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Desafio foi a palavra que conduziu o ano de 2020. 
A pandemia da Covid-19 trouxe mudanças repen-
tinas nas nossas rotinas, ressignificou as relações 
e impôs esforços mundiais em prol do bem de to-
dos. Mas, mesmo diante desses desafios, nossas 
engrenagens não pararam. Nos adaptamos à nova 
realidade para honrar nosso compromisso de ofe-
recer, além da formação acadêmica de mais alta 
qualidade, uma formação humana solidária e frater-
na, pautada nos valores cristãos em que baseamos 
nossa cinquentenária história. 

Este Balanço Social confirma que, graças à ação 
coletiva de nossa comunidade e aos esforços ins-
titucionais, bem como  ao processo contínuo de 
revisão e reavaliação de nossos projetos e metas, 
conseguimos manter nosso pacto com a transfor-
mação social, fortalecendo a missão de promover 
a democratização da educação, a inovação, o em-
preendedorismo, e o desenvolvimento regional e 
nacional.

Aqui estão presentes os resultados das iniciativas 
educacionais e as ações de abrandamento dos im-
pactos da pandemia promovidos em 2020, as ava-

liações dos trabalhos e a projeção de novas metas 
que intensificam a sustentabilidade institucional e a 
significatividade do Centro Universitário. Neste re-
latório, também fazemos um agradecimento à con-
tribuição daqueles que reforçam e consolidam a ra-
zão de ser do Unileste, mediando e trazendo à vida 
nossas práticas. Obrigado a todos os educadores, 
estudantes e instituições envolvidas no processo 
de transformação social.

Nesta prestação de contas à comunidade interna e 
à sociedade, destacamos a necessidade de trans-
formação em nossa realidade para a constituição 
de relações fortes e estimulantes, que acrescentem 
e transformem para o bem de todos. Renovamos 
nossos votos solidários, de aprendizagem e frater-
nidade para instigar a expansão de oportunidades 
e reiteramos que a educação é o maior e mais po-
tente agente de transformação e engrandecimento 
das sociedades.

Dr. Genésio Zeferino da Silva Filho
Reitor do Unileste

MENSAGEM DO REITOR
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Há mais de 50 anos, o Unileste atua na região do 
Vale do Aço dedicando-se à missão de fomentar e 
promover os valores humanísticos cristãos, pauta-
dos nos valores éticos, na fraternidade, na solida-
riedade, na responsabilidade ambiental e na ação 
social, contribuindo ativamente para a construção 
de uma sociedade mais justa e igualitária e trans-
formando milhares de vidas por meio da educação 
superior. 

Desde a sua fundação em 1969, pela Congregação 
Padres do Trabalho, até os dias de hoje, o Centro 
Universitário Católica do Leste de Minas Gerais for-
mou mais de 25.500 profissionais de qualidade, 
preparados para atuar com excelência nas mais 
diversas áreas e mercados. Seu currículo pedagó-
gico transcende a formação profissional e se reno-
va sempre, se adaptando às diversas realidades e 
colocando o estudante em papel de destaque, fo-
mentando o protagonismo inovador e estratégico.

O Unileste ressignifica diariamente seu papel para 
transformar o meio, e a sua história vai muito além 

do estritamente educacional, atuando como Ins-
tituição católica filantrópica com grande impor-
tância para a comunidade. Por meio dos projetos 
de extensão, pesquisa e o programa de estágios 
instituídos - que contam também com o apoio de 
parceiros externos-, os discentes e docentes de-
senvolvem diversas atividades socioeducativas, 
culturais e de apoio à saúde para o público local.

O Centro Universitário cresce mais a cada ano pro-
movendo mudanças que o mantém sempre a fren-
te, tanto no que diz respeito às ações acadêmicas 
dos cursos de graduação, pós-graduação, capaci-
tação e consultorias nas diversas áreas do conheci-
mento, quanto às ações de atendimento e suporte 
à comunidade. Graças à capacidade de inovação 
e o empenho para atender às novas demandas do 
mundo moderno, o Unileste se consolidou como 
a melhor Instituição de Ensino do Vale do Aço e 
entrou para o mapa regional como centro de de-
senvolvimento.

PERFIL DA INSTITUIÇÃO



Unileste em Ação | Relatório 2020 6

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

O Unileste não forma apenas bons profissionais, 
forma agentes transformadores e promove o de-
senvolvimento humano por meio da educação su-
perior. Em 52 anos de atuação, consagrou-se como 
a maior e melhor instituição de ensino superior do 
Vale do Aço e um dos melhores Centros Universitá-
rios do estado de Minas, de acordo com o MEC, o 
Ranking do Guia do Estudante e o Ranking Univer-
sitário da Folha de São Paulo.

Em 2020, foram ofertados mais de 20 cursos de gra-
duação nas áreas de comunicação, gestão e negó-
cios, saúde, engenharias e educação, e mais de 30 
cursos de pós-graduação e opções de formação e 
atualização profissional na modalidade Educação a 
Distância (EAD), por meio da Católica EaD.

