades e competências fundamentais para sua 
formação e atuar na sociedade de maneira partici-
pativa, ética e comprometida. Além disso, os pro-
jetos e ações contribuem para o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, fortalecendo a presença 
e participação institucional na região.

ENSINO, ExTENSãO,
INIcIaçãO cIENTífIca
E PESqUISa
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cIdadaNIa
Como uma instituição cidadã, o Unileste tem empreendido ações co-
munitárias com o objetivo de estimular a população em favor do apri-
moramento de sua própria realidade. Atendendo um vasto público, 
os projetos centrados na cidadania buscam promover a solidarieda-
de, a construção de identidades, a aprendizagem e a inclusão social.
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Bibliotecas
As bibliotecas do Unileste atendem as comunidades aca-
dêmica e externa, disponibilizando acervo físico e eletrô-
nico com matérias multimídia e on-line: e-books, bases de 
dados, periódicos, teses e dissertações, vídeos, imagens, 
jornais, revistas, entre outros. Estudantes e docentes têm 
acesso à plataforma Minha Biblioteca: consórcio com mais 
de 8 mil títulos disponíveis para pesquisa e consulta. 

Sua estrutura física comporta cabines individuais e salas de 
grupo para estudo, laboratórios de informáticas, sala mul-
timídia, sala de reuniões, entre outros. São ofertados tam-
bém 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, im-
pressoras braile, scanners, cadeira de rodas, lupas e mais 
de 800 títulos em braile (entre livros, revistas e jornais).

Q 84.284 
exemplares
       
Q 897 títulos 
em braile

Q Mais de 8 mil 
títulos digitais
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capacitação em
Instalações Elétricas
Engenharia Elétrica
O projeto de extensão dos cursos de Engenharia Elétrica 
e Civil ensina a teoria e prática sobre a eletricidade e suas 
instalações. A fim de capacitar os participantes para a em-
pregabilidade na área elétrica, o projeto foca na leitura/
interpretação de projetos, na elaboração de projetos elétri-
cos residenciais e comerciais e na realização de trabalhos 
de manutenção de instalações elétricas.

Q Projeto
criado em 2010
       
Q 140 pessoas 
participaram da 
capacitação
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consultoria ao 3º Setor 
Administração

Q Projeto
criado em 2009      
       
Q 10 empresas 
atendidas

O projeto propõe ações de assessoria e consultoria, no 
âmbito das atividades realizadas nos Laboratórios de De-
senvolvimento Empresarial e de Extensão Universitária, 
em que discentes e bolsistas atuam de forma transdiscipli-
nar em projetos nas comunidades locais. A iniciativa adota 
uma metodologia ativa de ensino aprendizagem, oportuni-
zando aos estudantes ampliarem o conhecimento teórico 
e experiências práticas.
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Educação no trânsito  
Engenharia Mecânica

Q Projeto
criado em 2010      
       
Q 500 pessoas 
atendidas

A iniciativa contribui para a formação dos cidadãos na Edu-
cação de Trânsito, por meio de ações reflexivas e oficinas 
educativas que discutem normas de circulação, primeiros 
socorros, importância da manutenção preditiva e preditiva 
nos sistemas elétricos e mecânicos, dentre outros temas. 
Os instrumentos pedagógicos incluem exposições dialo-
gadas, jogos didáticos e atividades lúdicas, estimulando 
habilidades dos capacitados, sendo a vida o foco basilar 
primordial.
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Empreender Social  
Administração

Q Projeto
criado em 2003    
       
Q 1200
participantes

Q 25 empresas 
parceiras

Este projeto consolida ações de responsabilidade social 
e voluntariado, realizadas por meio de intervenções em 
entidades, campanhas sociais e ambientais e projetos de 
cidadania corporativa. O Empreender Social promove a 
interface entre diversos projetos de extensão do Unileste, 
desenvolvendo iniciativas de cidadania por meio da pro-
moção de eventos voltados à cultura, arte, lazer, educa-
ção e serviços sociais, em parceria com entidades sociais, 
pequenos empreendedores e organizações não governa-
mentais.
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Encontrão
Pré-Universitário  
Programa Institucional

Q 38 escolas 
da região    
       
Q 1.758
visitantes 

Realizado anualmente, o Encontrão Pré-Universitário en-
volve toda a instituição, promovendo um dia de apresen-
tações culturais, práticas esportivas, mostras acadêmicas, 
científicas e de profissões nos dois campi. O evento com-
partilha, com os alunos do Ensino Médio e Técnico da re-
gião, as atividades desenvolvidas pelo Unileste ao longo 
do ano letivo, favorecendo a integração e estimulando a 
busca pela qualificação profissional.
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grupo de Estudo:
Educação, Subjetividades 
e diversidades
Étnico-culturais 
Pedagogia

Q Projeto
criado em 2019      
       
Q 100
participantes O projeto propõe, por meio de um grupo de estudo, um 

espaço de aprofundamento em questões teóricas e meto-
dológicas pertinentes às diversas áreas de conhecimento. 
A iniciativa busca expandir as discussões engendradas no 
âmbito da sala de aula, promovendo a articulação entre 
ensino, pesquisa e extensão, o aperfeiçoamento acadê-
mico e as relações com a sociedade, principalmente com 
as comunidades associadas às instituições de educação 
superior.
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grupos Reflexivos para 
autores de violência 
contra Mulheres 
Psicologia