Extensão

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 de na-
tureza cultural, artística, científica e técnica, os co-
nhecimentos adquiridos. A Extensão Universitária 
viabiliza uma relação transformadora que contribui 
para o desenvolvimento sustentável da sociedade, 
fortalecendo a presença e participação institucional 
na região.

Além disso, a extensão se caracteriza como um es-
paço privilegiado de aprendizagem dos alunos e 

um mecanismo de socialização e democratização 
do conhecimento acadêmico. As atividades exten-
sionistas possibilitam ao estudante desenvolver ha-
bilidades e competências fundamentais para sua 
formação e atuar na sociedade de maneira partici-
pativa, ética e comprometida.

Pesquisa e Iniciação Científica

As ações de Pesquisa e Iniciação Científica con-
tribuem para o avanço tecnológico e científico em 
todas as áreas, desenvolvendo metodologias que 
fomentam progressos para a realidade regional e 
propiciam o engajamento de estudantes e profes-
sores na elaboração e execução de projetos cientí-
ficos e de investigação, despertando neles a voca-
ção científica.

Os resultados desses trabalhos contribuem fun-
damentalmente para a evolução do conhecimento 
humano em todos os setores, sendo sistematica-
mente planejada e executada segundo rigorosos 
critérios de processamento das informações.

ENSINO, EXTENSÃO,
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
E PESQUISA
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Infraestrutura
2 campi, com área total de 210.945,82 m2
22 cursos de graduação presencial

33 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

73.705 exemplares

1.359 títulos em braile

11.317 mil títulos digitais
pela Minha Biblioteca

Iniciação Científica
e Pesquisa
23 projetos de Iniciação Científica e Pesquisa 

33 professores envolvidos 

73 alunos participantes 

7 bolsas pela Aperam South América 

4 bolsas pela Cenibra

25 bolsas pelo Unileste

*P
ol

o 
da

 U
C

B

Comunidade Acadêmica
Mais de 25,6 mil alunos formados
entre 1992 e 2020

3491 alunos de graduação presencial 

30 alunos pós-graduação presencial 

270 colaboradores administrativos 

136 docentes

92% de mestres e doutores
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Semana de Iniciação 
Científica e Extensão
do Unileste

Cerca de 3500 participantes*

130 apresentações de projetos 

10 minicursos 

12 palestras 

Estágio

Cerca de 2754 convênios firmados 

2082 estágios realizados 

340 estágios ofertados no Unileste

Eventos
83 eventos culturais 

12.894 mil espectadores
de eventos culturais 

Programa de Bolsas/
Financiamentos
128 bolsas sociais (50% e 100%) 

682 bolsas do ProUni 

1394 alunos beneficiados com o FIES** 

133 alunos beneficiados com o PraValer 

54 alunos beneficiados com o Credies 

442 alunos beneficiados com
o Programa Estudantil Unileste (PEU)

Monitoria

89 disciplinas com monitoria 

115 monitores 

1754 participações no programa

UNILESTE EM 
NÚMEROS

*E
ve

nt
o 

on
-li

ne
. *

*N
úm

er
os

 d
e 

es
tu

da
nt

es
 b

en
efi

ci
ad

os
 n

o 
an

o,
 s

em
 d

es
is

te
nt

es
.



Unileste em Ação | Relatório 2020 10

Com a chegada repentina da pandemia da Co-
vid-19, o Unileste estabeleceu medidas de conten-
ção dos impactos à comunidade acadêmica e di-
ligências para preservação da saúde e segurança 
de todos. Os encaminhamentos foram implemen-
tados com agilidade, sempre mantendo o compro-
misso com a transparência que é a base do rela-
cionamento do Centro Universitário com o público 
interno e externo. 

Desenvolvemos protocolos e ações que buscaram 
garantir aos estudantes a continuidade do ensino 
sem prejuízos à jornada acadêmica, bem como 
preservar as funções de trabalho de nossos educa-
dores e educadoras, com adaptações ao novo ce-
nário. O Unileste reafirmou seu compromisso social 
e demonstrou sua capacidade de enfrentamento às 
situações adversas. Os projetos sociais e acadêmi-
cos foram moldados para atender às necessidades 
que o momento exigia.

Iniciativas Institucionais

Estabeleceu-se uma comunicação clara e aberta 
por meio da criação da página Covid-19, um espa-
ço no portal oficial da IES para concentrar as infor-
mações, comunicados e novas medidas adotadas 
frente às mudanças de cenário ao longo da pan-
demia. Também foram realizados encontros virtuais 
entre estudantes, docentes e técnicos administra-
tivos com a Reitoria - a Live com o Reitor - para 
dialogar com a comunidade acadêmica e informar 
novas diretrizes.

Para conter a aceleração do contágio respeitando 
as recomendações dos órgãos de saúde, a Insti-
tuição promoveu o distanciamento e o isolamento 
social suspendendo os encontros presenciais, mi-
grando as aulas para o ambiente virtual mediado 

AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO

À COVID-19
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por tecnologia, e reorganizou as jornadas de tra-
balho das equipes administrativas. A presteza na 
mudança foi possível graças a ação conjunta do 
Comitê de Crise, da Gerência de Comunicação e 
Marketing e do apoio do setor de Gestão de Pes-
soas.

No que diz respeito às medidas financeiras, o Cen-
tro Universitário flexibilizou os pagamentos de men-
salidades por meio da postergação de vencimentos 
e possibilitou aos alunos veteranos a oportunidade 
de usufruir dos benefícios do Programa Estudan-
til Unileste (PEU) para financiamento dos estudos, 
além da criação da ação Gestão de Permanência 
para minimizar o impacto da inadimplência e pos-
síveis trancamentos, facilitando a permanência na 
educação superior.

Apoio a comunidade acadêmica

O Unileste, para auxiliar os estudantes no proces-
so de aprendizagem durante o período de aulas 
presenciais mediadas por tecnologia e também no 
cuidado com o bem-estar emocional, desenvolveu 
uma série de iniciativas. Entre os destaques estão 
a Monitoria On-line para orientações a respeito das 
atividades acadêmicas, o Projeto Professores em 
Rede com lives semanais com participação dos do-
centes do Unileste, além de professores do Grupo 
Ubec e profissionais de outras Instituições, para 
dialogar sobre possibilidades de interação com os 
estudantes no ambiente remoto, e o Netiqueta - sé-
rie de conteúdos desenvolvidos para educadores 
e estudantes com dicas e orientações para aulas e 
trabalho em ambiente virtual.

A Instituição também deu início ao Plantão Psicoló-
gico gratuito para estudantes e colaboradores para 
prestar assistência e reforçar os cuidados com a 
saúde mental, bem como apoiar a reorganização 
da rotina. A Pastoral Universitária disponibilizou 
Atendimento Espiritual aos estudantes durante o 

período de isolamento social, e para valorização 
dos educadores e educadoras e em agradecimen-
to pelo empenho contínuo diantes as mudanças, 
foram sorteadas bolsas de inglês on-line na plata-
forma Rosetta-Stone, reconhecida internacional-
mente na aprendizagem de idiomas.

Compromisso social

Diante desse cenário, o Centro Universitário se 
manteve empenhado em continuar seu compro-
misso social e o pacto com o desenvolvimento 
regional. Foi realizada, em parceria com o Centro 
Educacional Católica do Leste de Minas Gerais 
(CEC-MG) e com o Colégio Padre de Man, e apoio 
da Rádio Educadora e de paróquias da região, a 
Campanha de Solidariedade. O objetivo da ação 
foi arrecadar alimentos não perecíveis em prol da 
população carente do Vale do Aço.

Com o retorno gradual dos atendimentos nas Clíni-
cas do Unileste, a Instituição retomou a prestação 
de serviços gratuitos em saúde à comunidade, in-
tensificando a cooperação e o apoio da IES para a 
Região Metropolitana do Vale do Aço. 

Somando às ações de prevenção, proteção e mi-
nimização de riscos no enfrentamento à pandemia 
da covid-19 e para contribuir com a biossegurança 
dos servidores da saúde da rede pública e popu-
lação, o Unileste, em parceria com a Prefeitura de 
Coronel Fabriciano, produziu mais de 200 litros de 
álcool 70% no laboratório do curso de Engenharia 
Química. A ação foi um projeto institucional para 
compartilhar com a sociedade, de forma gratuita, 
soluções para a necessidade dos serviços de saú-
de da cidade de Coronel Fabriciano e colaborar 
com os processos de enfrentamento do coronaví-
rus no Vale do Aço.
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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.



Unileste em Ação | Relatório 2020 13

Bibliotecas
As bibliotecas do Unileste atendem às comunidades acadêmica e 
externa, disponibilizando acervo físico e eletrônico com matérias 
multimídia e on-line: e-books, bases de dados, periódicos, teses 
e dissertações, vídeos, imagens, jornais, revistas, entre outros. Es-
tudantes e docentes têm acesso à plataforma Minha Biblioteca: 
consórcio com mais de 11 mil títulos disponíveis para pesquisa e 
consulta.

Sua estrutura física comporta cabines individuais e salas de grupo 
para estudo, laboratórios de informáticas, sala multimídia, sala de 
reuniões, entre outros. São oferecidos também serviços como: em-
préstimo 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 rodas, lupas 
e mais de 1.300 títulos em braille (entre livros, revistas e jornais). A 
biblioteca do campus de Coronel Fabriciano se consolida como a 

maior biblioteca do Leste de Minas Gerais.

Q 73.705  
exemplares
       
Q 1.359 títulos 
em braile

Q 11.317 títulos
digitais
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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 nos siste-

mas elétricos e mecânicos, dentre outros temas. Os instru-

mentos pedagógicos incluem exposições dialogadas, jogos 

didáticos e atividades lúdicas, estimulando habilidades dos 

capacitados, sendo a vida o foco basilar primordial.