Q Projeto
criado em 2019      
       
Q 500 pessoas 
participantesO projeto constitui-se em um grupo socioeducativo para 

atendimento de homens, que figuram como agressores 
nos processos de violência doméstica na Vara Criminal e 
da Infância e Juventude das Comarcas do Vale do Aço, 
conforme previsto na Lei Maria da Penha. O objetivo do 
grupo é promover, nos participantes, a compreensão ade-
quada da relação entre os gêneros, contribuindo para a 
diminuição da violência contra as mulheres.
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Instituto de Pesquisa do 
Unileste - dataleste 
Jornalismo e Publicidade e
Propaganda

Q Projeto
criado em 2019      
       
Q 14 pessoas 
participantesInspirado em Institutos de Pesquisas Econômicas, a ini-

ciativa constitui-se em um embrião de um instituto de pes-
quisas ad hoc - estruturadas exclusivamente para atender 
às demandas específicas de cada cliente. O objetivo do 
projeto é oferecer linhas de pesquisa pontuais, focadas 
nas necessidades dos municípios de Coronel Fabriciano, 
Ipatinga e Timóteo.
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Núcleo de apoio
contábil e fiscal – Naf  
Ciências Contábeis

Q Projeto
criado em 2009      
       
Q 120
atendimentos 
realizados

O Núcleo, em parceria com a Receita Federal, oferece 
atendimentos de consultoria contábil e fiscal a microem-
preendedores, microempresários, pessoas físicas e enti-
dades. A iniciativa possibilita 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.
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Núcleo de Educação
Inclusiva - NEI  
Programa Institucional
O Núcleo propõe ações e politicas de garantia e defesa dos direitos da pessoa com 
deficiência e busca colaborar, efetivamente, para a inclusão dessas pessoas em todos 
os espaços. O principal objetivo é promover a inclusão, identificando as necessidades 
individuais da comunidade acadêmica, ainda, o acesso e permanência de pessoas com 
deficiências no mercado de trabalho, por meio da acessibilidade. 

O NEI inclui também apoio e atendimento às dificuldades. Dentre as especialidades 
oferecidas estão: informações acerca da legislação, normas educacionais e trabalhis-
tas que assegurem a inclusão dos alunos com deficiência no contexto social, cultural e 
educacional.
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Núcleo de Práticas
Jurídicas – NPJJ  
Direito 

Q Projeto
criado em 2006      

Q 146 atendimentos
 
Q 129 audiências 
designadas 

Q 1331 processos 
em andamento

O Núcleo de Práticas Jurídicas realiza atendimentos de 
consultoria jurídica à comunidade. A iniciativa visa aten-
der pessoas que, normalmente, não poderiam arcar com 
os custos de contratação de um advogado particular. O 
Objetivo principal é proporcionar aos estudantes dos anos 
finais do curso de Direito um contato direto com sua futura 
área de atual. Os estudantes são orientados por docentes 
do curso, aliando o contato com a comunidade ao exercí-
cio da profissão nas áreas Civil e Penal. 
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Oficinas emancipatórias 
no fortalecimento
da família  
Psicologia 

Q Projeto
criado em 2013      
       
Q 45
pessoas
atendidas

A iniciativa busca, por meio de encontros semanais, pro-
mover uma transformação na percepção do mundo das 
famílias atendidas, possibilitando a tomada de consciên-
cia acerca dos recursos intrínsecos que possuem para al-
cançarem lugares de sujeitos de sua própria história. O 
projeto, além de promover o empoderamento, a emanci-
pação e o fortalecimento das famílias, também insere os 
estudantes envolvidos no contexto das políticas sociais e 
da promoção do bem-estar social.
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Pastoral Universitária   
A Pastoral Universitária, colaborando para a realização da missão institu-
cional do Unileste, auxilia 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 por meio de missas, ofici-
nas, mensagens, retiros, entre outras. Promove, ainda, ações de solidarieda-
de, apoio comunitário, voluntariado, sobretudo em favor dos necessitados.
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Simulado Enem   
Programa Institucional 

Q Projeto
criado em 2017

Q 8 escolas
participantes 

Q 1740
estudantes
inscritos

Por meio do Projeto Simulado Enem, o Unileste oportu-
niza aos estudantes do terceiro ano do ensino médio da 
região um melhor preparo para o Exame Nacional do En-
sino Médio e condições para dar continuidade à formação 
profissional. Além disso, o projeto dá subsídio para que 
as escolas consigam avaliar o aluno, a assimilação dos 
conteúdos aplicados, assim como a percepção de possí-
veis pontos de melhoria e/ou potenciais no processo de 
aprendizagem.



Unileste em Ação | Relatório 2019 26

Unileste Portas abertas   
Programa Institucional 

Q 613 visitantes

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.
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SaÚdE
Os projetos e ações de extensão na área da saúde buscam a promo-
ção do bem-estar e da saúde nas perspectivas individual e coletiva, 
entendendo-as em amplitude física, psíquica e social. O maior ob-
jetivo das ações é a melhoria da qualidade de vida dos assistidos, 
proporcionando crescimento saudável e envelhecimento digno.
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amor Terapia - Utilização 
do potencial animal em 
prol da saúde humana    
Medicina Veterinária  

Q Projeto
criado em 2019

Q 70 pessoas 
atendidas O projeto busca promover o desenvolvimento físico, psí-

quico, cognitivo e social dos pacientes por meio da Terapia 
Assistida por Animais (TAA) - processo terapêutico formal 
com procedimentos e metodologias. A prática, em com-
plemento às terapias e tratamentos convencionais, acon-
tece com o acompanhamento de profissionais da área da 
saúde, como fisioterapeutas, psicólogos e médicos. 
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ativaIdade em
Movimento    
Educação Física  

Q Projeto
criado em 2008

Q Cerca de 
100 participan-
tes  

O projeto desenvolve atividades físicas, recreativas e so-
cializadoras para a população idosa e visa alcançar um 
envelhecimento saudável, que possibilite a prevenção de 
doenças crônicas não transmissíveis e melhor qualidade 
de vida. São desenvolvidas ações de alongamento, ginás-
tica localizada, aeróbica, danças e outras atividades com 
características lúdicas.
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avaliação de
alfabetização em Saúde 
nos serviços de saúde 
oferecidos pelo Unileste     
Fisioterapia  

Q Projeto
criado em 2018

Q 810 pessoas 
atendidas 

O Projeto busca desenvolver e implementar estratégias 
para promover a alfabetização em saúde entre os usuários 
dos serviços de saúde oferecidos pelo Unileste. 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 por meio da mudança de estilos e das 
condições de vida.
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atualização da
Transmissão e controle 
de Endemias na Região 
do vale do aço     
Ciências Biológicas  

Q Projeto
criado em 2018

Q Mais de 
5800 pessoas 
alcançadas O objetivo principal do projeto é promover ações educa-

tivas em saúde, por meio de intervenções para o contro-
le das Leishmanioses. Para isso, são desenvolvidos ma-
teriais de capacitação para os profissionais e agentes de 
saúde das áreas de maior incidência da doença, além de 
encontros e treinamentos com a comunidade e unidades 
escolares por meio de eventos e palestras.
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campanhas     
Fisioterapia 

Q Projeto
criado em
2015

Q Cerca de 
935 pessoas
alcançadas 

A iniciativa busca divulgar conhecimento sobre os mais 
variados temas relacionados à saúde, com o propósito de 
desenvolver a consciência por meio do contato social com 
a comunidade. O objetivo é mobilizar a sociedade para 
participar da prevenção e intervir de forma dinâmica, pro-
movendo uma atitude vigilante que permita reconhecer e 
corrigir condições, hábitos e práticas que possam provo-
car males à saúde. 
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centro de atendimento 
Psicológico - caP    
Psicologia  

Q Inaugurado 
em 2019

Q 464 pessoas 
atendidas

O CAP presta serviços psicológicos e atende gratuitamen-
te as comunidades acadêmica e externa do Vale do Aço. 
Os pacientes são atendidos e acompanhados por estu-
dantes do Unileste, com a supervisão de docentes. O ob-
jetivo é proporcionar ao universitário articulação da teoria 
e prática profissional, por meio da vivência das atividades 
desenvolvidas. Entre os serviços oferecidos estão: avalia-
ção psicológica, orientação profissional, psicoterapias em 
diversas abordagens teóricas, plantão e aconselhamento 
psicológico, atendimentos individuais e em grupo, psico-
logia familiar e do trabalho.
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centro Especializado
em Reabilitação física
e visual - cER II 
Fisioterapia  

Q Inaugurado 
em 2007

Q Cerca
de  8 mil
atendimentos

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 de fisioterapia  
Fisioterapia   

Q Inaugurada 
em 2004

Q 14.190
atendimentos 
realizados 

Q 52 alunos 
envolvidos 

A Clínica de Fisioterapia oferece atendimentos gratuitos e 
de qualidade à comunidade da região do Vale do Aço. O 
serviço tem como objetivo proporcionar aos estudantes 
um contato direto com a área de atuação. Com a supervi-
são dos professores, os universitários realizam um atendi-
mento especializado e eficaz. Dentro das especialidades 
oferecidas estão: ortopedia, neurofuncional, cardiorrespi-
ratória, dermatofuncional e urofuncional. 
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clínica Odontológica   
Odontologia   Q Inaugurada 

em 2018

Q 1440
atendimentos 
realizados

A Clínica Odontológica intensifica a democratização dos 
serviços de saúde bucal gratuitos e de qualidade na Re-
gião Metropolitana do Vale do Aço. O serviço oferece o que 
há de melhor quanto à infraestrutura e aprendizagem aos 
universitários, dando suporte para que eles possam ter a 
tranquilidade em exercer as atividades da profissão com se-
gurança, com a supervisão dos professores, e prestando 
um atendimento personalizado e eficiente à população. 