Q Projeto
criado em 2010
       
Q 500 pessoas 
atendidas

Educação no Trânsito
Engenharia Mecânica 
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Este projeto consolida ações de responsabilidade social e 

voluntariado, realizadas por meio de intervenções em enti-

dades, campanhas sociais e ambientais e projetos de cida-

dania corporativa. O Empreender Social promove a interface 

entre diversos projetos de extensão do Unileste, desenvol-

vendo iniciativas de cidadania por meio da promoção de 

eventos voltados à cultura, arte, lazer, educação e serviços 

sociais, em parceria com entidades sociais, pequenos em-

preendedores e organizações não governamentais.

Q Projeto
criado em 2003
       
Q 1.200
participantes

Q 25 empresas 
parceiras

Empreender Social
Administração 
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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 en-

sino, pesquisa e extensão, o aperfeiçoamento acadêmico e 

as relações com a sociedade, principalmente com as comu-

nidades associadas às instituições de educação superior.

Grupo de Estudo: Educação, 
Subjetividades e Diversida-
des Étnico-Culturais
Pedagogia 



Unileste em Ação | Relatório 2020 17

Q Projeto
criado em 2019

Q 500
participantes O 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 In-

fância e Juventude das Comarcas do Vale do Aço, confor-

me previsto na Lei Maria da Penha. O objetivo do grupo é 

promover, nos participantes, a compreensão adequada da 

relação entre os gêneros, contribuindo para a diminuição da 

violência contra as mulheres.

Grupos Reflexivos para
Autores de Violência
Contra Mulheres
Psicologia 
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Inspirado em Institutos de Pesquisas Econômicas, a iniciati-

va constitui-se em um embrião de um instituto de pesquisas 

ad hoc - estruturadas exclusivamente para atender às de-

mandas específicas de cada cliente. O objetivo do projeto 

é oferecer linhas de pesquisa pontuais, focadas nas neces-

sidades dos municípios de Coronel Fabriciano, Ipatinga e 

Timóteo.

Instituto de Pesquisa
do Unileste - Dataleste
Jornalismo e Pub. e Propaganda 

Q Projeto
criado em 2019

Q 14
participantes
(até 2019)
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O Núcleo, em parceria com a Receita Federal, oferece aten-

dimentos de consultoria contábil e fiscal a microempreen-

dedores, microempresários, pessoas físicas e entidades. 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.

Núcleo de Apoio
Contábil e Fiscal – NAF
Ciências Contábeis 

Q Projeto
criado em 2009

Q 245
atendimentos 
realizados
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O Núcleo propõe ações e políticas de garantia e defesa dos direitos da pessoa 

com deficiência e busca colaborar, efetivamente, para a inclusão dessas pesso-

as em todos os espaços. O principal objetivo é promover a inclusão, identifican-

do as necessidades individuais da comunidade acadêmica e, 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,  

para auxiliar e instruir acerca da legislação, normas educacionais e trabalhistas 

que assegurem a inclusão dos alunos com deficiência no contexto social, cul-

tural e educacional.

Núcleo de Educação
Inclusiva - NEI 
Programa Institucional 
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O Núcleo de Práticas Jurídicas realiza atendimentos de con-

sultoria jurídica à comunidade. A iniciativa visa atender pes-

soas que, normalmente, não poderiam arcar com os custos 

de contratação de um advogado particular. O objetivo princi-

pal é proporcionar aos estudantes dos anos finais do curso 

de Direito um contato direto com sua futura área de atuação. 

Os estudantes são orientados por docentes do curso, alian-

do o contato com a comunidade ao exercício da profissão 

nas áreas Civil e Penal.

Núcleo de Práticas
Jurídicas – NPJJ 
Direito

Q Projeto
criado em 2006

Q 146 atendimentos

Q 129 audiências 
designadas

Q 1.331 processos 
em andamento



Unileste em Ação | Relatório 2020 22

O Setor de Pastoralidade, colaborando para a realização da missão institucional 

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, oficinas, mensa-

gens, retiros, entre outras. Promove, ainda, ações de solidariedade, apoio co-

munitário, voluntariado, sobretudo em favor dos necessitados.

Setor de Pastoralidade 
Programa Institucional 



Unileste em Ação | Relatório 2020 23

Por meio do Projeto Simulado Enem, o Unileste oportuniza 

aos estudantes do terceiro ano do ensino médio da região 

um melhor preparo para o Exame Nacional do Ensino Médio 

e condições para dar continuidade à formação profissional. 

Além disso, o projeto dá subsídio para que as escolas consi-

gam avaliar o aluno, a assimilação dos conteúdos aplicados, 

assim como a percepção de possíveis pontos de melhoria e/

ou potenciais no processo de aprendizagem.