Dentre as especialidades oferecidas estão: Cirurgia (extra-
ções dentárias); Dentística (restaurações); Endodontia (ca-
nal); Prótese total (dentadura); Periodontia (tratamento de 
gengiva) e Odontopediatria.
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comviver  
Fisioterapia   

Q Projeto
criado em 2008

Q 11 alunos
envolvidos 

Q Capacidade 
de atendimento 
20 pessoas 

O grupo reúne pacientes que receberam o diagnóstico de 
diabetes mellitus. Os estudantes de Fisioterapia acompa-
nham os participantes, propondo atividades que favore-
cem a melhoria da função cardiovascular, o controle glicê-
mico e a prevenção de complicações. As ações envolvem 
atividades físicas, debates, orientações e palestras educa-
tivas.  
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conscientizar para
Preservar  
Ciências Biológicas   

Q Projeto
criado em 2018

Q 3450
pessoas
alcançadas  

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

Q Projeto
criado em 2018

Q 542 pessoas 
alcançadas

Propõe a inserção do ingresso no campo de atuação como 
forma de introdução à Fisioterapia, associada à disciplina 
Vivencia Profissional e à introdução de discentes vetera-
nos como tutores. O objetivo principal é o desenvolvimen-
to de habilidades de gestão de projetos e de pessoas, 
promovendo a interpretação por meio do “ouvir” e aflorar 
conhecimentos prévios dos estudantes que buscam com-
preender os saberes dos indivíduos acolhidos.  



Unileste em Ação | Relatório 2019 40

Emergências
Odontológicas    
Odontologia   

Q Projeto
criado em 2019

Q Cerca de
80 pessoas 
atendidas

O objetivo principal do projeto é atender a população da 
região do Vale do Aço com suas necessidades de atendi-
mentos odontológicos de urgência, promovendo alívio da 
dor, restabelecendo a estética e a função mastigatória dos 
pacientes. Além disso, visa proporcionar que os estudan-
tes apliquem o conhecimento adquirido durante o período 
acadêmico. Emergências odontológicas podem ser es-
tendidas como medidas rápidas de atendimento que têm 
como objetivo aliviar os sintomas dolorosos, infecciosos 
da cavidade bucal.
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Enfermagem assistindo 
às Pessoas Idosas    
Enfermagem    

Q Projeto
criado em 2015

Q 190 pessoas 
alcançadas

O projeto presta Assistência de Enfermagem ao idoso da 
comunidade por meio de ações de promoção à saúde, 
capacitando-os para identificação das reais necessidades 
dessas pessoas. O objetivo do projeto, além de proporcio-
nar ao estudante um contato com sua futura área de atua-
ção, é também realizar avaliação multidimensional rápida 
do idoso, implementando o cuidado no âmbito da preven-
ção de doenças, da promoção da saúde, através da con-
sulta, aplicando os conhecimentos da sistematização do 
auxílio de enfermagem. 
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Saúde Mental de Univer-
sitários: da Prevenção à 
Promoção     
Psicologia     

Q Projeto
criado em 2019

Q Cerca de 
150 pessoas 
atendidas

Fomenta a prevenção e promoção da saúde mental entre 
estudantes universitários, por meio de palestras, vídeos 
educativos, oficinas de desenvolvimento de habilidades, 
plantão psicológico e encaminhamento para a rede de 
apoio em casos de adoecimento. O objetivo principal do 
projeto é envolver estudantes e docentes do curso de Psi-
cologia relacionando a teoria com a prática, além de de-
senvolver pesquisas sobre fenômenos psicológicos. 
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Saúde Mental e qualida-
de de vida no trabalho      
Psicologia     

Q Projeto
criado em 2019

Q 205 pessoas 
atendidas 

Propõe intervenções psicossociais por meio de grupos 
operativos e plantão psicológico no intuito de promover a 
saúde mental e qualidade de vida de funcionários do Uni-
med Vale do Aço. O principal objetivo do projeto é propor-
cionar reflexões sobre questões psicológicas relacionadas 
ao trabalho, seja para conciliar a vida profissional com a 
vida pessoal e/ou familiar ou para reinserir no mercado de 
trabalho. 



Unileste em Ação | Relatório 2019 44

Sorrir       
Odontologia      

Q Projeto
criado em 2017

Q Cerca de 
400 pessoas 
atendidas

A iniciativa busca avaliar a saúde bucal de usuários do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), bem como implementar um 
programa de higienização especifico para a realidade des-
ses pacientes. Com o projeto, os estudantes do curso de 
Odontologia do Unileste tem o contato direto com a futura 
área de atuação, possibilitando a interação entre ensino, 
serviços. Ainda, e vivenciam a realidade do SUS. 
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Sorriso saúde        
Odontologia      

Q Projeto
criado em 2019

Q Aproximada-
mente 800
pessoas
atendidas

O projeto busca orientar à comunidade sobre os cuidados 
com a saúde bucal e oferta atendimento clinico odontoló-
gico. Além disso, os participantes realizam palestras sobre 
educação em saúde bucal e consultas agendadas para 
avaliação clínica. O objetivo principal do projeto é detectar, 
diagnosticar e tratar a halitose (mau hálito) e suas causas.
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INfÂNcIa, adOLEScÊNcIa
E aPOIO À EdUcaçãO BÁSIca 
As ações extencionistas do Unileste direcionadas a infância, adolescência e apoio à Educação Básica en-
volvem projetos que, embasados por diversas áreas do conhecimento, buscam o desenvolvimento saudável 
dos assistidos, e ações que visam ao desenvolvimento do ensino e à potencialização da aprendizagem em 
contextos escolares. As atividades realizadas consistem em práticas de natureza didática, concebidas com a 
finalidade de enriquecer e/ou facilitar a construção do conhecimento em diversas áreas do saber para criança 
e jovens.  
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a escola como espaço 
de educação e saúde         
Enfermagem      

Q Projeto
criado em 2017

Q 1160 pessoas 
atendidas

O objetivo do projeto é promover a saúde em escolas pú-
blicas cadastradas no Programa Saúde na Escola, por 
meio de encontros, palestras e ações educativas utilizan-
do a escola como um espaço de educação em saúde. A 
articulação entre saúde e educação muda realidades e 
transmite conhecimento, a fim de diminuir os riscos a saú-
de da população. 
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Brinquedoteca          
Pedagogia       

Q Projeto
criado em 2008

Q Cerca de 
400 pessoas 
alcançadas

A iniciativa promove a formação continuada de docentes 
e estudantes extensionistas, proporcionando práticas edu-
cativas e psicopedagógicas para que crianças possam se 
desenvolver em diversos aspectos, seja cognitivamente, 
socialmente ou afetivamente. O objetivo é compor um es-
paço de estudos e pesquisa e desenvolver atividades, ofi-
cinas, jogos, brincadeiras e minicursos.
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conscientizar para erradicar - 
ações para combate da
violência sexual de crianças e 
adolescentes no vale do aço           
Direito       

Q Projeto
criado em 2019

Q1118 pessoas 
atendidas

O principal objetivo do projeto é cessar o número de noti-
ficações e ocorrências de casos de violência sexual con-
tra crianças e adolescentes. Além disso, a iniciativa visa 
conscientizar estudantes de escolas públicas da região do 
Vale do Aço, por meio de palestras e oficinas, as formas 
de combater esse tipo de ato e como identificar possíveis 
vitimas e agressores. 
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Educação, Mídias e
Redes de conhecimento            
Pedagogia       

Q Projeto
criado em 2018

Q Cerca de 
200 pessoas
alcançadas 

Apresenta-se como proposta de efetiva articulação entre 
ensino e pesquisa tecnológicas digitais e integra princípios 
e estratégias que permitem interação com disciplinas do 
curso de Pedagogia. O objetivo é elaborar ambientes in-
formatizados de geografia, língua portuguesa ou ciências, 
a partir de problemas reais de aprendizagem de estudan-
tes dos anos iniciais do ensino fundamental. Os ambien-
tes são aplicados e avaliados durante atividades e oficinas 
para professores da Educação Básica da rede pública. 
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física divertida             
Engenharia Civil       

Q Projeto
criado em 2013

Q Cerca de 
400 pessoas
alcançadas 

O projeto visa o diálogo entre docentes e estudantes do 
Unileste com o ensino fundamental e médio de escolas 
públicas da região. Atua em dois segmentos articulados: 
na formação continuada de professores de Ciências e Tec-
nologias e na preparação de alunos do ensino básico. O 
objetivo é contribuir para o desenvolvimento de habilida-
des cognitivas relacionadas à área de conhecimento da 
Física e Matemática e suas aplicações cotidianas, com vis-
tas a um maior interesse em tecnologia, física e inserção 
na Educação Superior.
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formação continuada 
para professores da
Educação Infantil             
Pedagogia       

Q Projeto
criado em 2010

Q 55 pessoas 
alcançadas  Fortalece as práticas de cuidado e educação nas institui-

ções de educação infantil, por meio da formação continu-
ada de profissionais que atuam em creches e pré-escolas 
na região do Vale do Aço. O objetivo é contribuir na forma-
ção dos estudantes do Curso de Pedagogia e professores 
de ensino médio, por meio de palestras, oficinas, minicur-
sos e seminários temáticos.
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Luz, câmera,
escola, ação!             
Comunicação Social        

Q Projeto
criado em 2018

Q Cerca de 
100 pessoas
alcançadas 

Os estudantes do curso de Comunicação Social realizam 
visitas às escolas publicas para dialogar com os alunos do 
ensino médio, assuntos de caráter social, como: o uso de 
entorpecentes, a gravidez precoce e o bullying. O objetivo 
é apresenta-los noções técnicas para a produção de filme 
e incentiva-los à produção de um curta metragem, com 
no máximo três minutos de duração, abordando os temas 
propostos.
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Magia da química            
Engenharia Química 

Q Projeto
criado em 2011

Q Cerca de 
700 pessoas
alcançadas 

A iniciativa utiliza o lado lúdico, por meio de experimentos, 
conversas e explicações de fenômenos, para despertar o 
interesse por Ciências e conhecimentos em Química em 
estudantes de Ensino Fundamental e Médio da região, 
além de levar à população práticas que podem contribuir 
no dia a dia.
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Matemática em ação
articulando na Educação            
Engenharia Química 

Q Projeto
criado em 2012

Q 250 pessoas 
alcançadas  

O projeto dialoga com a educação na preparação de alu-
nos do Ensino Fundamental e Médio para o desenvolvi-
mento de atividades cognitivas que estão relacionadas 
às áreas da Matemática e suas tecnologias. O Objetivo é 
aperfeiçoar e estreitar a relação do estudante com os cál-
culos.
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Psicologia e Educação: 
Intervenção e pesquisa             
Psicologia 

Q Projeto
criado em 2018

Q 250 pessoas 
alcançadas  

Realiza a conexão com contextos de educação infantil, de 
escolas públicas e privadas da região do Vale do Aço. O 
Objetivo é oferecer, por meio de oficinas, minicursos e se-
minários temáticos, uma formação continuada em desen-
volvimento infantil a professores de creches e pré-escolas. 
Além disso, é uma oportunidade para os estudantes do 
curso de Psicologia terem contato com a futura área de 
atuação.
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Robótica Educacional - 
UNIBOT              
Sistemas de Informação  