Q Projeto
criado em 2017
       
Q 4 escolas
participantes

Q  Disponibilizado 
para 788 estudantes 
da rede pública

Simulado Enem*

Programa Institucional 

*Em 2020, devido a pandemia, a 
edição do projeto foi realizado no 
formato on-line.
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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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Q Projeto
criado em 2019

Q 97 pessoas 
atendidas O projeto busca promover o desenvolvimento físico, psíqui-

co, cognitivo e social dos pacientes por meio da Terapia As-

sistida por Animais (TAA) - processo terapêutico formal com 

procedimentos e metodologias. A prática, em complemento 

às terapias e tratamentos convencionais, acontece com o 

acompanhamento de profissionais da área da saúde, como 

fisioterapeutas, psicólogos e médicos.

Amor Terapia - Utilização 
do potencial animal em prol 
da saúde humana 
Medicina Veterinária 
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Q Projeto
criado em 2018

Q Quase
6 mil pessoas
alcançadas

O objetivo principal do projeto é promover ações educati-

vas em saúde, por meio de intervenções para o controle das 

Leishmanioses. Para isso, são desenvolvidos materiais 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.

Atualização da Transmissão 
e Controle de Endemias na 
Região do Vale do Aço 
Ciências Biológicas
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Q Projeto
criado em 2015

Q1.200 pessoas 
alcançadas 

A iniciativa busca divulgar conhecimento sobre os mais va-

riados temas relacionados à saúde, com o propósito de de-

senvolver a consciência por meio do contato social com a 

comunidade. O objetivo é mobilizar a sociedade para parti-

cipar da prevenção e intervir de forma dinâmica, promoven-

do uma atitude vigilante que permita reconhecer e corrigir 

condições, hábitos e práticas que possam provocar males 

à saúde. 

Campanhas 
Fisioterapia 
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O CAP presta serviços psicológicos e atende gratuitamente 
às comunidades acadêmica e externa do Vale do Aço. Os 
pacientes são atendidos e acompanhados por estudantes 
do Unileste, com a supervisão de docentes. O objetivo é 
proporcionar ao universitário articulação da teoria e prática 
profissional, por meio da vivência das atividades desenvol-
vidas. Entre os serviços oferecidos estão: avaliação psico-
lógica, orientação profissional, psicoterapias em diversas 
abordagens teóricas, plantão e aconselhamento psicológi-
co, atendimentos individuais e em grupo, psicologia familiar 
e do trabalho.

Centro de Atendimento 
Psicológico - CAP
Psicologia

Q Inaugurado 
em 2019

Q 464 pessoas 
atendidas
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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 ser-

viços públicos de saúde de 60 municípios provenientes das 

microrregiões de Ipatinga, Caratinga, Timóteo e Governador 

Valadares. Os pacientes são atendidos e acompanhados 

por uma equipe multidisciplinar, que se dedica à avaliação, 

prescrição, preparação, dispensação, adequação e treina-

mento para a entrega de órteses, próteses e meios auxiliares 

de locomoção.

Centro Especializado
em Reabilitação Física
e Visual - CER II
Fisioterapia   
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Q Inaugurada
em 2004

Q 4.190
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 supervisão 

dos professores, os universitários realizam um atendimento 

especializado e eficaz. Dentro das especialidades oferecidas 

estão: ortopedia, neurofuncional, cardiorrespiratória, derma-

tofuncional e urofuncional. 

Clínica de Fisioterapia
Fisioterapia 
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Q Inaugurada 
em 2018

Q 1.440
atendimentos 
realizados

A Clínica Odontológica intensifica a democratização dos ser-
viços de saúde bucal gratuitos e de qualidade na Região 
Metropolitana do Vale do Aço. O serviço oferece o que há 
de melhor quanto à infraestrutura e aprendizagem aos uni-
versitários, dando suporte para que eles possam ter a tran-
quilidade em exercer as atividades da profissão com segu-
rança, com a supervisão dos professores, e prestando um 
atendimento personalizado e eficiente à população. Dentre 
as especialidades oferecidas estão: Cirurgia (extrações den-
tárias); Dentística (restaurações); Endodontia (canal); Próte-
se total (dentadura); Periodontia (tratamento de gengiva) e 
Odontopediatria.

Clínica Odontológica
Odontologia 
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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 edu-

cativos, oficinas de desenvolvimento de habilidades, plan-

tão 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 Psicologia 

relacionando a teoria com a prática, além de desenvolver 

pesquisas sobre fenômenos psicológicos.

Saúde Mental de
Universitários:
da Prevenção à Promoção
Psicologia 
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Q Projeto
criado em 2019

Q 218 pessoas 
atendidasPropõe intervenções psicossociais por meio de grupos ope-

rativos e plantão psicológico no intuito de promover a saúde 

mental e qualidade de vida dos funcionários do Unimed Vale 

do Aço. O principal objetivo do projeto é proporcionar refle-

xões 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.   