Q Projeto
criado em 2019

Q 12 pessoas 
alcançadas  

A iniciativa proporciona aos extencionistas um contato 
com projetos robóticos que repassam os conhecimentos 
adquiridos a alunos de escolas públicas de Coronel Fabri-
ciano. O objetivo é propor ao estudante o aprendizado de 
ferramentas necessárias para construir mecanismos e unir 
conhecimentos de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Mate-
mática e Português, em torno da construção de projetos 
de programação e raciocínio lógico. 
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vamos fazer um corre?
as escolhas do ser adoles-
centes e as possibilidades
e saídas da criminalidade               
Psicologia   

Q Projeto
criado em 2019

Q Cerca de
60 pessoas
alcançadas  

Promove a realização de práticas voltadas à ressignifica-
ção de adolescentes autores de ato infracional, que estão 
aguardando a sentença judicial ou já tiveram a determi-
nação prescrita. O objetivo é, por meio de intervenções 
e dinâmicas em grupo, oferecer um espaço de reflexão, 
acolhimento e confiança a esses adolescentes. O projeto 
busca ainda contribuir na formação humana de cada um, 
possibilitando por meio do diálogo, a internalização de va-
lores e a saída da criminalidade.
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cULTURa E aRTE 
O Unileste acredita na transformação social pela arte e, por isso, 
investe em ações que objetivam a valorização e a preservação da 
memória e do patrimônio cultural. O estimulo à produção e ao con-
sumo de produtos e processos culturais é um mecanismo efetivo de 
participação nas comunidades, nas perspectivas da consolidação de 
identidades e do exercício pleno da cidadania. 
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coral Unileste               Q Projeto
criado em 2013

Constitui parte do patrimônio artístico da região, que pos-
sui reconhecida tradição no canto coral. O projeto conta 
com a participação de colaboradores do Unileste e com 
membros da comunidade da região do Vale do Aço. O ob-
jetivo é realizar, ao longo do ano, apresentações artísticas 
abertas ao público e visa o desenvolvimento no contexto 
musical, atuando como agente eficaz para a formação e 
socialização dos participantes do grupo. 
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Intervalo cultural                Q Projeto
criado em 2013

Q 08
apresentações

O objetivo do projeto é possibilitar à comunidade acadê-
mica do Unileste a divulgação da arte por meio de apre-
sentações musicais, no horário de intervalo entre as aulas. 
A Instituição oferece infraestrutura para a atividade, como 
palco, equipamentos de som e iluminação e divulgação. 
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Espaço B                 Q Projeto
criado em 2009

Q 4
mostras
culturais

Sedia eventos e se destina a exposições culturais de pro-
dução de artistas da região. Inaugurado em comemoração 
aos 40 anos do Unileste, o espaço é localizado no hall 
da entrada do campus de Coronel Fabriciano. O objetivo 
é ceder o espaço, gratuitamente, a expositores regionais 
para mostra de artes. 
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Museu Padre de Man                  Q Fundado
em 1993

Q Cerca de 
500 visitantes 

Situado no campus de Coronel Fabriciano, o prédio do 
Museu Padre de Man foi construído no inicio da década 
de 70, com projeto arquitetônico inovador para a época, à 
Congregação Padres do Trabalho. Suas instalações con-
tam com salas dedicadas à mineralogia e à petrologia da 
ciência entre crianças, jovens e adultos. Além disso, o mu-
seu integra o círculo nacional de museus.  
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Teatro João Paulo II                   Q Fundado
em 1978

Q Cerca
de 38.500
visitantes 

O Teatro João Paulo II, espaço tombado pelo patrimônio 
histórico de Coronel Fabriciano, tem capacidade para 335 
lugares, um palco com 12 metros de profundidade, aces-
so facilitado para deficientes físicos, moderna aparelha-
gem de sinalização e iluminação, além de sala de ensaio 
e dois espaçosos camarins. De portas abertas às diversas 
manifestações artísticas culturais, o teatro possibilita o for-
talecimento da produção cultural e a democratização das 
artes no Vale do Aço. 
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Teatro Universitário
Pedagogia

Q Projeto
criado em 2010

Q Cerca
de 2500
participantes  

Estimula habilidades e competências artísticas e criativas 
do universitário em seu processo de aprendizagem, de 
modo que os estudantes se tornem aptos a ministrarem 
oficinas teatrais para crianças, adolescentes e jovens e 
contribui para a solidificação do movimento artístico cultu-
ral do Unileste. O objetivo principal é desenvolver técnicas 
de expressão corporal e aperfeiçoar o falar em público, 
por meio de jogos teatrais. A partir de oficinas, os parti-
cipantes produzem esquetes educativas, performances 
e espetáculos que são apresentados tanto na Instituição, 
quanto à comunidade. 
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Unilestegym
Educação Física

Q Projeto
criado em 1989

Q 1200
participantes  

Festival de ginástica e dança, que conta com a participa-
ção dos estudantes do curso de Educação Física, ginastas 
inscritos no projeto de extensão Academia de Ginástica e 
Trampolins do Unileste e com o apoio de docentes e co-
munidade. A iniciativa tem como objetivo proporcionar aos 
estudantes um contato com a futura área de atuação, em 
que possamos aplicar conhecimentos práticos e teóricos 
que envolvem o processo criativo, a aprendizagem e a 
apresentação de elementos da cultura corporal. 
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ESPORTE E LaZER 
Atividades de esporte e lazer têm integrado as ações de extensão do Uni-
leste por serem compreendidas como instrumentos de socialização, au-
mento da autoestima e interação com o ambiente e com a comunidade. 
Além de produzirem benefícios ao corpo e a mente, lazer e esporte con-
tribuem para o desenvolvimento integral dos cidadãos, atuando como 
elemento importante para a construção da dignidade humana.    
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academia de ginástica e 
Trampolins do Unileste 
Educação Física

Q Projeto
criado em 2008

Q Cerca de 
230 participan-
tes 

Ensina acrobacias e outras manifestações ginásticas de 
forma orientada, com equipamentos oficiais e ambientes 
adequados a crianças de 6 a 14 anos, de ambos os sexos. 
O objetivo do projeto é envolver crianças e estudantes uni-
versitários em atividades educativas e socializadoras por 
meio das técnicas utilizadas na ginástica artística, circense 
e trampolim. Além disso, são realizados anualmente fes-
tivais artísticos e os extencionistas participam de eventos 
competitivos externos e internos.
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academia de Musculação 
do Unileste  
Educação Física

Q Projeto
criado em 2008

Q 243 pessoas 
alcançadas

Com infraestrutura e equipamentos adequados à prática 
da musculação, a Academia oferece atendimento gratuito 
aos funcionários do Unileste e seus dependentes. O obje-
tivo é proporcionar aos estudantes do curso de Educação 
Física e os demais cursos da área da saúde a oportunida-
de de vivenciar, na prática, as ações que serão desenvolvi-
das no campo de trabalho. 
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copa Intercursos   
Estimula a prática esportiva e a integração da comunidade 
acadêmica do Unileste, em que compõe times que dispu-
tam um campeonato interno de diversas modalidades. O 
principal objetivo da ação é proporcionar momentos de 
interação entre seus participantes, enriquecendo a vivên-
cia universitária e estimulando-os à prática de exercícios 
físicos. 

Q 486 atletas

Q 34 equipes

Q 56 jogos 
disputados
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EMPREENdEdORISMO,
cIÊNcIa E TEcNOLOgIa  
A atuação do Unileste nos campos do Empreendedorismo, Ciência e Tecnologia é 
ampla e abrangente envolvendo ações de ensino, da pesquisa e da extensão. Este 
eixo, entretanto, apresenta um recorte de ações direcionadas á inclusão social e ao 
envolvimento da comunidade em projetos que primam pela disseminação do conhe-
cimento e das práticas produzidas em âmbito acadêmico.
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Empresa-ação   
Administração

Q Média de 
público anual 
2.000 pessoasRealizado por meio de atividade prática da disciplina Em-

preendedorismo, o projeto conta com a participação do 
curso de Ciências Contábeis e Publicidade e Propagan-
da e permite o desenvolvimento de todas as etapas da 
criação de uma empresa e habilidades do comportamento 
empreendedor. Os estudantes montam empreendimen-
tos, abertos ao público, que funcionam durante o período 
uma semana, realizando todas as atividades relativas às 
empresas reais.
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Estágios   
Q 2903 estágios
realizados 

Q 204 novos
convênios  

Q total de 2046 
convênios  firmados

Q 638 estágios 
ofertados no
Unileste

A iniciativa tem como principal objetivo implantar uma 
politica institucional de estágio em consonância com as 
diretrizes da formação profissional de cada um dos cur-
sos de graduação da IES. O Unileste valoriza as atividades 
de estágio como oportunidade de vivência profissional e 
acredita que os estágios propiciam a complementação do 
ensino e da aprendizagem, a fim de se constituírem em 
instrumentos de integração, em termos de treinamento 
prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e 
de relacionamento humano.



Unileste em Ação | Relatório 2019 74

Semana de Iniciação 
cientifica e Extensão 

Q 650 participantes  

Q 228 apresentações 
de trabalhos e projetos  

Q 42 minicursos

Q 27 palestras

Q 7 mesas
redondas 

Por meio de apresentações de minicursos, oficinas, 
mostras culturais e palestras, a semana proporcio-
na uma oportunidade de troca de experiências nos 
campos científicos e de responsabilidade social. 
O objetivo é envolver todos os cursos de gradua-
ção do Unileste, instituições de ensino, entidades 
de fomento, pesquisadores e estudantes do ensino 
médio da região do Vale do Aço em pesquisas e 
trabalhos científicos. 
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SebraeTec    Q 12 projetos 
desenvolvidos  

Q 16 estudantes  

Q 12 professo-
res envolvidos 

Presta serviços profissionais especializados de consulto-
ria tecnológica, para execução do programa nas áreas de 
comunicação e tecnologia. Em parceria com o SebraeTec, 
programa desenvolvido pelo Serviço de Apoio às Micros E 
Pequenas Empresas de Minas Gerais – Sebrae MG, a ini-
ciativa tem o objetivo de fortalecer essas empresas, visan-
do a capacitação tecnológica, o aumento de sua produtivi-
dade e competitividade, redução de custos na produção e 
a geração de novos empregos. 
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Empresa Júnior
- Politech Jr    