Saúde Mental e
Qualidade de Vida
no trabalho
Psicologia  
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Q Projeto
criado em 2019

Q Aproximada-
mente 800
pessoas
atendidas

O projeto busca orientar a comunidade sobre os cuidados 
com a saúde bucal e oferecer atendimento clínico odonto-
lógico. Além disso, os participantes realizam palestras so-
bre 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. 

Sorriso Saúde
Odontologia  
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INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E 
APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA  

As ações extensionistas do Unileste direcionadas à infância, adolescência e apoio à Educação 
Básica envolvem projetos que, embasados por diversas áreas do conhecimento, buscam o de-
senvolvimento saudável dos assistidos, e ações que visam o desenvolvimento do ensino e a
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 crianças e jovens. 
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Q Projeto
criado em 2008

Q Cerca de
550 pessoas
alcançadas
até 2020

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, so-
cialmente e afetivamente. O objetivo é compor um espaço 
de estudos e pesquisa e desenvolver atividades, oficinas, 
jogos, brincadeiras e minicursos.

Brinquedoteca
Pedagogia   
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Q Projeto
criado em 2019

Q 1268 pessoas 
atendidas até 
2020O principal objetivo do projeto é contribuir para a redução 

do número de notificações e ocorrências de casos de vio-

lência sexual contra 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 vítimas e agressores. 

Conscientizar para erradicar - 
Ações para combate à
violência sexual de crianças e 
adolescentes no Vale do Aço
Direito 
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Q Projeto
criado em 2018

Q Cerca de
200 pessoas
alcançadas

Apresenta-se como proposta de efetiva articulação entre en-

sino e pesquisa tecnológicas digitais e integra princípios e 

estratégias que permitem interação com disciplinas do curso 

de Pedagogia. O objetivo é elaborar ambientes informatiza-

dos de geografia, língua portuguesa ou ciências, a partir de 

problemas reais de aprendizagem de estudantes dos anos 

iniciais do ensino fundamental. Os ambientes são aplicados 

e avaliados durante atividades e oficinas para professores 

da Educação Básica da rede pública.

Educação, Mídias e
Redes de Conhecimento 
Pedagogia 
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Q Projeto
criado em 2013

Q Cerca de
1.000 pessoas
alcançadas

O projeto visa o diálogo entre docentes e estudantes do Uni-

leste com o ensino fundamental e médio de escolas públicas 

da região. Atua em dois segmentos articulados: na formação 

continuada de professores de Ciências e Tecnologias e na 

preparação de alunos do ensino básico. O objetivo é contri-

buir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas rela-

cionadas 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.

Física Divertida  
Engenharia Civil  
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Q Projeto
criado em 2011

Q Cerca de
750 pessoas
alcançadas

A iniciativa utiliza o lado lúdico, por meio de experimentos, 

conversas e explicações de fenômenos, para despertar o in-

teresse por Ciências e conhecimentos em Química em estu-

dantes de Ensino Fundamental e Médio da região, além de 

levar à população práticas que podem ser usadas no dia a 

dia.

Magia da Química
Engenharia Química 
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Q Projeto
criado em 2018

Q 282 pessoas 
alcançadas até 
2020

Realiza a conexão com contextos de educação infantil, de es-

colas públicas e privadas da região do Vale do Aço. O objeti-

vo é oferecer, por meio de oficinas, minicursos e seminários 

temáticos, uma formação continuada em desenvolvimento 

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.

Psicologia e Educação: 
Intervenção e pesquisa 
Psicologia 



Unileste em Ação | Relatório 2020 42

Q Projeto
criado em 2019

Q Cerca de
80 pessoas
alcançadas
até 2020

Promove a realização de práticas voltadas à ressignificação 
de adolescentes autores de ato infracional, que estão aguar-
dando a sentença judicial ou já tiveram a determinação pres-
crita. 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 con-
tribuir na formação humana de cada um, possibilitando por 
meio do diálogo, a internalização de valores e a saída da 
criminalidade.

Vamos fazer um corre? As 
escolhas do ser adolescente 
e as possibilidades
e saídas da criminalidade
Psicologia
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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 estímulo 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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Q Projeto
criado 
em 2013

Q 8
apresentações

O objetivo do projeto é possibilitar à comunidade acadêmica 
do Unileste a divulgação da arte por meio de apresentações 
musicais, no horário de intervalo entre as aulas. A Instituição 
oferece infraestrutura para a atividade, como palco, equipa-
mentos de som e iluminação e divulgação. 

Intervalo Cultural
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Q Projeto
criado 
em 2009

Q 4 mostras 
culturais 

Sedia eventos e se destina a exposições culturais de produ-
ção de artistas da região. Inaugurado em comemoração aos 
40 anos do Unileste, em 2009, 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. 

Espaço B 
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Q Fundado
em 1993

Q Cerca de
500 visitantes 

Situado no campus de Coronel Fabriciano, o prédio do Mu-
seu Padre de Man foi construído no início da década de 70, 
com projeto arquitetônico inovador para a época, à Congre-
gação Padres do Trabalho. O museu disponibiliza espaço 
para exposição permanente e temporária, espaço para acer-
vo e dentre outros. Além disso, o museu integra o círculo 
nacional de museus.

Museu Padre de Man
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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, acesso 
facilitado para deficientes físicos, moderna aparelhagem de 
sinalização e iluminação, além de sala de ensaio e dois es-
paçosos camarins. De portas abertas às diversas manifesta-
ções artísticas culturais, o teatro possibilita o fortalecimento 
da produção cultural e a democratização das artes no Vale 
do Aço. 

Teatro João Paulo II
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Q Projeto
criado
em 2010

Q Cerca
de 2.500
participantes
até 2020

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 te-

atrais para crianças, adolescentes e jovens e contribui para 

a solidificação do movimento artístico cultural do Unileste. 

O objetivo principal é desenvolver técnicas de expressão 

corporal e aperfeiçoar o falar em público, por meio de jo-

gos teatrais. A partir de oficinas, os participantes produzem 

esquetes educativas, performances e espetáculos que são 

apresentados tanto na Instituição, quanto à comunidade. 

Teatro Universitário 
Pedagogia 
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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 contri-
buem para o desenvolvimento integral dos cidadãos, atuando como ele-
mento importante para a construção da dignidade humana. 
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Q Projeto
criado em 2008

Q Cerca de 230 
participantes 

Ensina acrobacias e outras manifestações ginásticas de for-

ma orientada, com equipamentos oficiais e ambientes ade-

quados a crianças de 6 a 14 anos, de ambos os sexos. O 

objetivo do projeto é envolver crianças e estudantes univer-

sitários em atividades educativas e socializadoras por meio 

das técnicas utilizadas na ginástica artística, circense e tram-

polim. Além disso, são realizados anualmente festivais artís-

ticos e os extensionistas participam de eventos competitivos 

externos e internos.

Academia de Ginástica e 
Trampolins do Unileste  
Educação Física 
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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 objetivo é 

proporcionar aos estudantes do curso de Educação Física 

e os demais cursos da área da saúde a oportunidade de 

vivenciar, na prática, as ações que serão desenvolvidas no 

campo de trabalho. 

Academia de
Musculação do Unileste  
Educação Física 
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EMPREENDEDORISMO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA   
A atuação do Unileste nos campos do Empreendedorismo, Ciência e Tec-
nologia é ampla e abrangente envolvendo ações de ensino, pesquisa e 
extensão. Este eixo, entretanto, apresenta um recorte de ações direciona-
das 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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Q 2.082 estágios
realizados

Q 708 novos
convênios

Q Total de 2.754
convênios firmados

Q 340 estágios
ofertados no Unileste 

A iniciativa tem como principal objetivo implantar uma 

política institucional de estágio em consonância com 

as diretrizes da formação profissional de cada um dos 

cursos 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 téc-

nico-cultural, científico e de relacionamento humano.

Estágios
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Por meio de apresentações de minicursos, oficinas, 

mostras culturais e palestras, a semana proporciona 

uma oportunidade de troca de experiências nos cam-

pos científicos e de responsabilidade social. O objetivo 

é envolver todos os cursos de graduação do Unileste, 

instituições de ensino, entidades de fomento, pesqui-

sadores e estudantes do ensino médio da região do 

Vale do Aço em pesquisas e trabalhos científicos. 

Semana de Iniciação 
Científica e Extensão

Q mais de 3.500
participantes*

Q 130 apresenta-
ções de trabalhos 
e projetos

Q 10 minicursos

Q 12 palestras
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Presta serviços profissionais especializados de con-

sultoria 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 iniciativa tem o objetivo de fortalecer 

essas empresas, visando a capacitação tecnológica, o 

aumento de sua produtividade e competitividade, re-

dução de custos na produção e a geração de novos 

empregos. 

SebraeTec Q 10 projetos 
desenvolvidos

Q 9 estudantes

Q 4 professores 
envolvidos 
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Formada pelos graduandos da Escola Politécnica do Uni-

leste, tem o intuito de prestar serviços de qualidade e pre-

ço acessível, além de iniciativas de caráter social voltadas à 

comunidade. A empresa busca desenvolver as habilidades 

dos estudantes 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). Dentro de seu portfólio, a empresa desenvolve 

projetos arquitetônicos, consultoria empresarial, instalações 

elétricas, eficiência energética, projetos de combate a incên-

dio, design de interiores, paisagismo, entre outros.

Empresa Júnior -
Politech Jr 

Q Projeto
criado em 2015 

Q 4 projetos
envolvidos

QCerca de 40 
membros 
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Realiza serviços de qualidade com preço acessível na 

área de Psicologia Organizacional e Educacional para 

empresas da região do Vale do Aço. O objetivo do pro-

jeto é contribuir para a formação de estudantes do cur-

so de Psicologia do Unileste e visa o aperfeiçoamento 

do aprendizado teórico e prático dos estudantes. 