Q Projeto
criado em 2015  

Q 4 projetos 
envolvidos    

Q Cerca de
 40 membros  

Presta serviços de qualidade e preço acessível à comu-
nidade na área da Arquitetura e Urbanismo, além disso, 
envolve os estudantes em atividades de caráter social. O 
objetivo principal é proporcionar aos extencionistas um 
contato profissional com a futura área de atuação e visa 
desenvolver as habilidades e competências dos estudan-
tes, por meio da captação e desenvolvimento de projetos. 
Dentro as especialidades oferecidas estão: projetos arqui-
tetônicos, consultoria empresarial, instalações elétricas, 
eficiência energética, projetos de combate a incêndio, de-
sign de interiores e paisagismo.
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Empresa Júnior
- continuum Jr   

Q Projeto
criado em 2016  

Q 8 projetos 
envolvidos    

Q 21 membros  

Realiza serviços de qualidade com preço acessível na área 
de Psicologia Organizacional e Educacional para empre-
sas da região do Vale do Aço.  O objetivo do projeto é con-
tribuir para a formação de estudantes do curso de Psicolo-
gia do Unileste e visa o aperfeiçoamento do aprendizado 
teórico e pratico dos estudantes. 
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UNILaB
O UNILAB é um laboratório de estudos, pesquisas e de-
senvolvimento de soluções de problemas e de inovação 
nos campos da gestão, produção e prestação de serviços 
para empresas e organizações da região do Vale do Aço. 
O projeto possibilita aos estudantes o aprendizado a par-
tir de demandas e necessidades reais da sociedade e às 
empresas e organizações a solução de seus problemas. O 
objetivo da iniciativa é possibilitar a atuação do estudante 
em desafios e problemas reais do mercado de trabalho, 
com propostas de soluções a partir de estudos teóricos e 
práticos. 

Q Criado
em 2019
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MEIO aMBIENTE  
Educar, hoje, pressupõe formar cidadãos conscientes de sua res-
ponsabilidade ecológica. É neste contexto que o Unileste reconhe-
ce o espaço acadêmico como agente de intervenção e mobilização 
da sociedade, seja no âmbito da pesquisa, como produção de co-
nhecimento e inovação direcionados à sustentabilidade. 
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Planejamento Energético e análise de 
Otimização da Eficiência da Utilização 
de Lâmpadas a Led de alta Performance 
e Eficiência Energética em Setores
Públicos e Privados do vale do aço    
Eng. Civil e Eng. Elétrica 

Q Projeto
criado em 2018

Q Cerca de 
160 pessoas
alcançadas Desenvolve uma pesquisa bibliográfica acerca do pano-

rama energético de instituições em que necessitam redu-
zir seus custos mensal e anual de pagamento em energia 
elétrica. O principal objetivo do projeto é realizar estudos 
para diminuir o consumo de energia na região e visa ofere-
cer mudanças mais eficientes em equipamentos elétricos, 
como o ar-condicionado, que posteriormente serão utiliza-
dos em residências e instituições carentes da comunidade 
do Vale do Aço. 
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Projeto de aquecedor Solar
de Baixo custo para Utilização
em Residências da comunidade
do vale do aço
Engenharia Mecânica 

Q Projeto
criado em 2018

Q Cerca de 
120 pessoas
alcançadas 

A iniciativa visa o desenvolvimento de um protótipo de um 
aquecedor que seja capaz de aquecer a água por meio da 
radiação solar. O projeto, que conta com a participação de 
estudantes dos cursos de Engenharia e alunos bolsistas 
BIC e BIC Júnior, tem o objetivo de realizar estudos de ma-
teriais de baixo custo para, posteriormente, desenvolver 
o modelo que será utilizado em residências carentes da 
comunidade do Vale do Aço.
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Projeto de Recuperação
de Sub-bacia da
Ribeirão Ipanema 
Engenharia Ambiental e Sanitária  

Q Projeto
criado em 2017

Q Cerca de 
1000 pessoas 
atendidas  

O projeto monitora ações de recuperação ambiental de 
parte de uma sub-bacia do Ribeirão Ipanema. Os estudan-
tes de Engenharia realizam atividades de campo e moni-
toramento de ações. O projeto é uma parceria entre o Uni-
leste e a Canibra e tem como objetivo principal o resgate 
da qualidade ambiental da área, por meio do plantio e con-
servação de espécies nativas da região do Vale do Aço. 
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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.

37
projetos

de iniciação 
científica e 

pesquisa

50
professores
envolvidos

101
alunos

participantes

16
bolsas de
empresas 

privadas
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fORMaTURa 
A formatura, um dos momentos mais aguardados pe-
los universitários, conclui uma etapa importante na 
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, capacitados tec-
nicamente e preocupados com a comunidade à sua 
volta.

Em 2019, o Unileste 
contribuiu para a
formação de 998 
profissionais:

59 administradores 

49 arquitetos 

15 biólogos 

44 contadores 

159 profissionais de Direito 

45 educadores físicos 

19 enfermeiros 

19 engenheiros ambientais e sanitaristas 

153 engenheiros civis 

58 engenheiros eletricistas 

126 engenheiros mecânicos 

31 engenheiros de produção 

41 engenheiros químicos 

6 engenheiros metalúrgicos 

51 fisioterapeutas 

12 jornalistas

28 pedagogos 

54 psicólogos 

17 publicitários 

12 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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