Empresa Júnior - 
Continuum Jr

Q Projeto
criado em 2016 

Q 7 projetos
envolvidos

Q16 membros 
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O UNILAB é um laboratório de estudos, pesquisas e 

desenvolvimento de soluções de problemas e de ino-

vação 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 partir 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 pro-

blemas reais do mercado de trabalho, com propostas 

de soluções a partir de estudos teóricos e práticos. 

UNILAB Q Criado
em 2019
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MEIO AMBIENTE
Educar, hoje, pressupõe formar cidadãos conscientes de sua responsa-
bilidade ecológica. É neste contexto que o Unileste reconhece o espaço 
acadêmico como agente de intervenção e mobilização da sociedade, seja 
no âmbito da pesquisa, como produção de conhecimento e inovação dire-
cionados à sustentabilidade.
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Q Projeto
criado em 2017

Q Cerca de
1.060 pessoas
alcançadas

O projeto monitora ações de recuperação ambiental de par-

te de uma sub-bacia do Ribeirão Ipanema. Os estudantes de 

Engenharia realizam atividades de campo e monitoramento 

de ações. O projeto é uma parceria entre o Unileste e a Ce-

nibra e tem como objetivo principal o resgate da qualidade 

ambiental da área, por meio do plantio e conservação de 

espécies nativas da região do Vale do Aço. 

Projeto de Recuperação
de Sub-bacia do Ribeirão
Ipanema
Engenharia Ambiental e Sanitária 
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PESQUISA E
SERVIÇOS A
TODOS
Com as transformações aceleradas nos últimos 

anos, o ensino tem enfrentado desafios para trans-

mitir conteúdos relevantes e atuais para a formação 

profissional do estudante. Por isso, a busca cons-

tante pela resolução de problemas tem sido estra-

tégia para que o futuro profissional vá ao encontro 

do conhecimento, do desconhecido e de respos-

tas por meio da pesquisa. Por isso, atividades que 

instigam a resolução de problemas e percepções 

da nossa realidade são instrumentos essenciais 

para a formação profissional dos nossos estudan-

tes. Além disso, essas ações têm o objetivo de am-

pliar e aprofundar o diálogo entre a comunidade 

acadêmica (Unileste) e a comunidade externa, de 

forma a gerar conhecimentos e fortalecer o víncu-

lo e o compromisso com as suas populações-alvo. 

Completando o ciclo de aprendizagem e desenvol-

vimento humano proporcionado pelo tripé ensino, 

pesquisa e extensão, no ano de 2020, o Unileste 

teve 23 projetos de pesquisa e iniciação científica, 

que envolveram diretamente 33 professores e 71 

estudantes. Os conhecimentos gerados por estas 

práticas produzem impactos positivos na socieda-

de, favorecendo a inovação científica, a renovação 

tecnológica e a compreensão de importantes fenô-

menos socioculturais em diferentes linhas.

23
projetos

de iniciação 
científica e 

pesquisa 33
professores
envolvidos

11
bolsas de
empresas 

privadas

71
alunos

participantes

25
bolsas do

Unileste
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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 portfólio. Nesse sentido, a institui-
ção cumpre a sua missão e responsabilidade social 
ao apresentar profissionais com formação integral, ca-
pacitados tecnicamente atentos à comunidade à sua 
volta.

Em 2020, o Unileste 
contribuiu para a
formação de 618
profissionais: 

22 administradores 

53 arquitetos 

1 biólogo 

17 contadores 

48 dentistas

135 profissionais de Direito 

20 profissionais de Educação Física 

2 enfermeiros 

7 engenheiros ambientais e sanitaristas 

72 engenheiros civis 

50 engenheiros eletricistas 

75 engenheiros mecânicos 

18 engenheiros de produção 

27 engenheiros químicos 

1 engenheiros metalúrgicos 

21 fisioterapeutas 

6 jornalistas 

10 pedagogos 

7 psicólogos 

11 publicitários 

15 analistas de sistemas
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DESENVOLVIMENTO
EM REDE
Cada vez mais, instituições de diferentes segmentos compartilham as-
pirações e objetivos em prol do desenvolvimento social, da melhoria da 
qualidade 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 organi-
zações não governamentais (ONGs), representantes da sociedade civil, 
empresas privadas e órgãos públicos. 

Além de refletir a credibilidade das iniciativas empreendidas pela institui-
ção, a diversidade destas parcerias favorece a ampla disseminação de 
uma cultura de sustentabilidade e responsabilidade social. Neste proces-
so, o desenvolvimento é proporcionado por ações em rede, nas quais 
os agentes atuam em prol da comunidade, socializando conhecimentos, 
formando multiplicadores e provocando intervenções que favoreçam 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 Uni-
leste devem fazer contato com a Coordenadoria de Pesquisa, Iniciação 
Científica e Extensão, pelo telefone (31) 3846-5515 ou pelo e-mail exten-
sao@unileste.edu.br.
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